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Kiuruveden kaupungin omistaman vuokrataloyh-
tiö Kiurunkulman perustamisesta tulee 27.6.2018 
kuluneeksi 30 vuotta. Tuolloin 27.6.1988 pidettiin 
Kiurunkulma oy:n perustamiskokous. Kunnallis-
ta vuokra-asuntotuotantoa on Kiuruvedellä ollut 
jo vuodesta 1952 alkaen Hoiturilan kiinteistössä. 
Soinintien vuokratalot valmistuivat uuden kansa-
koulun kanssa samana vuonna 1958.  

Kunnallinen vuokra-asuntotuotanto vilkas-
tui Kiuruvedellä 1970 – luvun puolenvälin jäl-
keen ennen kaikkea silloisten merkittävien yri-
tysten aloitteesta turvaamaan yritysten työnteki-
jöiden asuminen kunnassa. Myös kunta raken-
si vuokrataloja suoraan taseeseensa. Vuokrataloja 
rakennettiin Yhtylän alueelle ja muualle kunnan 
keskustaan mutta myös haja-asutusalueelle. Vilk-
kaasta rakentamisesta huolimatta oli jonoja vuok-
ra-asuntoihin. 

Kaikki kohteet olivat omia kiinteistöosakeyh-
tiöitään, joilla oli oma hallinto. Kukin yhtiö teki 
omat asukasvalintansa, hoitivat vuosikorjaukset 
ja kirjanpidon. Valtion rahoitus rakentamiseen toi 
oman hallinnointilisänsä asuntotoimeen. Näkö-
piirissä oli jo ensimmäisten talojen peruskorja-
ustarve. Tilanne kaipasi selkeyttämistä. Lopulta 
vuonna 1987 isännöitsijä Pentti Pietikäinen teki 
kunnanjohtaja Esko Rautiolle aloitteen kunnan 
osittain tai kokonaan omistamien yhtiöiden fuu-
sioimisesta yhteen yhtiöön.

Aloitteen pohjalta teetetty konsulttiselvitys 
osoitti vuokra-asuntojen hallinnoinnin keskit-
tämisen hyödyt kiistattomiksi. Hyötyjä koituisi 
paitsi asuntojen omistajille myös vuokralaisille, 
jotka näin voisivat huomattavan joustavasti vaih-
taa asunnosta toiseen esim. perhekoon kasvaessa. 
Jonkun verran kokemusta fuusioista oli jo muista 
maakunnan kunnista, kuten Kuopiosta.

Niinpä perustettuun Kiinteistö oy Kiurunkul-
maan fuusioitiin kiinteistöyhtiöiden 277 asunto-
jen lisäksi kunnan suoraan omistamat 94 asuntoa. 
Uusi yhtiö aloitti toimintansa 1.1.1989. 

Esipuhe

Kiurunkulma Oy on ansiokkaasti rakentanut 
ja ylläpitänyt Kiuruvedellä vuokra-asuntokantaa. 
Kiuruveden taajama näyttäisi todella erilaiselta 
ilman Kiurunkulman tuottamia maamerkkejä. 
Tällä hetkellä Kiurunkulma Oy:llä on 645 asun-
toa hallinnoinnissaan. Yhtiö on pystynyt teke-
mään vuosi- ja peruskorjauksia kohteissaan. Yksi 
vuokrakerrostalo purettiin v 2016, kun todettiin, 
että edes peruskorjaukselle ei ollut edellytyksiä.  
Uusin tulokas on Asematie 8 pienkerrostalo, johon 
asukkaat pääsivät muuttamaan vuoden 2014 syk-
syllä. Kiurunkulman asuntojen vuokrausaste on 
ollut koko toiminnan ajan korkea. 

Tämä FM Arto Raution kirjoittama historiikki 
avaa mainiolla tavalla Kiuruveden vuokra-asun-
totuotannon yhteyttä kulloisiinkin yhteiskunnal-
lisiin muutoksiin, jotka ovat heijastuneet Kiuru-
vedelle ja lopulta vuokra-asuntojen kysyntään ja 
tarpeeseen. Historiikissa on oivallisesti yhdistetty 
kertomuksen muotoon sekä kirjallista että suullis-
ta muistitietoa Kiurunkulma oy:n matkan varrel-
ta. Kovin erilaiselta näyttäisi Kiuruveden keskus-
tan ilme ilman yhtiön rakennuttamia taloja.

Nyt elämme uutta aikakautta. Katse pitää olla 
tulevaisuudessa. Laadukasta asumista tarvitaan 
Kiuruvedellä tulevaisuudessakin. Uudet suku-
polvet edellyttävät vuokrakodeiltaan enemmän.  
Uskon, että huoneistoissa on oltava valokuitu-
yhteydet ja että huoneistot muutoinkin vastaavat 
tämän päivän standardeja rakennusmateriaalien, 
suunnittelun ja remonttien toteutuksien suhteen. 
Vastaavasti ikäihmiset kaipaavat hissejä ja liikun-
taesteettömyyttä. Lapsiperheet tarvitsevat kodin-
hoitoon soveltuvia tiloja. Tarpeet eriytyvät. 

Kiurunkulma oy:tä tarvitaan tulevaisuudes-
sakin hallinnoimaan vuokrakoteja, toimimaan 
rakennuttajana ja peruskorjaajana ja vaikkapa 
asumisen tukipalvelujen tuottajana.

Jarmo Muiniekka
kaupunginjohtaja
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Historian tuntemus on avain nykyisyyden ymmär-
tämiselle ja tulevaisuuden suunnittelulle. Siksi on 
hienoa, että Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkul-
man hallitus päätti teettää yhtiön 30-vuotisen tai-
paleen kunniaksi historiikin. Erinomaista on, että 
historiikin sisällön on haluttu alusta pitäen sekä 
kertovan yhtiön toiminnasta että sijoittavan Kiu-
runkulman osaksi Suomen, suomalaisen asunto-
politiikan ja Kiuruveden kehitystä. Siksi historiik-
ki taustoittaa ensin yhtiön syntyyn ja kehittymi-
seen liittyviä asioita Kiuruveden historiaa, asunto-
politiikan kehitystä ja kunnallisten vuokra-asun-
tojen rakentamista Kiuruvedellä läpi käyden. Yhti-
ön toimintaa tarkastellaan siitä toimintaympäris-
töstä lähtien, jossa Kiurunkulma on elänyt.

Päätös Kiurunkulma-nimisen kunnan omis-
taman vuokrataloyhtiön perustamisesta tehtiin 
Kiuruveden kunnanvaltuustossa yksimielises-
ti toukokuun 1988 lopussa kunnanhallituksen 
tilaaman konsulttiselvityksen pohjalta. Varsinai-
nen perustamiskokous pidettiin 27.6.1988, mikä 
on siis yhtiön virallinen syntymäpäivä. Samalla 
valittiin yhtiölle sen ensimmäinen hallitus, johon 
tulivat puheenjohtajaksi kunnanjohtaja Esko Rau-
tio ja muiksi varsinaisiksi jäseniksi tuolloin kes-
keisimpiin luottamushenkilöihin kuuluvat kun-
nanhallituksen varapuheenjohtaja, SKDL:n Pent-
ti Erholz, kunnanvaltuuston toinen varapuheen-
johtaja, keskustapuolueen Lauri Remes ja kunnan-
hallituksen puheenjohtaja, keskustapuolueen Erk-
ki Siponen. Valtuuston pienemmät ryhmät otettiin 
mukaan hallitustyöhön varajäseninä, joina aloitti-
vat kokoomuksen Pauli Partanen ja SMP:n Veik-
ko Väisänen. Näin Kiurunkulman toiminta sidot-
tiin alusta pitäen vahvasti osaksi Kiuruveden kun-
takonsernia.

Kiurunkulman tapauksessa, kuten työn edetes-
sä selvästi on tullut esille, yhtiön historia on ollut 
aikamoinen menestystarina. Kunnallisten vuok-
ra-asuntojen kerääminen yhteen yhtiöön on ollut 
onnellinen asia niin Kiuruvedelle kuin asuntoa 
tarvinneille kiuruvetisille tai Kiuruvedelle muu-
ton takia asuntoa tarvinneille. Tässä historiikissa 
ei ole tarvinnut pohtia syitä yhtiön talousvaikeuk-
siin tai kuvata tuskailuja tyhjien asuntojen kanssa. 
Toki Kiurunkulmallakin on välillä ollut vaikeuk-
sia saada vuokratuksi kaikkia asuntojaan, mut-
ta Kiurunkulmassa ei ole painittu sellaisen tyh-
jien talojen ongelman kanssa kuin useissa muis-
sa väkimäärältään taantuvissa kunnissa tai kau-
pungeissa.

Teksti on tehty arkistoaineistoon, kirjallisuu-
teen, lehtiartikkeleihin, yhdessä sovittujen yhti-
ön toimintaan eri vaiheissa keskeisesti liittynei-
den henkilöiden haastatteluihin sekä kirjoittajan 
omaan niin kiinteistöalan, Kiuruveden kuin Suo-
men historiankin tuntemukseen ja em. lähteitä 
täydentävään tiedonhankintaan perustuen. Teks-
tissä mainitut yritykset ja henkilöt, kun eivät lii-
ty suoraan Kiurunkulman toimintaan, ovat tul-
leet tekstiin mukaan ilmentämään kuvattua asiaa 
tai tilannetta.

Lämmin kiitos kaikille julkaisun tekemiseen 
myötävaikuttaneille sekä Kiinteistö Oy Kiuruve-
den Kiurunkulmalle luottamuksesta ja mahdolli-
suudesta hyödyntää historiantutkijan koulutusta-
ni jälleen myös varsinaisessa historian tutkimuk-
sessa.

Arto Rautio

Johdanto
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Nälkävuosista 
maaseudun apatiaan

Maatalous on aina ollut tärkeä osa Kiuruveden 
elämää. Yksi käännekohta Kiuruveden kehityk-
sessä olivat 1860-luvun nälkävuodet. Niiden jäl-
keen säävaihteluille alttiin viljanviljelyn varaan 
rakentunut maatalous alkoi muuttua voimakkaas-
ti karjatalouteen perustuvaksi. Tämä yhdessä ylei-
sen elinkeinoelämän ja taloudellisten olojen kehi-
tyksen kanssa loi Kiuruvedellä eväitä niin maata-
louden kuin kaupan ja muun elinkeinotoiminnan 
elinmahdollisuuksien lisääntymiselle sekä myös 
nopealle väestönkasvulle. Tämän kehityksen 
ansiosta vuonna 1873 itsenäiseksi kunnaksi muut-
tuneen Kiuruveden kirkonkylä alkoi kasvaa kau-
pan, palvelujen ja tuotantotoiminnan keskukse-
na. Taajaman kasvua tukivat muun muassa Run-
nin kautta Iisalmeen ja siitä etelään jo 1800-luvun 
puolella avautuneen laivareitin päätesatama, Kiu-
ruveden meijeritoiminnan keskittyminen kirkon-
kylällä toimivaan osuusmeijeriin 1900-luvun alus-
sa sekä Suomen pian itsenäistyttyä muun muassa 
Iisalmi-Ylivieska -rautatien asema ja oman yhteis-
lyseon perustaminen.

Kun Kiuruveden kunta perustettiin, kirkonkylä 
oli vain yksi iso – eikä väkimäärältään edes suurin 
- kylä muiden joukossa. Kun kirkonkylään alkoi 
syntyä muitakin kuin maatalouden työpaikkoja, 
sen väkimäärä alkoi nousta enemmän kuin Kiu-
ruvedellä keskimäärin. Kun kunnan reilusta 5000 
asukkaasta reilusti alle tuhat asui kirkonkylällä 
vuonna 1870, oltiin vuonna 1910 tilanteessa, jossa 

siellä asui pari tuhatta kunnan noin 10.000 asuk-
kaasta. 

Monissa kunnissa keskustaajaman tai esimer-
kiksi rautatieaseman tai teollisuuslaitoksen ympä-
rille kehittyneen taajaman asukkaat kokivat, että 
taajaman kehitystarpeet olivat erilaiset kuin 
ympäröivän maaseudun. Taajamien asujaimisto 
koki haluavansa enemmän päätösvaltaa lähiym-
päristönsä asioihin kuin isossa maaseutuvaltai-
sessa kunnassa sai. Joissakin tapauksissa kuten 
Tuusulan Keravalla, Ikaalisten keskustassa, Hol-
lolan Lahdessa, Valkealan Kouvolassa ja Espoon 
Kauniaisissa tämä tilanne johti taajamien irtaan-
tumiseen emokunnasta itsenäisiksi kauppaloik-
si jo1800-luvun loppu- tai 1900-luvun alkuvuosi-
kymmeninä. Kiuruvedellä ja esimerkiksi Suonen-
joen Iisvedellä ei menty näin pitkälle, vaan Kiuru-
veden kirkonkylästä tuli vuonna 1920 ja Iisvedes-
tä 1923 taajaväkinen yhdyskunta. Taajaväkisellä 
yhdyskunnalla oli sekä omaa itsehallintoa ja talo-
utta että tiettyjä vain sille asetettuja erillisvelvoit-
teita, mutta se ei ollut itsenäinen kunta. 

Kiuruveden taajaman kehityksen kannalta 
vuonna 1956 lakkautetun taajaväkisen yhdyskun-
nan toimintaa voi pitää sangen merkityksellisenä. 
Taajaväkinen yhdyskunta teetti Otto-Iivari Meur-
manilla kirkonkylän vuonna 1926 valmistuneen 
asemakaavan, jonka pohjalta Kiuruveden keskus-
ta on kehittynyt. Yhtylän tilan osto vuonna 1954 
oli toinen taajaman myöhemmän kehityksen kan-
nalta merkittävä asia. Yhtylä siirtyi vuonna 1956, 
kun taajaväkisen yhdyskunnan erillishallinto lak-
kautettiin, Kiuruveden kunnalle ja oli myöhem-
min tärkeässä osassa sekä Kiuruveden keskustan 

Osulan risteys 70-luvulta. 
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että kunnan vuokra-asuntotuotannon kasvussa.
Vaikka taajamat ja teollisuus kehittyivät, oli-

vat maaseutu ja maatalous Suomen elinvoiman 
pääasiallinen lähde koko 1900-luvun ensimmäi-
sen puoliskon. Maaseudun elämän kehittymisel-
le loivat pohjan heti Suomen itsenäistyttyä teh-
dyt maareformit, joista torpparinvapautuslaki 
teki vuokraviljelijöistä itseellisiä tilallisia ja Lex 
Kallio mahdollisti maan hankinnan maattomille. 
Vaikka 1930-luvun alun talouslama puri maaseu-
dun ihmisiinkin, nousi Kiuruveden väkiluku noin 
13.000:een vuoteen 1940 mennessä. Kun toisen 
maailmansodan jälkeen kuntaan asutettiin Neu-
vostoliitolle luovutetuilta alueilta paenneita eva-
koita ja niin sanotut suuret ikäluokat syntyivät, 
kunnan väkimäärä nousi 1950- ja 1960-lukujen 
vaiheessa enimmillään yli 16.500:n. Kylien elin-
voimaa kuvaa, että niin E-liikkeen Kiuruveden 
Työväen Osuuskauppa KiuTolla kuin SOK-ryh-
män Osuusliike Elollakin, josta tuli vuonna 1978 
Osuuskauppa Elo, vuonna 1984 osa yläsavolais-
ta Osuuskauppa Korjonvirtaa ja vuonna 1991 
osa maakunnallista Osuuskauppa PeeÄssää, oli 
molemmilla vielä 1960-luvulla noin 30 omaa 
myymälää eri puolilla kuntaa. Kirkonkylän, jon-
ka keskusta ryhmittyi 1950-luvulla torin ympäril-
le, väkimäärä oli tuolloin neljän ja viiden tuhan-
nen välillä. Pitäjän ja keskustaajaman kehitystä 
kuvaa, että torin ympärille rakennettiin 1950- ja 
1960-luvun aikana muun muassa Osuuspankin 
ja Säästöpankin toimitilat sisältäneet kerrostalot 
sekä Kansallis-Osake-Pankin KOP toimitalo Nie-
mistenkadun varteen ja Valtion virastotalo Ase-
matien toiselle puolelle kuin tori.

Ennen 1970-lukua vuokra-asuntoja oli tarjolla 
lähinnä omakotitalojen sekä liike- ja toimitilakiin-
teistöjen yläkerroissa. Lisäksi esimerkiksi Kiuru-
veden Osuusmeijerillä oli asuntoja meijerin yhtey-
dessä. Kiuruveden kunnalla oli vuokra-asunto-
ja lähinnä Nivankatu 32:ssa entisessä kulkutauti-
sairaalassa, joka muutettiin 1952 sairaalan henki-
lökunnan asunnoiksi ja sai nimen Hoiturila, sekä 
opettajille kolmessa kansakoulun vieressä ollees-
sa pienkerrostalossa. Nykyisin Soinintien vuokra-
taloina tunnetut pienkerrostalot valmistuivat yhtä 
aikaa uuden kansakoulun kanssa vuonna 1958. 
Vuonna 1965 sai asukkaansa uusi Kunnantupa, 
joka rakennettiin entisen puisen kaksikerroksisen 
kunnantalon paikalle Asematie 7:ään. Vanha kun-
nantupa voitiin purkaa, kun kunnanvirasto siirtyi 
vanhaan nykyisen kaupungintalon paikalla ollee-
seen kansakouluun vuonna 1958. Uudessa Kun-
nantuvassa oli kunnan työntekijöiden asuntoja, 

sekä terveydenhuollon palvelutiloja niin Asema-
kadun puolella kuin pihapiiriin nousseessa uudes-
sa terveystalossa. Lisäksi kunnan vanhainkodin 
henkilöstöä varten rakennettiin rivitalo Heinäky-
lään vanhainkodin viereen vuonna 1965. Näiden 
lisäksi esimerkiksi Osuusliike Elolla oli muutaman 
asunnon käsittänyt kiinteistö Kirkkokadulla.

 Suomalaisen maatalouteen ja maaseutuasumi-
seen perustuvan yhteiskunnan perustat alkoivat 
järkkyä toden teolla sodanjälkeisten vuosien suur-
ten ikäluokkien alkaessa tulla työikään sekä niin 
maa- kuin metsätaloudenkin alkaessa koneistua. 
Maataloustuotannon määrä kasvoi, mikä aiheutti 
ylituotanto-ongelmia, muun muassa niin sanotun 
voivuoren. Siksi valtiovalta alkoi houkutella tuot-
tajia luopumaan viljelystä. Vuonna 1969 pellonva-
raussopimukset alkoivat poistaa peltohehtaareja ja 
vuonna 1970 lehmien lukumäärä vähentyä teuras-
tuspalkkioilla. Nämä toimet tehosivat ja etenkin 
moni pientilallinen lopetti viljelyn vuoteen 1974 
jatkuneen peltojen paketointisopimusten teon 
aikana. Sadat tuhannet muuttivat pois maaseudul-
ta, jossa ei nähty enää olevan elantoa ja tulevai-
suutta, mikä tietysti vaikutti osaltaan niin mielia-
loihin kuin esimerkiksi kyläkoulujen oppilasmää-
riin ja yhdessä autoistumisen kanssa kyläkauppo-
jen kannattavuuteen. Pientilallisten mielialaa laski 
myös muun muassa se, että työttömyyskorvauk-
silla näytti saavan enemmän rahaa kuin pienvilje-
lyllä. Toki myös asumisolot vaikuttivat halukkuu-
teen jäädä sivukylille. Kiuruveden maaseudulla-
kin elettiin monilla tiloilla pitkään ilman vesijoh-
toa ja jopa ilman sähköä sekä kaupunkiasunnois-
sa jo yleisiä mukavuuksia. 

Uskonpuute synnytti Kiuruvedenkin maaseu-
dulla jopa apatiaksi luokiteltavaa tunnetilaa. Maa-
talouden ja maaseudun kehitysnäkymien heik-

Soinintien vuokrataloina tunnetut  pienkerrostalot 
valmistuivat yhtä aikaa uuden kansakoulun kans-
sa vuonna 1958.
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kouden takia niin sanottu maatalouden liikavä-
estö suuntasi osin kunnan keskustaajamaan, osin 
kohti kaupunkeja ja osin Ruotsiin työn perässä. 

Maaseudun kuihtumisen vastapainoksi yri-
tettiin kehittää muuta tuotantoa. Suomen etu oli 
tuolloin, että työvoima oli halpaa ja sitä oli saata-
vissa hyvin. Näin esimerkiksi tekstiili-, vaatetus-, 
nahka- ja kenkäteollisuus pärjäsi hintakilpailus-
sa hyvin. Kiuruveden taajamassa töitä tarjosivat 
muun muassa meijeri, kaupat, pankit, vakuutus-
yhtiöt, metsäalan toimijat ja muut palveluntuot-
tajat, yksityiset liikenteenharjoittajat sekä Val-
tion rautatiet ja muut valtion toiminnot. Teolli-
sia työpaikkoja oli muun muassa Timo Kärkkäi-
sen sahalla, Osuuspuun veistämöllä sekä kun-
taan 1960-luvulla muuttaneilla Runnin Konepa-
jalla, joka valmisti Kiuruvedellä traktorikäyttöisiä 
työvälineitä, ja Kamajan Neulomolla sekä vuonna 
1968 Kiuruvesi-lehden toiminnan tueksi peruste-
tussa Kiuruveden Kirjapainossa. Puun ja metallin 
jalostus tarjosi töitä etenkin miehille, monet pal-
veluammatit ja tekstiiliteollisuus etenkin naisille.

Taajaman väkimäärän kasvun ja uudenlaisten 
asumistarpeiden myötä Kiuruveden keskustaan 
alkoi nousta jo 1950- ja 1960-luvuilla yksityisiä 
muun muassa Rakennusliike Tuovisen ja Raken-
nusliike Juntusen urakoimia asunto-osakeyhtiöta-
loja, joiden asunnoista osan omistajat pistivät eri 
syistä vuokralle. Asunto-osakeyhtiötaloja urakoi-
tiin aluksi torin ympärille sekä Asematien ja Kirk-
kokadun varteen lähelle keskustaa. Yhtylän asun-
toalue alkoi kehittyä 1970-luvulle tultaessa myös 
yhtiömuotoisten talojen alueena ja sai ensimmäi-
sen vuokratalonsa Erähakan Erätie 11:een vuon-
na 1970. Erähaka oli Kiuruvedellä myös ensim-
mäinen kunnan ja paikallisten yritysten yhdes-
sä perustama vuokrataloyhtiö, sillä KiuTo omisti 
yhtiöstä 44 osaketta. Omistus siirtyi mukana, kun 
KiuTo fuusioitui vuonna 1972 alueelliseen Osuus-
liike Ylä-Savoon ja sitten vuonna 1983 valtakun-
nalliseen E-osuuskunta Ekaan, josta tuli edistyk-
sellisen osuustoiminnan uudelleenjärjestelyjen jäl-
keen 1987 Osuuskunta Eka-Yhtymä.  Myös beto-
nielementtirakentaminen rantautui aikalaisku-
vauksen mukaan Kiuruvedelle nimenomaan Erä-
haka-työmaan mukana. Lisäksi kunta hankki 
asunto-osakeyhtiöistä joitakin yksittäisiä asuntoja 
tyydyttääkseen henkilökuntansa asunnontarvetta.

Valtakunnan tasolla samoihin aikoihin raken-
nemuutoksen ja väestön taajamiin muuton kanssa 
alkoi syntyä uudenlainen suomalainen asuntopoli-
tiikka, jonka ensisijainen kohderyhmä olivat kau-
punkien ja muiden taajamien lapsiperheet. Yhte-

nä esimerkkinä poliittisille päättäjille oli Ruotsin 
1960-luvun puolivälissä julkistettu Miljonpro-
grammet. Ruotsissa haluttiin poistaa asuntopu-
laa ja parantaa asumisväljyyttä ja -oloja tekemällä 
100.000 uutta asuntoa vuodessa kymmenen vuo-
den aikana. Suomessa tavoite oli puolta pienem-
pi, mutta silti etenkin aravalainoituksen määrä ja 
valtion tukema vuokra-asuntotuotanto nousivat 
Suomessakin 1960-luvun lopulla ja 1970-luvulla 
aivan uudelle tasolle aiempaan verrattuna. Vuon-
na 1966 perustettiin myös erillinen virasto Asun-
tohallitus viemään eteenpäin hyvinvointi- ja asun-
topolitiikkaa. Kaupungeissa ja kunnissa piti alkaa 
tehdä asuntopoliittisia ohjelmia. Kiuruvedelläkin 
tämä ohjelmatyö alkoi - tosin ihan aluksi ulkois-
tettuna paikkakunnalla toimivalle Rakennusliike 
Juntuselle.

Oli asuntopolitiikkaa toki harjoitettu Suomessa 
jo ennen 1960-lukuakin. Siirtokarjalaisten asut-
taminen sekä rintamamiestontit ja -talot ovat sii-
tä mittava esimerkki. Vuonna 1949 synnytetty 
Asuntorakennustuotannon valtuuskunta eli Arava 
mahdollisti omistusasuntojen ja vuokra-asuntojen 
rakennuttamista sekä mahdollisti myös vähävarai-
sista oloista lähtöisin oleville kunnollisen asunnon 
hankinnan tai saamisen. Vuokra-asuntoihin tar-
koitetun aravalainan saaminen oli pitkään keskei-
sessä roolissa päätettäessä niin uusien kunnallisten 
vuokratalojen rakentamisesta kuin peruskorjaa-
misestakin. Myönteinen omistusaravalainapäätös 
taas oli Kiuruvedelläkin monelle omistusasunnos-
ta ja etenkin omakotitalosta haaveilleelle perheelle 
avain omaan kotiin. Aravalla lainoitettuja omako-
titaloja nousi parhaimmillaan 1970- ja 1980-luku-
jen vaihteessa useita kymmeniä vuodessa.

Yhtylän asuntoalue alkoi kehittyä 1970-luvulle tul-
taessa myös yhtiömuotoisten talojen alueena ja sai 
ensimmäisen vuokratalonsa Erähakan Erätie 11:een 
vuonna 1970. Erähaka oli Kiuruvedellä myös ensim-
mäinen kunnan ja paikallisten yritysten yhdessä 
perustama vuokrataloyhtiö. 
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Kiuruvesi tarvitsi 
asuntoja työvoimalle

Rakennemuutos, jonka rajuus näkyi 1970-luvun 
alussa maaseudulla siis jopa mielialojen apaatti-
suutena, käänsi Kiuruveden kunnan väkiluvun 
laskuun. Vuoteen 1970 mennessä väkimäärä oli 
pudonnut reiluun 13.000:een ja väestöennusteet 
näyttivät huonoilta. Kirkonkylä sen sijaan jatkoi 
yhä kasvuaan. Vuonna 1970 neljä kymmenestä 
kiuruvetisestä eli keskustaajamassa.

Noina rakennemuutoksen vuosina Suomes-
sa harjoitettiin maakuntien kehityseväitä tuke-
vaa kehitysaluepolitiikkaa. Sen tärkeäksi toteut-
tajaksi perustettiin Kehitysaluerahasto Kera. Maa 
jaettiin kehitysaluevyöhykkeisiin, joilla määritel-
tiin muun muassa yritysten mahdollisuuksia saa-
da tukea eri paikkakunnilla. Kunnan pyrkimystä 
pysyä hengissä ja saada uusia työpaikkoja tehos-
tettiin vuodesta 1972 alkaen muun muassa kun-
nanjohtaja Esko Raution, suurinta puoluetta eli 
keskustapuoluetta edustaneen kunnanvaltuus-
ton puheenjohtajan Olavi Kärkkäisen ja toisek-
si suurinta ryhmää Suomen Kansan Demokraat-
tinen Liitto SKDL:a edustaneen kaupunginhalli-
tuksen varapuheenjohtajan Olavi Ikäläisen muo-
dostamalla elinkeinoryhmällä, joka sai kuntalai-
silta lempinimen everstijuntta ilmeisesti tuolloin 
Kreikkaa hallinneen everstijuntan innoittamana. 

Kehitysaluetuet ja kunnan satsaukset muun 
muassa yritysten tontteihin ja toimitiloihin hou-
kuttelivatkin sekä uusia että jo toimivia yrittä-
jiä myös Kiuruvedelle. Kunnan ”haaviin” tarttui-
vat 1970-luvulla muun muassa lopulta Suomen 
Pankin pääjohtajan Mauno Koiviston kielteiseen 
rahoituskantaan kaatunut lastulevytehdashanke 
ja briketin liian hyvien palo-ominaisuuksien kalk-
kiviivoilla kariuttama turvebrikettitehdashanke. 
Isoja onnenpotkuja kunnalle olivat etenkin alku-
jaan Yhtylän alueen kaukolämpökeskuksen urak-
kakeskusteluista poikinut lämpöä ja sähköä tuot-
tavia kattilalaitoksia valmistavan Sermet Oy:n 
muutto Kiuruvedelle sekä 1970-luvun öljykriisin 
jäljiltä poliittisessa suosiossa ollut turvetuotanto. 
Turpeennoston rinnalla Kiuruvedelle rakennet-
tiin sittemmin myös turvesoilla operoineen Vapon 
konepaja, joka oli kunnan mittakaavassa merkit-
tävä työllistäjä sekä suoraan että esimerkiksi ali-
hankkijansa Kiurumet Oy:n tuotteiden tilaajana. 
Lisäksi kuntaan saatiin muitakin yrityksiä, usein 
tekemällä yrityksille toimitilat kunnan laskuun tai 
tarjoamalla niitä kunnan omistamasta kiinteistös-

tä. Hallihankkeissa ajatus oli, että yritykset lunas-
tava tilat sitten aikaa myöten itselleen.

Myös maaseudulla alaa vallannutta luovutus-
mielialaa vastaan ruvettiin taistelemaan tosissaan 
1970-luvulla.  Maatalouden tulevaisuususkoa alet-
tiin tukea muun muassa vuosittaisilla Maitopäivil-
lä ja pystyttämällä menneiden polvien kunniaksi 
Raivaajapatsas. Kunnan satavuotisjuhlissa vuonna 
1973 maatiloja kehotettiin kasvattamaan lehmien-
sä määrää, ja perheitä houkuteltiin tekemään lisää 
lapsia lupaamalla ottaa kaikki juhlavuonna synty-
neet kunnan kummilapsiksi. Kunnan palvelutar-
jontaa kehitettiin muun muassa alkamalla kehit-
tää Kuorevirran urheilualuetta, jonne päätettiin 
1975 rakentaa uimahalli. Näillä toimilla myös oli 
myönteistä vaikutusta niin kiuruvetisten asentei-
siin kuin kunnan lapsilukuun. Väkimäärä kääntyi 
vastoin ennusteita jopa lievään kasvuun.

Myös aina 1990-luvun alkuun asti vilkas Neu-
vostoliiton kanssa harjoitettu bilateraalikauppa, 
jossa Suomi toi etenkin raakaöljyä ja muita raa-
ka-aineita sekä vei vastineeksi samasta arvosta 
muun muassa tekstiili-, vaatetus-, nahka- ja ken-
käteollisuuden eli tevanake-teollisuuden tuotteita 
ja konepajatuotteita, vaikutti Kiuruveden elinkei-
noelämään myönteisesti. Vuoden 1973 Jom kip-
pur -sodan, jossa olivat vastakkain Israel ja sen 
arabinaapurit, jälkeen alkanut öljykriisi vauhdit-
ti idänkauppaa, kun sotaa seurasivat öljyntuotta-
jamaiden vastatoimet Israelia tukenutta Yhdysval-
toja vastaan ja raakaöljyn hinta nousi. Kiuruveden 

Esko Rautio kertasi Kiurunkulman ja Kiuruveden vai-
heita osin lehtileikekokoelmansa avulla vuoden 2015 
lopussa. Kuva Arto Rautio.
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työnantajista idänkaupasta hyötyivät näinä vuo-
sina muun muassa Kamajan Neulomo, Finn-Bel-
la ja Sermet. Tosin esimerkiksi Sermetin tapaan 
1975 Kiuruvedelle tullut Villasen Kutomo jak-
soi toimia vain kolmisen vuotta ennen konkurs-
siaan osoittaen, etteivät sen enempää kehitysalu-
etuet, kunnan panostukset yritystoiminnan tuke-
miseen kuin idänkauppakaan taanneet työpaik-
kojen pysymistä.

Kiuruveden keskustan työpaikkojen määrä 
lisääntyi muun muassa 1970-luvun alun öljykriisin 
jälkeen tapahtuneen yleisesti myönteisen talous-
kehityksen ja Neuvostoliiton kaupan ansiosta sekä 
hiljalleen myös kunnan tehtävien lisääntymisen 
myötä. Se yhdessä maaseudulta keskustaan tapah-
tuneen ikäihmisten muuttoliikkeen kanssa taas 
merkitsi, että Kiuruveden keskusta jatkoi kehit-
tymistään ja niin omistus- kuin vuokra-asunto-
jenkin kysyntä lisääntyi. Asuntojen rakentamisen 
edistämiseen liittyivät sekä kunnan maanhankin-
ta ja uusien asuin- ja teollisuusalueiden kaavoitta-
minen. Samaten tehtiin yhteistyötä seurakunnan 
kanssa, joka oli ja on yhä merkittävä maanomis-
taja Kiuruveden keskustassa. Yhteistyö seurakun-
nan kanssa mahdollisti muun muassa sen, että voi-
tiin perustaa asuntoyhtiöt Rintamiehien AsOy 
sekä AsOy Kiuruveden sotainvalidit ja rintama-
miehet, joille valmistui omat talot Erätie 3:een ja 
Erätie 5:een 1970-luvun puolivälissä. Seurakun-
ta muutti samalla omaa omistajapolitiikkaansa ja 
alkoi 1980-luvun aikana myynnin sijaan vuokra-
ta asuntotontteja. Kaikki tämä siis näkyi taajaman 
katukuvassa 1970- ja 1980-luvuilla sekä uudisra-
kennushankkeina että uusien asuin- ja työpaik-
ka-alueiden käyttöönottona.

Keskustaajaman työpaikkojen ja lasten mää-
rän kasvu näkyi kunnantoimistossa 1970-luvun 
alkupuolella myös lisääntyvinä kyselyinä vapais-
ta asunnoista. Usein asunnontarvitsija oli näh-
nyt jossakin tyhjän näköisen asunnon ja kyse-
li kunnantoimistolta tai kunnallispäättäjiltä, voi-
siko asunnon vuokrata. Jotta asuntopaletti hallit-
taisiin järkevästi, päätettiin kuntaan palkata eril-
linen asuntosihteeri.

Vaikka kehitysaluevyöhykkeiden tarkoitus oli 
tasavertaistaa eri alueiden mahdollisuuksia saada 
uusia yrityksiä ja työpaikkoja, loivat vyöhykkeet 
kuitenkin myös yhden lisätekijän kuntien välisel-
le kisailulle yritysten sijaintipaikoista. Kiuruvedel-
lä esimerkiksi Kamajan Neulomon perustaja Niku 
Kamaja ja Kiuruveden Kirjapainon toimitusjohta-
ja Vesa Honkanen vihjailivat 1970-luvun alkupuo-
lella tuoreelle kunnanjohtaja Esko Rautiolle, että 

heidän työntekijöilleen pitäisi saada asuntoja, jos 
yritykset halutaan pitää Kiuruvedellä eikä siirty-
vän parempien etujen perässä muualle. Myös Run-
nin Konepajan toimitusjohtaja Lauri Tenhunen 
sekä muun muassa koneliike- ja autokouluyrit-
täjänä toiminut Kauko Hiekkaranta olivat näissä 
asuntokeskusteluissa mukana.

Kun Kiuruvedelle oli tuolloin saatu lupaus val-
tion rahasta vuokrakerrostalon tekoon, kunta esit-
ti yrityksille yhteistyötä asuntotarpeen tyydyttä-
miseksi. Niinpä useat kunnassa toimivat yritykset 
tulivat osaomistajiksi ensin vuonna 1976 Ahon-
pääntie 4:ään valmistuneeseen Nikunnurkkaan ja 
sitten Erätie 7:ään ja 9:ään, Eskontupaan Museo-
katu 11:ssä, Eerontupaan Ahonpääntie 3:ssa, Kata-
jatie 1:een ja 3:een sekä Pekanpirttiin Museokatu 
14:ssä. Nämä talot valmistuivat vuosina 1977 – 84. 
Omistajina olivat Kamajan Neulomon ja Kiuru-
veden Kirjapainon lisäksi Kiuruveden Osuusmei-
jeri, Osuuskauppa Elo, Runnin Konepaja, Kiu-
run Laukku ja Kenkä, Kiuruveden Vesi ja Läm-
pö, paikkakunnalla paljon urakoinut Rakennuslii-
ke Juntunen ja sen omistajat, Kiuruveden Kauppa 
Oy, Finn-Bella, Pohjois-Savon Kuljetus ja Koneu-
rakointi Nykänen. Myös Kiuruveden Turvetyönte-
kijät ry lähti pieneksi osakkaaksi vuonna 1979 val-
mistuneeseen Turvetaloon yhdessä noin 40 pro-
sentin osakepotin ottaneen Vapon ja enemmistö-
omistajaksi tulleen kunnan kanssa.

Kun uusia taloja rakennettiin yhdessä yritys-
ten kanssa, saivat kiinteistöyhtiöihin rahaa sijoit-
taneet yritykset oikeuden osoittaa asuntoja omille 
työntekijöilleen. Tätä oikeutta käytettiinkin alku-
vaiheessa hyväksi, mutta jo 1980-luvun loppupuo-
lella kaikki kiinteistöyhtiöiden vapautuvat asun-
not jaettiin ”tavallisina” vuokra-asuntoina.

Julkista rahaa saatiin myös muihin asuntohank-
keisiin. Tarveasunnot Oy, joka varmaan osin kes-

Eskontupa, Museokatu 11.
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kustalaistaustaisen omistajakuntansa siivittämä-
nä tarjosi rakennuttamisyhteistyötä monille maa-
seudun kunnille, rakennutti neljä rivitalokoh-
detta eli Asemapuiston, Kalliolaakson, Ruodun 
ja Suolakorven vuosina 1978-88. Tarveasuntojen 
enemmistöomistuksessa tuolloin olleet kohteet 
sijoittuivat uudelle Kallion alueelle lähelle rauta-
tieasemaa Tulotie 3:een, Kievarintie 2/Asematie 
34-36:een, Ruottistenkatu 1:een sekä Asematie 
35-39:ään ja Ambrontie 10:een. Tarveasuntojen 
rakennuttamissa rivitaloissa oli erikoista se, että 
vuokralainen olisi saattanut ostaa asunnon kah-
den vuoden vuokra-asumisajan jälkeen. Muutama 
asukas käyttikin tätä tilaisuutta hyväkseen, min-
kä jäljiltä Ruodussa on kunnan omistamien vuok-
ra-asuntojen lisäksi yhä asukkaiden itse omista-
mia asuntoja, ja se toimii edelleen erillisenä asun-
to-osakeyhtiönä.

Myös kunta rakennutti tai hankki samaan 
aikaan vuokrataloja omaan taseeseensa. Nivantu-
pa Nivankatu 25:ssä valmistui 1974, Yhtyläntupa 
Katajatie 2:ssä 1977, ”kovan rahan” vapaasti vuok-
rattava Yhtylänluhti Paavo Tikkasentie 3:ssa 1977, 
ammattikouluun liittyneet Kiurusoppi I Museo-
katu 13:ssa 1980 ja Kiurusoppi II Museokatu 
15:ssä 1985, toinen ”kovan rahan” kohde Alpon-
hovi Hovintie 14:ssä 1984, asunto-osakeyhtiönä 
rakennettu Pietunmäki Ratisentie 20:ssä 1987 ja 
Hovirinne Kallentie 5:ssä vuonna 1988. Lisäksi 

rakennusliike YIT:ltä ostettiin 1987 osakekaupal-
la AsOy Kiurukartano Tulotie 5:ssä. Uusia vuok-
rataloja tuli siis ensin Yhtylään ja käytettävissä 
oleville perinteisen keskustan tonteille. Kun kun-
ta hankki lisämaata ja kaavoitti sitä, siirtyi paino-
piste lähemmäksi rautatieasemaa Kallion alueel-
le sekä peruskoulu-uudistuksen myötä keskustan 
ala-asteeksi muuttuneen kansakoulun länsipuolel-
le Nivanniittyyn ja Hovin alueelle. Näiden ohel-
la kunta rakensi 1970-luvulla muutamia vuok-
raomakotitaloja lisätäkseen kilpailukykyään kou-
lutetun työvoiman, etenkin lääkärien, piirissä.

Kiuruveden keskustaajaman asuntokysyntään 
vaikuttivat monet tekijät, joista tarve saada työvoi-
malle asialliset kodit oli keskeisin. Teollisuuden ja 
palveluiden lisäksi kunnan oma organisaatio kas-
voi, kun kuntien tehtävät lisääntyivät sekä valtion 
päätösten että myös kuntien omien toimien seu-
rauksena. Kotiäidin ura ei esimerkiksi ollut enää 
yhtä kiinnostava vaihtoehto kuin vielä 1960-luvul-
lakin, minkä takia tarvittiin hoitopaikkoja ja päi-
vähoidon työntekijöitä. Kiuruvedelle haluttiin ja 
myös saatiin maatalous- ja metsätalousopetus-
ta sekä ammattikoulun sivupiste ja hyvin toimi-
va maatalouden lomitusjärjestelmä, mitkä kaikki 
lisäsivät myös asuntojen kysyntää. Monen perheen 
ensiasunto oli vuokrattu. Kun elämä vakiintui ja 
perhe kasvoi, usea perhe rakensi tai osti oman 
asunnon, mutta osalle asukkaista vuokra-asunto 

Turvetalo, Saratie 12.
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jäi pysyväksi kodiksi. Etenkin 1980-luvun alussa 
omakotirakentaminen oli hyvin vilkasta. Pienta-
loja nousi kuin sieniä sateella, kuten asuntosihteeri 
Kari Nousiainen kuvasi Kiuruvesi-lehdessä.

Keskustan ohella myös sivukylien elinvoimaa 
yritettiin pitää yllä rakennuttamalla niihinkin 
vuokra-asuntoja. Rytkyn Vanhustenkotiyhdis-
tys teetti Rytkylle vuonna 1984 rivitalon ja kunta 
asunto-osakeyhtiömuotoiset vuokrarivitalot Nie-
miskylän Soukkuanperäntielle ja Kalliokylään 
Kallionkyläntielle vuonna 1987. Näillä haja-asu-
tusalueen vuokrataloilla haluttiin toisaalta tarjota 
tilanpidosta luopuvalle vanhusväestölle mahdolli-
suus asua kotikylällään ja toisaalta mahdollistaa 
työssä käyville henkilöille, muun muassa maata-
louslomittajille, vaihtoehto keskustassa asumisel-
le. Maatalouslomittajista ei tosin koskaan tullut 
merkittävä asukasryhmä kunnan vuokrataloissa.

Suomen talous oli pääosin kasvussa 1970-luvun 
alun öljykriisin jälkeen. Tällä oli varmaan vai-
kutusta siihen, että Kiuruveden väkiluku kehit-
tyi myönteisesti vuosiin 1984 ja 1985 asti, jol-
loin kunta joutui tekemään voimakkaita talouden 
sopeutustoimia ja syntyvyys Kiuruvedellä romah-
ti. Samoihin aikoihin esimerkiksi vastikään tuli-
palon jälkeen uudelleen aiempaa isompana raken-
nettu Timo Kärkkäinen Oy:n saha, Villaset Oy:n 
toimintaa jatkamaan perustettu Kiuru-Neule sekä 
metallituotteita tehnyt Rakennepaja Oy menivät 

konkurssiin. Toisaalta Kiuruveden Osuusmeijeri 
pärjäsi hyvin kehittämänsä voimariinin valmis-
tajana. Meijerin täyttäessä 85 vuotta vuonna 1986 
sille luvattiin voimariinin voimalla pitkää ikään. 
Tulevaisuususkoa lisäsivät osaltaan, että Kiuruvesi 
sai vuonna 1986 myös ensimmäisen NMT-matka-
puhelinverkon tukiaseman ja 1987 pitkästä aikaa 
oman kansanedustajan, kun valtuuston keskusta-
lainen puheenjohtaja Kalle Röntynen pääsi Kiuru-
veden ja koko läänin maaseudun ihmisten ääni-
vyöryllä Arkadianmäelle. Sahatoimintakin jat-
kui pian uuden yrityksen voimin. Niin yleiset 
kuin kunnankin talousnäkymät kirkastuivat taas, 
ja Suomi eli vahvassa ikuisen kasvun uskossa 
1990-luvun alkuun asti. Kamajan Neulomo, joka 
oli tuolloin kunnan suurin yksityinen työnanta-
ja, haki vuonna 1988 uutta työvoimaa maakunnan 
lehdissä lehti-ilmoituksilla yhdessä uusia yrittäjiä 
houkutelleen kunnan kanssa.

Kunnan asuntojonossa oli Kiuruvedellä 
1980-luvun puolivälissä ja pitkään sen jälkeenkin 
noin sata henkeä, Vuonna 1985 hakijoista viiti-
sentoista tarvitsi heti. Loput asuivat vanhempien-
sa kotona tai halusivat vaihtaa asuntoa. Yhtenä 
jonoa synnyttävänä ongelmana oli valtion asun-
topolitiikka. Asuntohallituksen ohjeet nimittäin 
edellyttivät lisäämään asumisväljyyttä ja suosi-
maan perheasuntoja. Kiuruvedellä suurin kysyntä 
kohdistui kuitenkin yksiöihin, jollaista haki puo-

Niemiskallio, Soukkuanperäntie. Kunnan vuokrarivi-
talot Niemiskylään valmistuivat vuonna 1987. 
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let jonottajista, ja kaksioihin, jollaiseen olisi muut-
tanut 40 prosenttia hakijoista.

Kunnassa oli kyllä kiinnostusta lisätä vuok-
ra-asuntojen tarjontaa, mutta rakennuttamis-
ta hidasti se, ettei valtion tukemaa rahaa saa-
tu Kiuruvedelle yleensä kuin yhden kerros- tai 
korkeintaan parin rivitalon rakentamiseen vuo-
dessa. Kun vuonna 1986 uutisoitiin Kiuruveden 
saaneen ennätyspotin asuntolainoja, tehtiin sinä 
vuonna vuokrarivitalot Niemiskylään, Kallio-
kylään ja Nivanniittyyn. Niihin tuli yhteensä 24 
uutta vuokra-asuntoa. Lisäksi rahoitusta sai van-
huksille tarkoitetun Rinnekodin laajennus. Loput 
sen vuoden asuntolainoista menivät omistusasun-
torakentamiseen, mikä toki oli kunnan asuntopo-
liittisten tavoitteiden mukaista. Omistusasunnon 
koettiin yhdessä työpaikan kanssa sitovan per-
hekunnan kuntaan paljon tehokkaammin kuin 
vuokra-asunnon, josta pääsee lähtemään kuukau-
den irtisanomisajalla.

Vuokra-asumiseen liittyvän ajattelutavan ja 
varmaan kysynnänkin muutosta Kiuruvedellä voi 
kuvata hyvin paikkakunnan vuokra-asuntojen 
määrän kehittymisellä 1950-luvulta 1980-luvulle. 
Kiuruvedelle tehtiin 1950-luvulla vain yksi vuok-
ra-asuntokohde eli Soinintien pienkerrostalot ja 
1960-luvulla kaksi eli Kunnantupa ja Heinäkylän 
rivitalo. Ne oli kaikki tarkoitettu kunnan omil-
le työntekijöille, ja niissä oli yhteensä 47 asuntoa. 
Sitten alkoi uudenlaisen asuntopolitiikan aika ja 
alettiin rakennuttaa kunnan kokonaan tai osittain 
omistamia ja pääosin yleisen asuntotarpeen tyy-
dyttämiseen tarkoitettuja vuokra-asuntoja. Niitä 
rakennettiin 1970-luvulla yhteensä 133 kymme-
neen lähinnä kerrostalokiinteistöön ja 1980-luvul-
la kaikkiaan 206 yhteensä 20:een pääosin rivita-
lokiinteistöön. Lisäksi Kiuruveden Rinnekotiyh-
distys, jollainen tarvittiin vanhusten asuntopal-
velujen tuottajaksi Raha-automaattiyhdistyksen 
avustuspolitiikan takia, rakennutti 1970-luvulla 
50 asuntoa Rinnekotiin ja 1980-luvulla 38 asun-
toa Kiururinne 1:een ja 2:een.

Kunta edisti valtion tuella toteutettuja vuokrata-
lohankkeita toisaalta antamalla lausunnon asun-
totarpeesta kunnan alueella ja toisaalta asetta-
malla vuokrakohteita etusijalle rahoitusehdotuk-
sissaan. Lisäksi tietysti pyrittiin vaikuttamaan sii-
hen, kuinka paljon rahaa kunnan alueilla oleviin 
kohteisiin saatiin. Vapaarahoitteiset eli ”kovan 
rahan” vuokratalot tehtiin, että vuokra-asuminen 
olisi mahdollista myös niille ruokakunnille, jotka 
eivät mahtuneet valtion tukeman tuotannon tiuk-
koihin tulo- ja omaisuusrajoihin.

Asuntoasioihin 
tarvittiin selkeyttä

Kunnan kokonaan tai osittain omistamien kiin-
teistöjen isännöinti tapahtui yksityisissä isän-
nöintiyrityksissä ja asuntokyselyt tulivat aluksi 
sattumanvaraisesti joko isännöitsijöille tai kun-
nanvirastoon ja siellä etenkin virkamiesjohtoon 
tai yksittäisten kiinteistöyhtiöiden hallituksis-
sa istuneille poliitikoille. Kun jokaisella kiinteis-
töllä oli oma hallituksensa, pyrkivät asunnontar-
vitsijat monesti edistämään asuntoasiaansa tutun 
hallituksessa istuneen luottamushenkilön kautta, 
mikä lisäsi osaltaan hankaluutta hallita kokonai-
suutta järkevästi.

Tämä johti siis 1970-luvulla siihen, että Kiuru-
veden kunta palkkasi asuntosihteerin hoitamaan 
muun muassa asuntohakemusten käsittelyä. Se ei 
kuitenkaan poistanut asuntoihin liittyvistä kyse-
lyistä isännöitsijöille tulevaa rasitetta eikä vähen-
tänyt lukuisten pienten taloyhtiöiden hallinnoi-
miseen ja asukasvalintaan kuluneen työn määrää. 
Niin kunnan viranhaltijoiden, etenkin hallitusten 
puheenjohtajana toimineen kunnanjohtajan, kuin 
isännöitsijöidenkin kannalta yksittäiset kiinteis-
töyhtiöt veivät aikaa muilta tehtäviltä. Kun kussa-
kin yhtiössä päätettiin asioista ja asukasvalinnois-
ta erikseen, kului jo pelkkiin hallitus- ja yhtiöko-
kouksiin ja niihin valmistautumiseen paljon aikaa. 
Lisäksi asukasvalintoja tehdessä alkoi mietityt-
tää, onko järjestely asunnonhakijoiden kannalta 
oikeudenmukaisin mahdollinen järjestelmä. 

Vuonna 1965 sai asukkaansa uusi Kunnantupa, joka 
rakennettiin entisen puisen kaksikerroksisen kun-
nantalon paikalle Asematie 7:ään.
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Kunnan suoraan omistamat vuokratalot oli-
vat teknisen toimiston hoidossa ja siten kisaili-
vat samoista budjettivaroista kuin muun muassa 
sosiaali- ja terveydenhoito, koulutus ja kunnallis-
tekniikka, jossa Kiuruvedellä panostettiin 1970- 
ja 1980-luvun vuosina merkittävästi esimerkik-
si vesihuollon rakentamiseen kaikkialle kunnan 
alueella ja uusien asuinalueiden kunnallistekniik-
kaan. Yksittäiset kiinteistöyhtiöt puolestaan eli-
vät aravaehtojen mukaisesti omakustannusperi-
aatteella. Taloudellisesti se tarkoitti, että vuokra-
tulot riittivät kyllä juokseviin käyttö- ja rahoitus-
menoihin, kun asuntoihin oli koko ajan enemmän 
tulijoita kuin voitiin ottaa ja asukkaat maksoivat 
vuokransa säntillisesti, mutta kunnossapito ja 
korjaaminen ilman riskiä merkittävistä vuokran-
korotuksista ja sen myötä asukaskadosta oli vai-
keaa. Lähestyttäessä 1980-luvun loppua oli sel-
vää, että tarve vanhimpien vuokratalojen perus-
korjaukseen on edessä jo lähivuosina.

Pienten yksiköiden resurssien rajallisuus, tus-
kastuminen jatkuviin asuntokyselyihin sekä lähi-
seudun kuntien kuten Liperin, Kuopion ja Iisal-
men jo tapahtuneet vuokratalofuusiot johtivat 
osaltaan siihen, että suurinta vuokrataloyhtiöpot-
tia isännöinyt Pentti Pietikäinen ehdotti vuonna 

1987 tuolloin yhtiöiden hallitusten puheenjohtaja-
na toimineelle kunnanjohtaja Esko Rautiolle kun-
nan kokonaan tai osaksi omistamien vuokrata-
lojen fuusioimista yhdeksi yhtiöksi. Vaikka kun-
nan omistamien kiinteistöyhtiöiden isännöinti 
oli Pietikäiselle merkittävä ja taloudellisesti järke-
vä tulonlähde, hän ei uskonut järjestelyn olevan 
toimivan eikä jatkuvan Kiuruvedelläkään pitkäl-
lä aikavälillä. Ehdotukseen vaikutti myös se, että 
kiinteistöyhtiöiden silloiset isännöitsijät olivat 
ensisijaisesti taloushallinnon asiantuntijoita. Tie-
dossahan oli, että kiinteistöjen remonttitarpeet 
alkavat hiljalleen lisääntyä, eikä esimerkiksi Pie-
tikäinen halunnut panostaa resurssejaan teknisen 
puolen opetteluun.

Kunnanjohtajalle Pietikäisen ehdotus oli mie-
luinen yllätys, sillä hän oli pohtinut samaa asiaa. 
Kunnanjohtaja ei kuitenkaan ollut vienyt asiaa 
eteenpäin, etteivät isännöintiyrittäjät menettäisi 
töitään. Kun aloite tuli isännöitsijäpuolelta ja niin 
Pietikäisen ohella isännöintiä tehnyt Kiuruveden 
OP-kiinteistökeskus kuin myös tuolloin asunto-
sihteerinä toiminut Kari Nousiainen, joka siir-
tyi 1980-luvun lopulla Liperiin kunnan vuokra-
taloyhtiön toimitusjohtajaksi, olivat samaa miel-
tä, hanketta alettiin viedä eteenpäin. Asuntosih-
teeriä tuskastuttivat erillisten hakemuskäsittelyjen 
lisäksi muun muassa Asuntohallituksen tiivistyvä 
ohjeiden antotahti, jonka puristuksissa työ helpot-
tuisi, jos kunnassa olisi vain yksi vuokrataloyhtiö.

Kunnan kokonaan tai osittain omistamien 
asuntojen rakennuttaminen oli oma prosessinsa, 
johon haettiin myös selkeyttä 1980-luvun lopulla. 
Kunta teki 1987 kolmivuotisen sopimuksen Tar-
veasunnot Oy:n kanssa rakennuttajapalveluista, 
jolloin Tarveasunnot otti hoitoonsa muun muas-
sa asioinnin Asuntohallituksen kanssa ja käytän-
nön rakennuttamiseen liittyvät asiat kuten suun-
nittelun ja toteutuksen kilpailuttamisen ja työmai-
den valvonnan. Vastineeksi yhtiö sai Asuntohalli-
tuksen hyväksymän rakennuttajapalkkion, jonka 
suuruus oli kahdeksan prosenttia hankkeen kus-
tannusarviosta. Kun rakennuttajayhtiö toimi Kiu-
ruveden ulkopuolella, valui palkkio tietysti myös 
kunnan ulkopuolelle. Tämä asia ja osin töiden val-
vonnan laatukin synnytti keskustelua sopimuksen 
voimassa ollessa aina kunnanvaltuustoa myöten.

Ajatus kunnan yksin tai pääosin omistamien 
vuokratalojen fuusiosta vietiin kunnanhalli-
tukseen, joka päätti vuoden 1988 ensimmäi-
sessä kokouksessaan kunnanjohtajan ehdotuk-
sen mukaisesti tilata asiasta konsulttiselvityksen 
Pentti Pietikäisen perustamalta Kiinteistöhallinta Pentti Pietikäinen, huhtikuussa 2016. Kuva Arto Rautio.
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Oy:ltä. Pietikäinen sai työlleen hyvää pohjaa eten-
kin Liperistä, johon tuttu mies Kari Nousiainen oli 
vähän aiemmin siirtynyt vetämään samanlaisen 
fuusioprosessin kautta syntynyttä Kiinteistö Oy 
Liperin vuokratalot -yhtiötä.

Konsulttityön tulokset esiteltiin kunnanhal-
litukselle loppukeväästä 1988 ja laajalle yleisölle 
Kiuruvesi-lehdessä 11.5.1988. Pietikäinen toteaa 
selvityksessään, että useissa kunnissa on kehitet-
ty uusia muotoja kiinteistöosakeyhtiömuotoisten 
1960- ja 1970-luvulla rakennettujen valtion lai-
noittamien asuntojen hallinnon järjestämiseksi. 
Syynä tähän on ollut muun muassa talojen perus-
korjausajan läheneminen. Kuopion läänin alueel-
la näin oli tehty selvityksen mukaan jo ainakin 
Kuopiossa, Siilinjärvellä, Nilsiässä ja Iisalmessa 
kiinteistöjen hoidon ja hallinnon selkeyttämisek-
si sekä varauduttaessa isoihin korjauksiin.

Raportissa todetaan vuokratalojen yhdistämi-
sellä yhdeksi yhtiöksi saatavan useita etuja. Hal-
linto selkeytyy ja yksinkertaistuu. Heikohkos-
sa taloudellisessa tilassa olevien kiinteistöjen ase-
ma ja maksuvalmius paranevat. Kiinteistöjen hoi-
toa voidaan keskittää alueellisesti sen sijaan, että 
jokainen yhtiö valitsee talonmies- ja siivoustöi-
den tekijät erikseen kilpailutuksen ja isännöitsi-
jän kokemusten pohjalta. Uusien vuokra-asunto-
jen tuotanto voidaan siirtää uudelle yhtiölle, jol-
loin vältytään uusien kiinteistöyhtiöiden perusta-
miselta ja rekisteröinniltä. Yksi yhtiö mahdollistaa 
vuokrantasausjärjestelmän. Peruskorjaustoimin-
taa voidaan johtaa keskitetysti ja johdonmukai-
sesti. Vuokralaisten mahdollisuus vaihtaa asun-
toa vuokratalosta toiseen on yhtiön sisällä hel-
pompaa kuin yksittäisissä yhtiöissä. Ison kiinteis-
töyhtiön asema on pieniä yhtiöitä vahvempi rahoi-
tus- ja ostopalvelujen ostajana.

Selvityksen valmistuessa keväällä 1988 kunta 
omisti osake-enemmistön kymmenestä eri kiin-
teistöyhtiöstä. Lisäksi kunta omisti suoraan nel-
jä valtion lainoittamaan kohdetta, Kunnantupa, 
Nivantupa, Yhtyläntupa ja Kiurusoppi I ja II, ja 
kaksi ”kovan rahan” taloa, Yhtylänluhti ja Alpon-
hovi, joista voitiin vuokrata asuntoja ilman tulo- 
ja omaisuusrajojen rajoitteita. Tämän lisäksi kunta 
oli enemmistöomistaja neljässä asunto-osakeyh-
tiömuotoisessa vuokratalossa Kiuruveden Ruo-
tu, Kiurukartano, Niemiskallio ja Pietunmäki ja 
vähemmistöosakkaana kahdessa Tarveasunnot 
Oy:n rakennuttamassa vuokratalossa Suolakor-
pi ja Kalliolaakso sekä jäsenenä Rinnekotiyhdis-
tyksessä.

Kiinteistöhallinta Oy:n Pentti Pietikäinen 

ehdotti, että kunta perustaisi uuden kunnan täysin 
omistaman kiinteistöyhtiön, jonka nimeksi tulisi 
Kiinteistö Oy Kiurunkulma, ja lunastaisi kaik-
kien vähemmistöomistajien omistamat kiinteis-
töyhtiöiden osakkeet mahdollisimman nopeas-
ti. Kun fuusio on prosessina sangen monimutkai-
nen ja aikaa vievä, ja kun vähemmistöosakkail-
la olisi mahdollisuus hidastaa prosessia, piti kon-
sultti järkevimpänä muuttaa senhetkiset kiinteis-
töyhtiöt ensin täysin kunnan omistamiksi ja aloit-
taa fuusioprosessi vasta osakekauppojen jälkeen. 
Uuteen yhtiöön oli tarkoitus yhdistää ensimmäi-
sessä vaiheessa kiinteistöyhtiöiden 277 asunnon 
lisäksi kunnan suorassa omistuksessa olleet 94 
asuntoa. Kunnan suoraan omistamat aravavuok-
ratalot oli tarkoitus myydä uudelle yhtiölle valtion 
asuntolainoittamien asuntojen myyntiehtojen 
mukaisella hinnalla, kovan rahan talot sen hetki-
sen vuokratason määräämillä markkinahinnoilla. 
Talojen tontit jäisivät kunnan omistamiksi vuok-
ratonteiksi taloudellisiin syihin perustuen. Asun-
tohallituksen määräämää kauppahinnan lasken-
tamenettelyä täytyisi käyttää myös lunastettaessa 
eri kiinteistöyhtiöissä yksityisomistajien osakkeet, 
muuhun aravasäännökset eivät antaneet mahdol-
lisuuksia.

Kunnanhallituksen saama raportti oli hyvin 
pitkälle valmisteltu ehdotus käytännön toimen-
piteistä, joita hanke edellyttää, sekä sisälsi myös 
selkeästi uuden yhtiön toimintaperiaatteet. Uusi 
yhtiö ehdotettiin perustettavaksi niin sanottuna 
vastaanottavana yhtiönä, jolloin päätökset sulau-
tumista voitaisiin tehdä hiljalleen prosessin ede-
tessä kussakin sulautuvassa yhtiössä. Yksi edel-
lytys toiminnan aloittamiselle oli, että kunta siir-
tää vuokratalojen isännöinnin uudelle yhtiölle heti 
ja niin uudis- kuin korjauspuolenkin valmistelun 

Alponhovi Hovintie 14:ssa valmistui 1984.
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Yhtylän alueen kerrostalo, osoitteessa Erätie 9.

ja rakennuttamistoiminnot heti, kun se on mah-
dollista eli kun sopimus Tarveasunnot Oy:n kans-
sa loppuu. Suolakorven ja Kalliolaakson osalta 
tavoitteeksi asetettiin saada ostetuksi yhtiöt kun-
nalle. Sen sijaan Rinnekotiyhdistys jäisi toimi-
maan, mutta senkin talojen isännöinti ja muut 
omistajatoiminnot ja mahdolliset rakennuttaja-
palvelut alettaisiin ostaa Kiurunkulmalta. Kaik-
kiaan yhtiön isännöintivastuulle tavoiteltiin alku-
vaiheessa 506 asuntoa.

Uuden yhtiön perustaminen ja ensimmäisen 
vaiheen fuusiot Pietikäinen ehdotti tehtäväksi 
niin, että uusi yhtiö aloittaisi varsinaisen toimin-
tansa 1.1.1989. Isännöitsijätoimistoilta ja kunnan 
tekniseltä toimelta siirtyvästä työstä hän arveli sel-
vittävän 2-3 henkilön voimin. Pietikäisen organi-
saatiokaaviossa oli toimitusjohtaja, jonka tehtä-
viin kuuluivat myös rakennuttamistehtävät, kak-
si isännöinnin parissa työskentelevää työntekijää 
sekä kaksi asuntojen ja talojen korjaustöitä teke-
vää työntekijää. Lisäksi yhtiö hankkisi kiinteistöi-
hin yksityisiltä ammatinharjoittajilta tai yrityk-
siltä ostettavia huolto- ja siivouspalveluita. Huol-
totöissä ehdotettiin sen selvittämistä, voisiko teh-
tävät jakaa jatkossa alueellisesti eri huoltoliikkei-
den kesken.

Kunnanhallitus näki ehdotuksen ja sen perus-
telut hyvinä, etenkin kun toimenpiteet eivät kon-
sulttiselvityksen mukaan nostaisi asuntojen vuok-

ria. Muutos ei vaikuttaisi myöskään kunnan orga-
nisaatioon, vaan asuntosihteeri ja asuntolautakun-
ta käsittelisivät edelleenkin asukasvalinnat. Tek-
nisen toimiston kannalta muutos vähentäisi työtä 
ja henkilöstön työpaineita ilman vaikutusta hen-
kilöstön määrään, ellei kunnalta siirtyviä yhden 
henkilön huoltotöitä siirretä yrityksen omaan 
hoitoon, raportti arvioi. Niinpä Kiuruvesi-lehden 
11.5.1988 jutussa voitiin kertoa, että hanke etenee 
ja siihen liittyvät ensimmäiset osakelunastukset-
kin oli tehty, kun Osuuskauppa Koljonvirta oli 
myynyt Erätie 9:n ja Eka-Yhtymä Erähakan osak-
keensa kunnalle. Tuossa vaiheessa arveltiin, että 
neljää kunnan omistamaa asunto-osakeyhtiötä ei 
fuusioida Kiurunkulmaan, mutta niidenkin isän-
nöinti siirtyy uudelle yhtiölle. Lehden haastattele-
ma Pentti Pietikäinen laski, että yksityisomistajien 
osakkeiden lunastuksiin kuluisi 13 kiinteistöyhti-
össä kaikkiaan noin miljoona markkaa rahaa.

Kunnanhallituksen ehdotus käsiteltiin kun-
nanvaltuustossa 30.5.1988 tilanteessa, jossa osa 
vähemmistöomistajista sekä kahden talon osa-
ke-enemmistön omistaneet Tarveasunnot Oy ja 
Maapohjola Oy eivät olleet tyytyväisiä osakkeista 
tarjottuun hintaan. Esimerkiksi Kamajan Neulo-
mon johdossa tuolloin ollut Pekka Kamaja ilmoit-
ti Kiuruvesi-lehdessä 11.5. haluavansa osakkeista 
reaalihinnan, millä hän tarkoitti asunto-osakeyh-
tiöpuolelta haettavaa pohjaa hinnoittelulle. Kama-
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jan mielestä määräaikaiset myyntirajoitukset eivät 
voi estää käyvän hinnan käyttöä. Sama viesti tuli 
Turvetalon osakkeista viisi prosenttia omista-
neelta Kiuruveden Turvetyöntekijät ry:ltä, jonka 
puheenjohtaja Veikko Kärkkäinen pelkäsi yhdis-
tyksen myös menettävän puheoikeutensa uudessa 
yhtiössä, ja tuolloin Grilli-Moottorimajaa pyörit-
täneeltä yrittäjä Tapani Lempiseltä, jolla oli omis-
tuksia Erätie 9:ssä ja Katajatie 1:ssä. Liperin vuok-
ratalojen Kari Nousiainen tyrmäsi lehdessä pie-
nomistajien hintahaaveet ja kertoi käyttö- ja luo-
vutusrajoitusten jatkuvan myös sen jälkeen, kun 
aravalaina on maksettu pois. Samalla Nousiainen 
kehui Liperissä parin vuoden aikana uudesta yhti-
östä saatuja myönteisiä kokemuksia.

Tämä näkemysero osakkeiden hinnasta ei huo-
lestuttanut kunnan johtoa ennen valtuuston käsit-
telyn alkamista, kun säännöt, joita osakelunastuk-
sissa piti noudattaa, olivat selkeät. Sen sijaan tie-
dossa oli, että vasemmiston eli Kiuruveden tapauk-
sessa käytännössä kommunistien ja vasemmisto-
sosialistien yhteisen SKDL:n kanta kunnallisten 
toimintojen yhtiöittämiseen oli yleensä hyvinkin 
kriittinen. Kun SKDL:n yksi silloinen voimahah-
mo Niilo Auvinen pyysi valtuustossa asian käsitte-
lyssä ensimmäistä puheenvuoroa, odotettiin jän-
nityksellä, mikä on SKDL:n tuomio esitykselle. 
Kun itse rakennusliikkeessä töissä ollut Auvinen 
totesi, että tämä on hyvä ja kannatettava hanke, 

päätös uuden yhtiön perustamisesta kunnanhalli-
tuksen konsulttiselvityksen pohjalta ehdottamal-
la tavalla oli käytännössä tehty. Virallisesti pää-
tös toki tehtiin, kun puheenjohtajan nuija kopah-
ti pöytään.

Kun valtuusto hyväksyi Kiurunkulman perus-
tamisen, alkoi kiivas työ hankkeen eteenpäinvie-
miseksi. Jo 8.6.1988 kunnanhallitus ehdotti valit-
tavaksi Kiurunkulman hallitukseen puheenjoh-
tajaksi kunnanjohtaja Esko Rautiota ja jäseniksi 
kunnanvaltuuston toista varapuheenjohtajaa, kes-
kustapuolueen Lauri Remestä, kunnanhallituk-
sen varapuheenjohtajaa, SKDL:n Pentti Erholzia, 
ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa, keskusta-
puolueen Erkki Siposta. Hallituksen varajäsenissä 
valtuuston sen hetkisten voimasuhteiden mukai-
sesti määrittynyt poliittinen edustus laajeni, kun 
niille paikoille ehdotettiin valittaviksi kokoomuk-
sen Pauli Partasta ja Suomen Maaseudun Puolue 
SMP:n Veikko Väisästä. Ensimmäisen varsinaisen 
toimintavuoden 1989 hallitukseen tuli viidennek-
si varsinaiseksi jäseneksi SKDL:n Rauno Jääskeläi-
nen ja toiseksi varajäseneksi Veikko Väisäsen tilal-
le Suomen sosialidemokraattinen puolue SDP:n 
Toivo Karjalainen. Yhtiön perustamiskokoukses-
sa ja myöhemmin yhtiökokouksissa kuntaa edus-
ti pitkään valtuuston puheenjohtajisto. Näin uusi 
yhtiö sekä kunnan ylin luottamushenkilö- ja vir-
kamiesjohto sidottiin alusta pitäen tiiviisti toisiin-

Asematie 5. Kunta möi entisen terveystalon Kunnan-
tuvan pihapiirissä Kiurunkulmalle joulukuussa 1988. 
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sa. Sitä kautta kunnassa tiedettiin tarkkaan, mitä 
yhtiössä tapahtuu, ja yhtiö sai samalla keskeisille 
paikoille omat ”puhemiehensä” edistämään yhti-
ölle tärkeitä asioita.

Yhtiön perustamistoimet jatkuivat kunnanhal-
lituksen kokouksen jälkeen ehdotetun mukaises-
ti. Yhtiön perustava kokous pidettiin 27.6.1988. 
Yhtiön hallitus nimitti alkuvaiheen toimitusjoh-
tajaksi fuusiohankkeen konsultin Pentti Pietikäi-
sen. Tämän jälkeen kunnassa ja yhtiössä tehtiin 
ripeään tahtiin töitä yhtiön varsinaisen toiminnan 
aloittamiseksi. Niinpä valtaosa Kiurunkulmaan 
siirtyväksi ajatelluista aravalainoitetuista vuokra-
taloista oli käytännössä saatu jo kunnan omistuk-
seen, kun virallisesti nimen Kiinteistö Oy Kiuru-
veden Kiurunkulma saanut yhtiö merkittiin kaup-
parekisteriin 14.12.1988.

Tarjottua lunastushintaa aluksi pienenä pitänei-
den Kamajan Neulomon ja Kiuruveden kirjapai-
non kanssa päästiin yhteisymmärrykseen osake-
kaupoista ja nämä yritykset liittyivät Kiuruveden 
Osuusmeijerin ohella vuoden 1988 lopulla osak-
keidensa myyjiin. Lisäksi kunta möi entisen ter-
veystalon Kunnantuvan pihapiirissä Kiurunkul-
malle joulukuussa 1988. Terveystalo oli järkevä 
myös myydä Kiurunkulmalle, koska terveystalo 

ja Kunnantupa olivat taloteknisen järjestelmiensä 
ja piha-alueensa osalta sidoksissa toisiinsa. 

Vuoden 1988 lopulla fuusiosta olivat jäämäs-
sä ulos kunnan enemmistöomistamista talois-
ta Turvetalon 12, Katajatie 1:n 21 ja Erätie 9:n 18 
asuntoa, kun osa niiden omistajista ei hyväksy-
nyt kauppahintaa. Lisäksi ulos jäivät Kalliolaak-
son 25 ja Suolakorven 61 asuntoa. Aikaa myöten 
realiteetit purivat vähemmistöomistajiin ja pää-
osa vielä fuusioimatta olleista kiinteistöyhtiöistä 
sekä kunnan kokonaan omistamista asunto-osa-
keyhtiöistä oli fuusioitunut Kiurunkulmaan vuo-
den 1993 lopussa. Alkujaan nihkeästi sujunut jo 
vuonna 1988 käynnistetty Suolakorven ja Kalli-
olaakson osto Tarveasunnot Oy:ltä ja samaan yri-
tysryhmään kuuluvalta Maapohjola Oy:ltä saatiin 
lopulta myös sovituksi Asuntohallituksen hyväk-
symällä hinnalla, kun taloissa ilmeni korjaus-
tarpeita. Kalliolaakso ja Suolakorpi fuusioituivat 
Kiurunkulmaan kuitenkin vasta 1996. Pisimpään 
yhdistyminen Kiurunkulmaan lykkäytyi Kata-
jatie 1:ssä, jonka yksi pienomistaja suostui myy-
mään viisi osakettaan vasta vuonna 2000. 

Ensimmäisenä varsinaisena toimintavuotenaan 
1989 yhtiöllä oli yhdeksän suorassa omistuksessa 
olevaa taloa, joissa oli 107 asuntoa, sekä käynnis-
sä yhdeksän kiinteistöyhtiön ja 177 asunnon fuu-
siointimenettely. Kiurunkulman isännöinnissä 
oli lisäksi vuonna 1989 yhteensä 187 huoneistoa. 
Alkuvaiheen fuusioprosessien oikeudelliset teh-
tävät vei loppuun Pentti Pietikäinen, myöhemmät 
toimitusjohtajaksi valittu Jukka Linnilä. Pietikäi-
nen oli toivonut turhan lisätyön välttämiseksi, että 
kaikki yhtiöön fuusioitavaksi ajateltujen yhtiöiden 
osakkeet saataisiin kunnan omistukseen yhdellä 
kertaa, mutta se toive ei siis toteutunut.

Yhtiöllä oli vuoden 1988 lopulla myös jo vireil-
lä uudishankkeita. Kiurunkulman omia kohtei-
ta oli Kallentiellä Hovin alueelle, Asematie 39:ssa 
ja Lapinsalossa, jonne oli tulossa rivitalo. Näiden 
lisäksi yhtiö oli rakennuttamassa kunnalle Nivan-
kadulle vielä erillisenä kiinteistöyhtiönä tehtävää 
Nivanpirttiä, joka siirtyi hankkeena tosin pian 
Kiurunkulmalle. Kunnan uuden asunto-ohjelman 
mukaisesti uudishankkeissa painopiste oli pienis-
sä vuokra-asunnoissa.

Toimitusjohtajan haku oli myös yksi keskei-
nen osa uuden yhtiön toiminnan käynnistämistä. 
Valintaprosessissa tehtävään palkattiin kunnan 
teknisessä toimistossa energianeuvojana, korjaus-
neuvojana ja rakennustarkastajana toiminut Juk-
ka Linnilä. Linnilä oli kiinnittänyt yhtiön päät-
täjien huomion itsenäiseen ajatteluun ja toimin-

Jukka Linnilä, Kiurunkulman toimitusjohtaja 1989-
2017. Kuva: Kiuruvesi-lehti.
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taan pystyvänä henkilönä, jollaista vuokrataloyh-
tiössä koettiin tarvittavan. Lisäksi Linnilän etu-
na oli tietysti teknisen puolen asioiden osaaminen, 
jota nähtiin tarvittavan yhtiössä jatkossa. Linnilä 
aloitti jo vuoden 1988 puolella yhtiön sivutoimi-
sena vetäjänä. Hän perehtyi työkenttäänsä tuol-
loin muun muassa käymällä Liperissä tutustumas-
sa kunnan vuokrataloyhtiöön ja sen toimintaan. 
Päätoiminen toimitusjohtaja hänestä tuli vuoden 
1989 alussa. 

Kun Linnilä oli valittu toimitusjohtajaksi ja 
yhtiölle osoitettu tilat vuonna 1984 valmistuneel-
ta uudelta kunnantalolta, voitiin käynnistää myös 
toimistosihteerin valintaprosessi. Siihen tehtävään 
palkattiin Eeva-Liisa Heinonen, joka siirtyi Kiu-
runkulmaan toimittuaan sitä ennen maatalous-
oppilaitoksella ja metsäkoululla toimistosihteerin 
tehtävissä. Heinonen aloitti työt Kiurunkulmassa 
16.1.1989. Myös jo konsultin ehdotuksessa olleen 
vuosikorjausryhmän palkkaus eteni nopeasti. Kir-
vesmies Pauli Huttunen tuli yhtiön palvelukseen 
6.2.1989 ja sai kumppanikseen kirvesmies Rei-
jo Martikaisen 2.10.1989. Kirjanpito, vuokraval-
vonta ja muu taloushallinto ostettiin alkuvaihees-
sa OP-Kiinteistökeskukselta ja Säästöpankkien 
Kiinteistövälitys SKV:ltä. Rakennuttamistehtävät 
alkoivat myös siirtyä Kiurunkulmalle Tarveasun-
not Oy:ltä. Kiinteistöjen talonmiestöistä vastasivat 
ensimmäisen toimintavuoden ajan pääosin kun-
nan teknisen toimiston työntekijät.

Maa syöksyy lamaan, 
Kiurunkulma ei

Suomi ja koko maailma kärvistelivät 1970- ja 
1980-luvun vaihteessa toisessa öljykriisissä, jon-
ka laukaisi Iranin islamistinen vallankumous, 
mutta molempien talous pääsi 1980-luvun ede-
tessä taas myönteiseen aaltoon. Suomessa vuosi-
kymmen merkitsi myös melkoista toimintaympä-
ristön mullistusta, kun rahamarkkinat vapautui-
vat ja pankit alkoivat suorastaan tyrkyttää laina-
rahaa yksityishenkilöillekin. Pankkimaailmassa, 
asuntomarkkinoilla ja taloudessa yleensäkin otet-
tiin kovia riskejä, kun uskottiin, että kasvu jat-
kuu loputtomiin ja rahan, jonka tarjontaa lisäsi-
vät tuolloin suositellut valuuttalainat, hinta pysyy 
ikuisesti halpana. Etenkin rakentamisessa ja asun-
tokaupassa talous kuumeni ja asuntojen hinnat 
nousivat varsinkin kasvukeskuksissa jopa rajusti. 

Talouskehitys oli 1980-luvulla niin hyvä, että 

vuosikymmenen lopussa maassa ei juuri ollut 
työttömyyttä. Kun työpaikat eivät jakautuneet 
tasaisesti koko maassa eli kertyivät etenkin Etelä- 
ja Länsi-Suomeen, näkyi työvoiman kova kysyn-
tä Kiuruvedellä muuttoliikkeenä pois kunnasta. 
Hyvä talouskehitys johti myös julkisen sektorin 
kasvuun, kun lisääntyneitä verotuloja jaettiin san-
gen avokätisesti muun muassa hyvinvointipalvelu-
ja lisäämiseen. Valtion hallituksen ja eduskunnan 
määräämät uudet tehtävät lankesivat usein kunti-
en tehtäväksi ja julkisen sektorin osuus kansanta-
loudessa nousi 1980-luvun loppuun mennessä 45 
prosenttiin. Kiuruvedelläkin kunnan organisaatio 
kasvoi niin, että marraskuussa 1989 Kiuruveden 
Kirjapainon kokoomusvaltuutettuna toiminut 
toimitusjohtaja Vesa Honkanen uhkaili jo yritys-
ten lähtevän Kiuruvedeltä työvoimapulan takia. 
Honkasta ärsytti silloin ilmeisesti ensisijaisesti se, 
ettei kirjapainon palvelukseen muuttamassa ollut 
henkilö ollut saanut Kiurunkulmalta toivomaan-
sa vuokra-asuntoa. Hän kohdisti kiukkunsa kui-
tenkin lähinnä siihen, että väestöään menettä-
vään kuntaan oltiin palkkaamassa 52 uutta työn-
tekijää. Niistä tosin 17 tarvittiin uuteen vanhain-
kotiin, joka oli valmistumassa Virranrantaan van-
han Heinäkylässä olevan vanhainkodin tilalle, ja 
jonka rakentamista Honkanenkin oli ollut hyväk-
symässä.

Uuden vuosikymmenen eli 1990-luvun alku vai-
kutti Kiuruveden elämään monin tavoin. Talou-
den lento alkoi sakata kesän 1989 jälkeen, rahan 
hinta nousta ja isojen keskusten, etenkin pääkau-
punkiseudun, asuntokauppa hyytyä. Moni asun-
tovelallinen, rakennusliike ja rakennuttaja ei sel-
vinnyt veloistaan. Tämä kaikki johti Suomessa 
pankkikriisiin, jossa ensin isoimmissa vaikeuk-
sissa olivat isoja riskejä ottaneet Säästöpankki-
en Keskus-Osake-Pankki SKOP ja monet säästö-

Kallentupa, Kallentie 9.
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pankit, ja sittemmin koko pankkikentän myller-
rykseen, kun pääosa säästöpankeista hävisi, KOP 
ja SYP menivät yhteen Meritaksi sekä Postipank-
ki irtaantui toiminnallisesti Postista ja muuttui 
yhdessä Suomen Vientiluoton kanssa Leoniak-
si, kunnes myytiin uuden vuosituhannen alussa 
Sampo-konsernille. Kun vuonna 1969 muodos-
tettu alueellinen Ylä-Savon Säästöpankki ei ollut 
lähtenyt perustettuun Säästöpankki Suomeen, se 
jäi henkiin ja muuttui toimialueeltaan liki puoli 
Suomea kattavaksi Optiaksi.  Pankkikriisin seu-
rausta oli myös osuuspankkiryhmän hajoaminen 
kahteen osaan. Kiuruveden Osuuspankki, josta 
sittemmin tuli isoin osa Kiuruveden, Lapinlah-
den ja Vieremän Osuuspankkien fuusion kautta 
syntynyttä Osuuspankki Poppiaa, siirtyi paikal-
lisosuuspankkileiriin vuosiksi 1997-2017. Tämän 
seurauksena pankkikilpailu lisääntyi Kiuruve-
dellä OP-ryhmään jäänyt Iisalmen Osuuspank-
ki, joka liittyi vuonna 2010 osaksi Pohjois-Savon 
Osuuspankkia, avasi konttorin myös Kiuruvedel-
lä. Osuuspankkien kisailu päättyi sitten siihen, 
että Pohjois-Savon Osuuspankki sulki Kiuruveden 
konttorinsa 2015 ja Poppiasta tuli taas OP-Pohjo-
la-leirin osuuspankki nimellä Ylä-Savon Osuus-
pankki vuonna 2017.

Jo tammikuussa 1990 Kiuruvesi-lehdessä ker-
rottiin Helsingin taudin vaikuttavan koko maas-
sa eli myös Kiuruvedellä. Kiuruveden rakentamis-
ta tämä ei vielä kuitenkaan lopettanut. Esimer-
kiksi vuonna 1992 Kiurunkulmalle teki Kallen-
tiellä rivitaloja neljä eri yritystä ja lisäksi Kiuruve-
dellä rakennettiin muun muassa uutta vanhain-
koti-palvelukeskusta, uutta Kiuruveden kirjapai-
non toimitaloa sekä palvelutaloa Yhtylään. Muut-
tunut tilanne alkoi kuitenkin muun muassa hei-

jastua yritysten mahdollisuuksiin saada rahoitus-
ta. Lopullinen niitti lamakehitykselle oli marras-
kuun 1991 devalvaatio, joka tehtiin pakon edes-
sä, kun yritys saada maan kilpailukyky nousuun 
työmarkkinajärjestöjen sopimuksella ei edennyt 
markkinoiden odottamalla tavalla. Vahvan mar-
kan politiikan kaatuminen devalvaatioon ja sitä 
seurannut markan kellutus olivat katastrofi eten-
kin valuuttalainoja ottaneille.

Varsinkin tevanake-teollisuuden kannalta toi-
nen iso asia oli samaan aikaan tapahtunut Neu-
vostoliiton romahtaminen, joka johti 1991 koko 
valtion hajoamiseen. Finn-Bella meni 1990 kon-
kurssiin nimenomaan idänkaupan ongelmien 
takia. Finn-Bellan työn jatkaja Gofferi ja Kamajan 
Neulomo, joka muutti nimensä 1990-luvun alus-
sa tuotebrändiään mukailevaksi Jussitex Oy:ksi, 
sinnittelivät ensin muun muassa lomauttamalla 
väkeään, mutta menivät molemmat konkurssiin 
1992. Tekstiiliteollisuuden kriisiä syvensi tapah-
tunut suomalaisen palkkatason nousu, minkä 
takia työvoimavaltaisen tevanake-teollisuuden 
töitä siirtyi paljon ensin uudelleenitsenäistynei-
siin Baltian maihin ja myös muualle entisen Neu-
vostoliiton alueelle. Uusi sahayhtiö Kiuruveden 
Saha sekä Runnin Konepaja elivät minimiliekil-
lä, kun niiden tuotteille ei ollut kysyntää, ja meni-
vät nekin nurin samoihin aikoihin. Sahaa, jonka 
toiminta tosin jatkui iisalmelaisen IPOn voimin 
konkurssin jälkeen 1994, haittasi rakentamisen 
voimakas väheneminen, konepajaa muun muassa 
vuonna 1992 aloitetut keskustelut Suomen liitty-
misestä Euroopan Yhteisöön EY:hyn ja sen päälle 
tuotteiden myynnille epäsuotuisat sääolot. Runni-
laisen sinänsä hyvät valmiit tuotteet jäivät varas-
toon ja rahat loppuivat.

Torielämää 1993. Kuva Ari Ruotsalainen.20



Maatalousyrittäjien elämään ja halukkuuteen 
investoida toi epävarmuutta, että pelkästään Kiu-
ruvedellä EY-jäsenyyden ennustettiin vähentävän 
maatilojen määrää jopa yli 400:lla. Vaikka Kiu-
ruvedellä käynnistettiin heti 1990-luvun alussa 
määrätietoinen työ maatalouden valmistamiseksi 
EY-jäsenyyteen ja sen selvitys, miten jäsenyydes-
tä voitaisiin hyötyä, pohti moni tila, onko viljelyl-
lä tulevaisuutta. Kansa äänesti syksyllä 1994 liitty-
misestä Euroopan Unioniin EU, joka synnytettiin 
vuonna 1993 pistämällä yhteen EY ja Euroopan 
talousyhteisö ETY, ja Kiuruveden vahva ei-viesti 
jäi vähemmistöön. Äänestystuloksen myötä moni 
tila päättikin lopettaa ja alkoi kehitys, jonka tulok-
sena maatalous on keskittynyt nykyisiin harvoi-
hin suuriin tiloihin. Samaan ajanjaksoon liittyi 
myös meijerikentän mullistus. Vielä 90-vuotisjuh-
liensa aikaan vuonna 1991 Kiuruveden Osuusmei-
jeri yritti pyristellä itsenäisenä. Pitkään meijerin 
hallinnon keskeisissä tehtävissä toiminut talous-
neuvos Lauri Remeksen mielestä meijerin noihin 
aikoihin tapahtunut toimitusjohtaja Touko Hei-
nosen eläkkeelle jääminen oli hetki, jonka jälkeen 
Valio pääsi ohjaamaan Kiuruveden meijeriä kohti 
toiminnan lakkautusta. Osuuskunta päätti lopulta 
1994 vuokrata tuotantotilansa Valiolle, joka siirsi 
1996 voimariinin valmistuksen omaan meijeriin-
sä Seinäjoelle ja lopetti tuotannon Kiuruvedellä 
kokonaan. Lopulta meijeriosuuskunta taipui koh-
taloonsa ja fuusioitui alueosuusmeijeri Promilkiin 
vuonna 2000. 

Myös Kiuruveden kunta, joka oli vuonna 1974 
jo selvitellyt mahdollisuuksia muuttua kauppalak-
si, mietti tulevaisuuttaan EY-Suomessa. Kiuruve-
si päätti hakea lupaa muuttua kaupungiksi vuoden 
1993 alusta alkaen. Kunnan johdossa arvioitiin, 
että EY-maailmassa vain kaupungit noteerattaisiin 
kunnolla. Lisäksi kunta jatkoi satsauksia elinkei-
notoiminnan kehittämiseen vuonna 1984 perusta-
mansa kehittämisyhtiön kautta. Vuosikymmenen 
vaihteessa aloitettiin yhdessä Kamajan Neulomon 
omistajien kanssa Kiurunportti-hanke, joka ide-
ana oli kehittää Nivan aluetta kaupan keskukse-
na. Uudelle Puukiuru Oy:lle valmistui halli kun-
nan kehittämisyhtiön taseeseen, mutta yhtiön val-
mistalotuotantoa ei päästy 1990-luvun alun tilan-
teessa koskaan aloittamaan muun muassa yhtiön 
kohtaamien rahoitusvaikeuksien takia. Eikä hal-
liin Puukiurun tilalle saatu toinen valmistalotekijä 
elänyt kuin noin vuoden ennen kuin kaatui käyt-
tövarojen puutteeseen keväällä 1994.

Talouden tilanne oli 1990-luvun alkuvuosina 
hyvin vaikea monille Kiuruveden yrittäjille. Myös 

rakentaminen alkoi vähentyä nopeasti vuoden 
1992 jälkeen. Rakennusyrittäjä Ilpo Brandt huo-
kaili syksyllä 1992 rivitalotyömaan harjannos-
tajaisissa, ettei seuraavasta työmaasta ole tietoa-
kaan. Samoin kuljetusyrittäjät ihmettelivät noi-
hin aikoihin, mistä heille riittää ajoja. Kiuruve-
den kirjapaino sentään pärjäsi vielä, ja sekä paino 
että Kiuruvesi-lehti siirtyivät Asematieltä uusiin 
tiloihin Hovinpeltoon. Tuolloin paino satsasi vah-
vasti tabloidiin, joka ei painotuotteena kuitenkaan 
sitten miellyttänyt kaikkia asiakkaita. Vanhasta 
kirjapainotalosta tuli remontin jälkeen yritysta-
lo Kehäkymppi, josta Kiurunkulmakin sai omat 
tilat elokuussa 1991. Myös Sermet muutti nousu-
kauden siivittämänä uusiin tiloihin 1990-luvun 
alussa alkujaan turvebrikettitehtaalle varatulle 
tontille. Kunnalle positiivista oli, että myös Ser-
metin vanhaan halliin saatiin toimintaa, kun siel-
lä aloitti pari kunnassa uutta yritystä.

Kiurunkulma oli osallisena kunnan kehitys- 
ja selviytymisponnistuksissa. Kun vuokrataloyh-
tiö vuokrasi kehittämisyhtiöltä vanhat Kiuruve-
si-lehden toimitilat Kehäkympistä, saatiin kiin-
teistöön yksi pitkäaikainen varma vuokranmak-
saja. Tätä huomattavasti selkeämpi elinkeinopoli-
tiikan tukitoimi oli, että Kiurunkulma osti Kiu-
runportti Oy:n osakkeita 100.000 markalla Jus-
sitex Oy:n omistaneilta Kamajoilta. Tällä Kehi-
tysaluerahaston kanssa neuvotellussa yhteensä 
400.000 markan paketissa, jolla pyrittiin autta-
maan Jussitexia vaikeassa tilanteessa, ostivat Kiu-
runportin osakkeita myös urakoitsijakumppanina 
mukana ollut Puolimatka-konsernin PM Savo ja 
Kiuruveden Kehittämisyhtiö. Kiurunkulmasta oli 
apua myös, kun metsäoppilaitoksen toiminta Kiu-
ruvedellä keskeytettiin. Tuolloin jäivät oppilaitok-
sen opiskelijoiden käyttöön rakennetut Kiurusop-
pi I ja II tyhjiksi, ja ne myytiin vuonna 1989 kun-

Kiurusoppi I ja II, Museokatu 13-15. 
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nan taseesta Kiurunkulmalle muutettaviksi taval-
lisiksi vuokra-asunnoiksi.

Uusi vuokrataloyhtiö Kiurunkulma aloitti toi-
mintansa siis varsin haasteellisessa toimintaym-
päristössä. Kiurunkulma ei kuitenkaan luisunut 
lamaan sen enempää taloudellisesti kuin toimin-
nallisestikaan. Kunnan vuokratalojen rakentami-
nen ja asuntojen vuokraus oli tehty jo ennen yhti-
ön perustamista elinkeinopolitiikka ja työvoima-
politiikka etusijalla, vaikka Vesa Honkanen mar-
raskuun 1989 valtuustopurkauksessaan väittikin 
asuntoja riittävän vain juopoille, työttömille tai 
täysin holtittomille henkilöille. Asukasvalinnat oli 
siis tehty pistäen työssä käyvät kiuruvetiset ja Kiu-
ruvedelle työn mukana muuttamassa olevat jonon 
kärkeen, toki tietysti Asuntohallituksen määräyk-
set tulo- ja omaisuusrajoista huomioon ottaen. 
Vuokrataloyhtiöitä isännöineen Pentti Pietikäisen 
kokemusten mukaan vuokra-asukkaat eivät työl-
listäneet isännöitsijää sen enempää kuin omistus-
asunnoissa asuvatkaan. Joskus hän joutui sovit-
telemaan naapureiden välejä, kun omistustalon 
asukkaat valittivat vuokratalon asukkaiden oiko-
van omistustalon pihan läpi asioilla kulkiessaan. 
Mutta muuten taloissa elettiin pääosin normaalia 
ihmisten arkea iloineen ja toki myös suruineen. 
Tätä tietysti auttoi, että asukasvalinnassa oli käy-
tetty myös jo ennen Kiurunkulman perustamis-
ta harkintaa, jolla pyrittiin ehkäisemään ennalta 
mahdollisia ongelmia. 

Sama asukasvalintalinja jatkui Kiurunkulman 
perustamisen jälkeen ensin yhteisymmärrykses-
sä Asuntohallituksen ja vuonna 1993 Asuntohal-
lituksen korvanneen Valtion asuntorahasto ARAn 
asukkaiden valintaa koskevien määräysten kans-
sa. Aina ei toki voitu tarjota juuri sellaista asun-
toa kuin hakija olisi toivonut, vaan etenkin pie-
niä asuntoja joutui jonottamaan helposti puolisen 
vuotta tai ylikin.  Asukkaat olivat kaikista talou-
den vaikeuksista huolimattakin siis maksukykyi-
siä eikä vuokrarästejä pahemmin päässyt synty-
mään. Osaltaan vuokrasaatavia vähensi paikka-
kunnan ja yhtiön koko, jonka ansiosta mahdolli-
set maksuvaikeustilanteet voitiin ratkoa yhdessä 
sovitellen ja maksuaikatauluista sopien. Sosiaali-
toimi hyödynsi toki myös Kiurunkulman asuntoja 
omien asukkaidensa asuttamisessa, mutta vasta-
si viime kädessä velvoitteista yhtiöön päin. Lisäk-
si yhtiö karttoi riskihankkeita. Jukka Linnilä kuu-
lutti jo helmikuussa 1989 harkintaa sivukylien 
rivitalojen rakentamisessa, koska niihin saatiin 
asukkaita huonommin kuin keskustassa. Tuolloin 
rakenteille tulossa ollut Lapinsalon rivitalo jäikin 

tässä sarjassa viimeiseksi hankkeeksi.
Ensimmäisten toimintavuosiensa aikana Kiu-

runkulma panosti vahvasti uusien asuntojen 
rakennuttamiseen, kun kysyntää oli, valtion rahaa 
oli saatavissa ja rakentamiskustannukset saatiin 
pidetyiksi järjellisinä. Valtiovalta tuki myös asun-
tokaupan ja yleisen rakentamisen romahduksen 
jälkeen rakennusalaa ja koko taloutta panostamal-
la varoja valtion tukeman asuntotuotannon vauh-
dittamiseen.

Vuonna 1989 Kiurunkulmassa aloitettiin vielä 
nousukauden tunnelmissa 39 asunnon rakentami-
nen kolmessa kohteessa ja haettiin valtion lainara-
haa seitsemän talon tekoon sekä korkotukea viiden 
asunnon rivitalon tekoa varten.  Tuon ajan Kiuru-
vedellä kysyntään parhaiten sopiva vuokra-asunto 
oli rivitalossa ja varustettu omalla saunalla. Van-
hassa asuntokannassa ehdittiin lisäksi tehdä aloi-
tusvuonna huoneiston remontti 30 ja osittaiskor-
jauksia 18 asunnossa. Lisäksi tehtiin yhteisten tilo-
jen kunnostuksia eri kohteissa. 

Vaikka kaikkia haettua rahoitusta ei saatu, val-
mistui vuonna 1990 neljään taloon, joista yksi vii-
den asunnon rivitalo nousi Lapinsaloon, yhteensä 
49 ja vuonna 1991 samaten neljään taloon 37 asun-
toa. Vuonna 1992 tehtiin siis useita urakoita Hovin 
alueella Kallentiellä. Siellä yksi kohde tuli Kiurun-
kulmalle lama-aikaan kehitetyllä erityismäärära-
halla, jolla voitiin ostaa urakoitsijan kesken jäänyt 
omistusasunnoiksi ajateltu rivitalohanke vuokra-
käyttöön. Vuoden 1992 valmistuneiden asuntojen 
saldo oli kuitenkin vain 12 asuntoa eikä asunto-
jen määrä lisääntynyt 1993:kaan kuin 28:lla, kun 
tuolloin työn alla oli pienehköjä rivitalokohteita. 
Vuonna 1990 jätettiin myös Asuntohallitukselle 

Kiurunkulma oli vuonna 1993 viemässä eteenpäin 
Sotainvalidien talohanketta Sotainvalidien veljeslii-
ton Kiuruveden osaston kanssa.
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ensimmäinen perusparannuslainahakemus, jota 
tavoiteltiin Erähakaa varten, mutta Erähakan kor-
jaus valmistui vasta vuonna 1994.

Vuonna 1992 valmistuivat myös uuden Virran-
rannan vanhainkodin palveluasunnot, joista kah-
deksassa Kiurunkulma oli alkuomistajana. Kiu-
runkulmaa tarvittiin apuun, kun kunnan sosiaa-
litoimi sai rahoitusta vain kahteen ajatellusta 10 
asunnosta. Näin hanke saatiin rakennetuksi ker-
ralla halutulla tavalla. Asunnot siirtyivät Kiurun-
kulman taseesta kaupungille, kun kaupunki sai 
niihin tarvittavat avustukset. Samaten Kiurun-
kulma oli 1993 viemässä eteenpäin Sotainvalidi-
en taloa yhdessä Sotainvalidien veljesliiton Kiuru-
veden osaston kanssa. Osasto sai valita tuon luh-
titalon 15 vammaismitoitetun asunnon asukkaat.

Kiurunkulman riskinhallintakykyä osoittaa, 
että vuosikymmenen alun jälkeen painettiin jar-
rua ja uudisrakentaminen loppui vuonna 1994 
valmistuneen 7 asunnon Paavonhovin ja 1996 
valmistuneen 6 asunnon Jakamonpihan jälkeen 
liki kymmeneksi vuodeksi. Kun Kiuruveden työt-
tömien määrä oli noussut vuoden 1993 alussa jo 
liki 900:aan, mistä määrä vielä jatkoi nousuaan, ja 
työttömyysprosentti 18:aan sekä kaupunki muun 
muassa joutui aloittamaan kiuruvetisten tueksi 
velkaneuvonnan, päätös painaa uudistuotannon 
jarrua oli niin kaupungin kuin Kiurunkulman-
kin johdon mielestä perusteltu. Yhtiön suorassa 
omistuksessa oli Jakamonpihan valmistumisen 
jälkeen 604 asuntoa. Lisäksi Kiurunkulma isän-
nöi AsOy Ruodussa, KOy Katajatie 1:ssä ja Rinne-
kotiyhdistyksen kiinteistöissä yhteensä 152 asuin-
huoneistoa.

Balkanin kriisi heijastui myös 1990-luvun alus-
sa Kiurunkulman elämään, kun Kiuruveden kun-
ta lupautui vuonna 1991 ottamaan vastaan pako-
laisia. Ideana oli aluksi, että Pakistanista tuleville 
pakolaisille tarjottaisiin asuntoja Kiurunkulman 
vanhemmasta talokannasta. Kantaväestöä varten 
oli tarkoitus tehdä vastaava määrä uusia asuntoja. 
Hanke toteutuikin muuten molemmilta osiltaan, 
mutta tulijat olivat entisestä Jugoslaviasta. Kiuru-
vesi sai jo 1991 ensimmäiset 30 Kosovon albaania, 
joille osoitettiin kymmenen asuntoa. Heistä tosin 
vain yksi perhe, Sadikit, asui Kiuruvedellä vuosia. 
Kun uusi erä pakolaisia tuli Kiuruvedelle vuonna 
1993, kaikki muut vuonna 1991 muuttaneet oli-
vat jo lähteneet Kiuruvedeltä. Kosovolaisten lisäk-
si Kiuruvedelle ja Kiurunkulman asuntoihin tuli 
jonkin verran inkeriläisiä Venäjältä. Inkeriläisten 
muutto Suomeen alkoi, kun presidentti Mauno 
Koivisto vuonna 1990 ilmoitti, että heitä voidaan 

pitää paluumuuttajina.
Kiurunkulma alkoi toimintansa käynnistyttyä 

myös myydä rakennuttajapalveluita. Yhtiö hank-
ki näin lisävaroja lähinnä yhtiön vuosikorjausten 
tekemiseen ja toiminnan kehittämiseen. Yhtiö 
hoiti 1990-luvun alussa muun muassa vanhainko-
ti-palvelukeskuksen, Sotainvalidien vuokratalon 
sekä Kiuruveden Kehittämisyhtiön hankkeiden 
rakennuttajatehtävät. Lisäksi Jukka Linnilä vasta-
si vuonna 1990 Kiuruveden kirkon peruskorjauk-
sen teknisistä rakennuttajatehtävistä. Omista koh-
teista yhtiö sai myös rakennuttajapalkkion, mut-
ta mitoitti sen omakustannusperiaatteella selväs-
ti alemmaksi kuin Asuntohallitus/ARA olisi sal-
linut ja Tarveasunnot Oy oli laskuttanut eli vain 
noin 1,5 prosenttiin kustannusarviosta.

Kun Kiurunkulma aloitti, hoidettiin taloushal-
linnan työt siis osuus- ja säästöpankin tytäryh-
tiöissä. Kiurunkulmassa todettiin nopeasti, että 
yhtiön toiminnan kannalta on viisaampaa ottaa 
myös yhtiön taloushallinto itse tehtäväksi. Tämä 
johti kirjanpitäjän palkkaamiseen syksyllä 1991, 
kun yhtiö sai riittävät toimitilat. Saara Huttunen 
siirtyi Kiurunkulmaan Kiuruveden OP-Kiinteis-
tökeskuksesta 13.10.1991, jolloin yritys oli juu-
ri muuttanut Kehäkymppiin aiemmin Kiuruve-
si-lehden käytössä olleisiin tiloihin, ja sai ensim-
mäiseksi työtehtäväkseen lähteä ostamaan toimis-
ton huoneisiin verhot yhdessä Eeva-Liisa Heino-
sen kanssa. 

Oma kirjanpitäjä helpotti paljon käytännön 
asioiden hoitoa. Uudistuotannon rahoitukses-
sa pääosassa oli valtion laina, jota saatiin 90 pro-
senttia kokonaiskustannuksista. Lisäksi tarvittiin 
omarahoitusosuuteen joko kunnalta/kaupungil-
ta lainattua tertiäärilainaa tai yhtiön omia varoja. 
Valtion lainojen mukana tuli erilaista ”paperiso-
taa” Asuntohallituksen ja sittemmin Valtion asun-
torahaston suuntaan. Samaten yhtiöltä vaadittiin 
selvityksiä ja omakustannusvuokriin liittyviä las-
kelmia, jotka toimitettiin asuntosihteerille. Juk-
ka Linnilä hoiti velkakirjat, kiinnitykset, loppu-
laskelmat sekä erilaisen muun byrokratian valtion 
suuntaan ja Saara Huttunen toimitti asuntosihtee-
rin pyytämät selvitykset.

Tämä kolmen hengen eli Eeva-Liisa Heino-
sen, Saara Huttusen ja Jukka Linnilän ydintii-
mi pyöritti lokakuusta 1991 lähtien Kiurunkul-
man ja vuoden 1992 alusta lähtien Kiurunkul-
man vastuulle annetun Kiuruveden Kehittämis-
osakeyhtiön, joka muutettiin vuonna 2010 Kiuru-
veden Yrityskiinteistöt Oy:ksi, toimintaa pitkäl-
le 2000-lukua. Lisäksi yhtiön toimistolla oli aika 
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ajoin erimittaisilla sopimuksilla olleita harjoitte-
lijoita ja kiireapulaisia ydintiimin tukena. Kehit-
tämisyhtiön asioiden tulo Kiurunkulmalle, jos-
ta ei ollut tietoa vielä kirjanpitäjän hakuproses-
sin aikana, työllisti Kiurunkulman väkeä paljon 
kesään 2016 asti, jolloin Yrityskiinteistöjen toi-
minta siirtyi Omni Yrityspalvelut Oy:n hoitoon. 
Vaikka kunnan/kaupungin yhtiöt toimivat erik-
seen, haittasivat yrityskiinteistöjen asioiden hoi-
toon eli muun muassa vuokraukseen ja talouteen 
liittyvät asiat ja kehittämisyhtiön jatkuvat talous-
vaikeudet Kiurunkulman henkilöstön mahdol-
lisuuksia panostaa Kiurunkulman toimintaan 
ja kehittämiseen halutulla tavalla. Siten Kiurun-
kulma joutui ottamaan ison roolin myös muus-
sa kaupungin kehittämisessä kuin hyvien asunto-
palvelujen tuottamisessa. Toki vastapainoksi tuli 
myös ylimääräisiä tuloja, kun Kiurunkulma myi 
Kehittämisosakeyhtiölle rakennuttamispalvelu-
ja. Vuonna 2015 kaupungissa kuitenkin todettiin, 
että molemmat yhtiöt ovat kasvaneet liian isoiksi 
yhden organisaation pyöritettäviksi.

Suomi syöksyi siis lamaan 1990-luvun alussa ja 
julkinen talous seurasi perässä pienellä viiveellä. 
Vielä valmistauduttaessa vuoden 1993 kaupun-
giksi muuttumiseen ja kunnan 120-vuotisjuhliin 
kunnassa oltiin positiivisissa tunnelmissa, mutta 
esimerkiksi noihin aikoihin Kiuruvedellä tapah-

tuneet konkurssit, työttömyyden voimakas kasvu 
ja siitä seurannut verotulojen jyrkkä vähenemisen 
sekä valtakunnan tasolla pankkikriisin hoito ynnä 
muut lamaan liittyvät tekijät alkoivat näkyä myös 
kunnan taloudessa. Kiinteistö Oy Kiurunkulma 
edusti tässä valtavirrassa poikkeusta ja helpot-
ti osaltaan myös paikkakunnan yritysten ja työn-
tekijöiden elämää. Kun vuosikymmenen alussa 
tarpeellisiksi koetut uudishankkeet oli saatu pää-
osin alta pois eivätkä markkinat juuri houkutelleet 
aloittamaan uusia uudiskohteita, lähdettiin mää-
rätietoisesti tekemään vanhan kannan korjaamis-
ta. Marraskuussa 1993 Kiuruvesi-lehti saattoi ker-
toa, että Erähakan korjaustyömaa antaa Raken-
nusinsinööritoimisto Ilpo Brandtille töitä juhan-
nukseen 1994 asti. Tässä työssä tehtiin myös asun-
tokannan uudistusta, sillä työn aikana talon asun-
tomäärä kasvoi 24:stä 27:ään. Talossa uusittiin 
keittiöt, kylpyhuoneet, ovet ja ikkunat sekä muu-
tettiin tasakatto harjakatoksi, rakennettiin ulko-
puolelle luhtikäytävä ja hissi sekä uusittiin julki-
sivu ja lasitettiin parvekkeet. Ideana oli siis muut-
taa Erähaka elementtirakentamisen ränsistynees-
tä muistomerkistä Yhtylän helmeksi ja siten pitää 
asuntojen kilpailukyky erinomaisena. Hissin teko 
yhdessä 150 metrin päässä olevan Yhtylän palve-
lutalon kanssa mahdollisti talon asuntojen tarjoa-
misen myös vanhusväestölle.

Saara Huttunen, Jukka Linnilä ja Eeva-Liisa Heinonen on kuvattu  Asemakatu 8:n pihassa kesäkuussa 2017.
Kuva Arto Rautio.
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Ihmisläheistä jämäkkyyttä

Vielä 1980- ja 1990-lukujen vaihteessa monet käy-
tännön asiat hoidettiin paperilla, puhelinsoitoil-
la ja henkilökohtaisilla tapaamisilla. Palveluiden 
ostossa käytettiin tasapuolisuusperiaatetta eli sekä 
kunta että sen yhtiöt pyrkivät käyttämään kun-
nassa toimivia eri yrityksiä. Kiuruvedelle 1995 
kaupunginjohtajaksi tullut Timo Halonen muistaa 
aikoinaan Huittisissa pankkiasioinnin määräyty-
neen niin, että kunnan saamat valtionosuudet piti 
jyvittää eri pankkien tileille samassa suhteessa 
kuin kunnalla oli pankeista lainoja. Kiuruvedel-
lä ei ollut näin tiukka ohjeistus, mutta silti Kiu-
runkulmalla oli tilit osuuspankissa, säästöpankis-
sa ja Postipankissa, jota valtio käytti omassa mak-
suliikenteessään. Kirjanpitoa puolestaan hoidet-
tiin sekä osuuspankkileirin OP-kiinteistökeskuk-
sessa että säästöpankkileirin SKV:ssä. Vakuutus-
asiat Kiurunkulma hoiti alusta pitäen keskitetysti 
Pohjolassa, mutta pankkien kilpailutus alkoi vas-
ta 1990-luvun loppupuolella. Samaten kiinteistö-
sähkön toimittajien kilpailutus alkoi 1990-luvun 
lopulla kilpailun vapauduttua.

Kiurunkulmassa käytännön pankki- ja talous-
asioiden hoito tapahtui yhtiön alkuvaiheessa niin, 
että yhtiö lähetti pankkisiirrot vuokralaisille maa-
liskuussa vuodeksi kerrallaan, kun vuokrantar-
kistus oli tehty, ja yritykset lähettivät yhtiölle las-
kut paperisina. Yhtiö sai rahaa etenkin vuokris-
ta ja Asuntohallitukselta ja maksoi omia lasku-
jaan aina siltä tililtä, jossa oli maksamiseen sopi-

vasti rahaa. Toimistosihteeri Eeva-Liisa Heino-
nen ”juoksi” toria ympäri pankista toiseen saldo-
ja kysellen sekä laskuja kiikuttaen. Pankeissa oli 
kuittimyllyt, joista kuitit saatiin vietäväksi tilitoi-
mistoihin. Paljon turhaa asioiden hoidon kankeut-
ta tuli alkuvaiheessa siitäkin, että kunnantalolla 
yhtiön toimitilat edellyttivät paperien juoksutta-
mista edestakaisin Linnilän ja Heinosen huonei-
den väliä, mistä päästiin eroon, kun yhtiö sai omat 
tilat 1991.

Kun yhtiö muutti Kehäkymppiin 1991 ja Saa-
ra Huttunen tuli taloon hoitamaan kirjanpitoa 
ja taloushallintoa, investoitiin Kiurunkulmassa 
samassa yhteydessä myös tietokoneisiin. Kiurun-
kulma osti omat ohjelmistot kirjanpitoon, isän-
nöintiin, vuokranvalvontaan, pankkiyhteyksi-
en hoitoon ja tekstinkäsittelyyn. Näillä hankin-
noilla työskentely siirrettiin uuteen aikakauteen. 
Sen jälkeen esimerkiksi saldojen aamuiset tarkas-
tukset pankkien mikrokorteilta loppuivat ja tili-
tiedot alkoi nähdä tietokoneelta. Samaten loppui-
vat laskujen juoksuttamiset pankkeihin sekä kuit-
tien kiikuttamiset tilitoimistoihin. Vain vuokra-
reskontra jäi alkuvaiheessa vielä muualle eli Pos-
tipankin hoidettavaksi. Toki monissa käytännön 
asioissa tarvittiin henkilökohtaisia kontakteja, 
jotka hoituivat edelleen tuttuuteen ja luottamuk-
seen pohjautuen. Kun Postipankki vähensi pank-
kipalveluita tarjoavien postikonttorien määrää 
1990-luvun loppupuolella ja sen pankkitoimin-
not loppuivat muun muassa Kiuruvedeltä, päättyi 
myös totutun kaltainen yhteistyö nykyisin Danske 
Bankina tunnetun pankin kanssa. Aiemmin esi-

Paavonhovi, Paavo Lonkilantie 6.
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merkiksi asukkaan kuoleman jälkeinen vuokran-
maksun katkaisu voitiin hoitaa joka pankissa yhti-
ön puoleltakin, jos omaiset eivät sitä surun keskel-
lä olleet huomanneet hoitaa. 

Toki pankkien ja tilitoimistojen kiertämises-
tä oli usein hyötyäkin yhtiölle. Esimerkiksi yhti-
ön isännöimän Rinnekodin asukkaat saattoivat 
unohtaa viedä uudet pankkisiirrot pankkiin. Kun 
paikkakunta ja yhtiö eivät ole valtavan suuria ja 
ihmiset ovat tuttuja, pystyi sitä kautta syntynyttä 
luottamusta hyödyntämään pankissa pyytämällä 
henkilökuntaa muistuttamaan asiakastaan unoh-
tuneesta vuokranmaksusta, kun asiakas tulee 
käväisemään pankissa. Kiurunkulman kokemus 
oli, että etenkin pienten eläkkeiden varassa sinni-
telleet ja muutkin pienituloiset halusivat aina hoi-
taa täsmällisesti vuokransa tapaiset kulut. Toki 
paikkakunnan pienuutta saattoi hyödyntää myös 
tilanteissa, joissa vuokralaisilla oli todellisia mak-
suvaikeuksia esimerkiksi työttömäksi joutumi-
sen takia. Henkilökunta saattoi keskustella asi-
akkaiden kanssa ja käydä heidän tilannettaan 
läpi ja miettiä yhdessä ratkaisuja, joilla tilantees-
ta voisi selvitä. Ratkaisu saattoi olla muutto pie-
nempään asuntoon tai yhdessä sovittu maksuaika-
taulu rästeille. Yhtiö onkin koko 30 ensimmäisen 
toimintavuotensa onnistunut sovittelemaan mak-
supostit niin, ettei vuokrarästeistä ole juuri tullut 
luottotappioita. Olennaista tässä on tietysti ollut 
jämäkkyys eli nopea reagointi ongelmiin ja halu 
ratkoa ongelmat asukkaiden kanssa ihmislähei-
sesti. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi-
neet Lauri Remes ja Erkki Strömmer kiittävät Kiu-
runkulmaa siitä, että yhtiö on ollut hyvällä tavalla 
jäykkä ja jämäkkä, ja että perintäpuolikin on aina 
hoidettu tiukasti.

Toki pienuudesta oli joskus vähän riesaakin. 
Kun osassa rivitaloista asukkaat ovat hoitaneet 
yhtiön synnystä asti talonmiestyöt itse, saattoi 
esimerkiksi Eeva-Liisa Heinosen kotipuhelin soi-
da aamuyöstä, kun asukas oli pienessä viikonlop-
pumaistissa lukinnut itsensä ulos. Tällaisetkin 
ongelmat piti selvittää ihmisläheisellä jämäkkyy-
dellä ja hyödyntäen ihmisten tuntemusta. Käy-
tännössä asukas ohjattiin yöksi vaikkapa naapu-
rissa asuvan hyvän kaverinsa luo, ja Kiurunkul-
man tiloissa ollutta yleisavainta käytettiin sitten 
aamusella, jos sitä todella tarvittiin. Samaten on 
selvitelty myötäkarvaan silittämällä asumishäiriö-
valituksia. Tosin Kiurunkulman asunnoissa ei ole 
koskaan ollut mainittavasti varsinaista häiriköin-
tiä eikä sellaisia isojen kaupunkien vuokrataloyh-
tiöissä tuttuja tapauksia kuin huoneistopalot tai 

asukkaan toiminnasta aiheutuneet vesivahingot 
tai mittava ilkivalta. Pienen paikkakunnan sosi-
aalinen kontrolli on karsinut isommat ongelmat 
hyvin. Pikkuhäiriöissä Kiuruveden kokemus on, 
että juttelu riittää usein eli ongelma poistuu, kun 
henkilö saa tietää esimerkiksi tupakanpoltton-
sa tietyssä paikassa tai musiikin soiton äänenvoi-
makkuuden häiritsevän naapuristoa. Samanlais-
ta jopa äidillistä lähestymistapaa käytettiin myös 
yritettäessä auttaa asunnontarvitsijoita, mihin oli 
hyvät mahdollisuudet etenkin asukasvalinnan 
siirryttyä Kiurunkulman itse tehtäväksi.

Asuntojen vuosikorjaustoiminnassa toimitus-
johtaja Jukka Linnilä halusi oman korjausryh-
män, jonka töitä ei tarvitse sovitella kunnan tek-
nisen toimiston muiden töiden kanssa. Ideana oli 
saada asukkaan vaihtuessa tarvittavat huoneisto-
korjaukset nopeasti läpi ja asunto taas tuottamaan. 
Hallituksen puheenjohtajan myötävaikutuksella 
tämä onnistuikin jo vuoden 1989 aikana. Sama-
ten kiinteistöjen käytännön ylläpito siirtyi kun-
nan tekniseltä toimistolta Kiurunkulman sopi-
muskumppaneille vuoden 1990 alusta. Yhtylässä 
talonmiestyöt otti hoitoonsa itsekin Kiurunkul-
man asunnossa asunut Sirkka Julkunen Yhtylän 
kiinteistöpalvelu Sirkka Julkunen -yrityksensä 
nimiin. Muut keskustaajaman talot paitsi kohteet, 

Lauri Remes, huhtikuussa 2016. Kuva Arto Rautio.
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joissa asukkaat halusivat tehdä työt itse, jakautui-
vat Kiuruveden Lämpöhuolto Ky:n ja Kiinteistö-
palvelu Roivainen Ky:n kesken. Vain Kiurusopes-
sa oli oma talonmies-siivooja Arto Räty. Vuonna 
1994 Lämpöhuolto muuttui Kiuruveden Talohuol-
to Ky:ksi ja 1998 Roivainen Masa-Roivainen Oy:k-
si. Näin mentiin vuoteen 2002 asti, jolloin Julku-
nen lopetti ja hänen hoidossaan olleet kohteet 
siirtyivät muiden kumppanien vastuulle. Vuonna 
2012 talonmiestehtävien tekijöihin liittyi Kuusi-
tien Talohuolto. Myös tämä kilpailuttamisten jäl-
keenkin jatkunut pitkäaikainen ylläpidon yhteis-
työ on osaltaan tukenut kiurunkulmalaista toi-
saalta jämäkkää ja toisaalta ihmisläheistä toimin-
tamallia. Yhteisöllisyyttä asukkaiden kanssa lisäsi 
osaltaan kahden asukasedustajan tulo Kiurunkul-
man hallitukseen 1990-luvun lopulla.

Kunnan asuntoasioita pyörittivät 1990-luvun 
loppuun asti asuntolautakunta, joka laati hakijois-
ta listan, ja asuntosihteeri Tuula Huhtilainen, joka 
poimi listasta ehdokkaat vapautuviin asuntoihin 
sekä valvoi Kiurunkulman toimintaa paikallis-
viranomaisena. Kiurunkulma sitten otti yhteyt-
tä asuntosihteerin esittämään henkilöön ja tarjo-
si hänelle vapautuvaa asuntoa. Jos hakija ei otta-
nut asuntoa, asiasta ilmoitettiin asuntosihteeril-
le, joka antoi seuraavan nimen Kiurunkulmal-
le. Näin meneteltiin niin monta kertaa, että tar-
jottuun asuntoon löytyi asukas. Tämä oli hidas 
ja kankea toimintamalli ja synnytti välillä risti-
riitojakin asuntosihteerin ja yhtiön välille, kun 
yhtiö ei aina halunnut ottaa tarjottua ehdokasta 
vuokralaisekseen esimerkiksi maksuhäiriötieto-
jen takia. Enimmäkseen ongelma oli, että asun-
not saattoivat seisoa turhaan tyhjinä, kun yhtiön 
tietämys asunnoista ei yhdistynyt hakijan toivei-
siin. Tämä ongelma poistui vasta 1.10.1999, kun 
silloin asukasvalinta-asioista vastannut perustur-
valautakunta päätti siirtää asukasvalintojen teon 

Kiurunkulmalle ja vapauttaa asuntosihteerin työ-
panoksen muihin tehtäviin. Tuolloin perustelu-
na mainittiin hakijoiden määrän väheneminen. 
Tämän jälkeen yhtiön toimistossa päästiin täysi-
määräisesti ratkomaan asunnonhakijoiden tarpei-
ta, ja asunnon kyselijä saattoi parhaassa tapauk-
sessa poistua Kiurunkulman toimistosta vuokra-
sopimus taskussaan jo ensimmäisellä käyntiker-
ralla. Myös Rinnekodin asukashakemukset mene-
vät Kiurunkulman kautta, mutta asukasvalinnat 
tekee edelleen Rinnekotiyhdistys. Asuntovälitys-
tä helpottamaan Kiurunkulma, Iisalmen Pette-
rinkulma ja Sonkajärven Vuokratalot investoivat 
2000-luvun alussa yhdessä atk-ohjelmistoon, jota 
käyttäen vuokra-asuntoa saattoi hakea internetin 
kautta.

Luottamus yhtiöön kasvoi nopeasti sen toi-
minnan alettua, mihin vaikuttivat osaltaan tie-
tysti yhtiön ja kunnan väliset hyvät henkilös-
uhteet ja osaltaan yhtiön tapa toimia säännös-
ten mukaan, jämäkästi ja ihmisläheisesti. Kiu-
runkulmassa pidettiin yllä hyvää yritysilmapii-
riä ja läheisiä suhteita hallituksen ja henkilöstön 
välillä muun muassa tekemässä vuosittain yhtei-
nen asuntomessumatka, johon liittyi välillä muu-
takin yhteistä ohjelmaa kuten retki Venäjän puo-
lelle Joensuun asuntomessuilta. Hallitus osallistui 
samaten yhtiön pikkujouluihin ja pilkkikisoihin, 
joissa hallituksen jäsen Pentti Ahponen on usein 
ollut lyömätön mestari. Myös lähiseudun vuokra-
taloyhtiöihin, etenkin Iisalmen Petterinkulmaan, 
oli tiiviit yhteydet. Petterinkulman väen kanssa on 
muun muassa kisailtu monena vuotena peräkkäin 
keilailumestaruudesta.

Myös asukkaisiin päin Kiurunkulma on pyrki-
nyt olemaan aktiivinen. Mitenkään laajaa asukas-
yhteistyö ei kuitenkaan ole ollut, kun Kiurunkul-
man kohteissa ei ole virinnyt erityistä asukastoi-
mintaa esimerkiksi asukastoimikuntien muodos-
sa. Suolakorvessa tehtiin 1990-luvun lopulla opin-
näytetyöhön liittyvä asukaskysely, jonka tulok-
set myös esiteltiin asukkaille, ja jonka yhteydessä 
esille tulleet asukastoiveet pyrittiin toteuttamaan. 
Vuosituhannen vaihteen tienoilla Kiurunkulma 
ja Luomu-Volley, joka syntyi porvarillisen Kiuru-
veden Jänteen ja työväen urheilutoimintaa edus-
taneen Kiuruveden Teräksen lentopalloilijoiden 
mentyä yhteen, järjestivät lentopalloturnauksen. 
Hovin alue voitti ensimmäisen turnauksen, josta 
ei kuitenkaan tullut pitkäaikainen perinne. Päi-
vi Pasanen teki tradenomiopintojensa lopputyönä 
Kiurunkulman asukasviestinnän tueksi Vuokra-
laisen oppaan vuonna 2007.Rinnekoti, Rinnekatu 4.
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On muutoksen aika
Monet asiat muuttuivat Suomessa, Kiuruvedellä 
ja Kiurunkulmassa 1990-luvun puolivälissä ja sen 
jälkeisinä vuosina. Suomi liittyi EU:hun ja alkoi 
nousta lamasta etenkin Nokian matkapuhelinten 
ja tietoliikenneverkkojen ja muun elektroniikka-
teollisuuden vetoavulla. Uusi tupakkalaki alkoi 
rajoittaa sauhuuttelua julkisilla paikoilla. Valtion-
hallinnon karsiminen ja keskittäminen näkyivät 
muun muassa siinä, että lääniuudistus vei viran 
vuoden 1997 alussa viimeiseltä Kuopion läänin 
maaherralta Olavi Martikaiselta. Lääninhalli-
tuksen siirtyminen ensin Mikkeliin ja myöhem-
pi läänien lakkauttaminen kokonaan vaikuttivat 
jonkin verran kaupungin asioiden käytännön hoi-
tamiseen, muut 1990-luvun lopun ja 2000-luvun 
alun valtion hallinnon ja toimintojen uudistukset 
näkyivät myös konkreettisesti Kiuruveden katu-
kuvassa. Käräjäoikeuden, verotoimiston, työvoi-
matoimiston, poliisin ja tiepiirin toimintojen siir-
to lähinnä Iisalmeen vähensi merkittävästi Kiuru-
vedellä olevien valtion työpaikkojen määrää. Toki 
muutos vaikutti myös kiuruvetisten arjen asioiden 
hoitoon ja lisäsi osaltaan ostosmarkkojen ja -euro-
jen valumista Kiuruveden ulkopuolelle.

Kiuruvedellä ”everstijuntta” eli elinkeinoryh-
mä, johon oli Olavi Kärkkäisen kuoleman jälkeen 
noussut Kalle Röntynen, siirtyi syrjään. Kaupun-
ginjohtaja Esko Rautio jäi eläkkeelle 1995 ja niin 
vuoden 1995 vaaleissa vapaaehtoisesti kansan-
edustajapaikastaan luopunut Kalle Röntynen 
kuin Olavi Ikäläinenkin jättivät vuoden 1997 jäl-
keen kunnallispolitiikan. Vuonna 1995 kaupun-
ginjohtajaksi valittiin Timo Halonen ja eduskun-
taan nousi maataloustuottajatoiminnassa kunnos-
tautunut Eero Lämsä.

Kunta säästi muun muassa lakkauttamal-
la kyläkouluja ja lomauttamalla 90 maatalouslo-
mittajaansa, joiden määrä lisäksi uhkasi vähe-
tä merkittävästi lomitusjärjestelmän muutoksen 
takia. Kun aiemmin oli puhuttu jopa 200 lomit-
tajan tarpeesta, arvioitiin nyt lomittajamäärän 
putoavan alle 50:n. Vaikean taloustilanteen tuo-
mat leikkaukset vaikuttivat osaltaan kylien tyhje-
nemiseen ja siten myös Kiurunkulman haja-asu-
tusalueilla olevien vuokra-asuntojen kysyntään. 
Kaupunki teki uusia strategisia linjauksia ja päät-
ti haluta olla Luomu-Suomen pääkaupunki vuon-
na 2005. Kiuruveden osuusmeijerin tiloihin havi-
teltu luomumeijeri ei kuitenkaan toteutunut, kun 
Valio ei asiasta innostunut. Myös teurastamohan-
ke, joka syntyi osuusteurastamojen Lihakunta ja 
Itikka yhdistymisestä muotoutuneen Atrian vie-
dessä teurastamotoiminnot Kuopiosta Nurmoon, 
jäi toteutumatta. Sähkömarkkinoiden vapautu-
minen toi Suomeen kisan kunnallisista sähköyh-
tiöistä ja monet niistä päätyivät uusille omistajil-
le. Kiuruveden kaupunki olisi myös ollut valmis 
myymään omistamansa Savon Voiman osakkeet 
saadakseen siten varoja elinkelpoisuutensa pitkä-
aikaiseen kehittämiseen. Myyntihanke kuitenkin 
kaatui, kun Savon Voiman omistajakunnat eivät 
päässeet asiasta yhteisymmärrykseen.

Kiuruveden elinkeinotoiminnassa vanhoista 
isoista teollisista työnantajista olivat pystyssä Ser-
met, Vapon Kaikonsuon konepaja sekä kirjapai-
no, joka yritti sinnitellä uuden johdon vetämänä 
uudessa painotalossaan, ja iisalmelaisvetoiseksi 
muuttunut saha. Tekstiilialan yritykset ja Runnin 
Konepaja olivat kaatuneet, mikä toi 1990-luvun 
alussa yli 150 uutta työtöntä Kiuruvedelle, sekä 
meijeri lopettelemassa toimintaansa. Aikojen 
muutosta kuvaa, että kiuruvetistaustaisten Paavo 
ja Seppo Saastamoisen perustama Makasiini-ket-
ju siirtyi linja-autoasemalta Runnin konepajalta 
tyhjäksi jääneeseen kiinteistöön Tulotien varteen 
ja avasi sinne suuren Maxi-Makasiiniin, nykyisen 
Tokmannin. Silti Kiuruvesi uskoi yhä metalliin 
yhtenä talouselämänsä kivijalkana yhdessä mai-
don ja puun kanssa. Uutta oli, että luomutuotanto 
sekä biopolttoaineet ja -talous nousivat osaksi näi-
tä tulevaisuuden visioita.

Kasinotaloudessa keinottelu ja Neuvostoliiton 
romahtaminen veivät äärimmäisen vasemmiston 
taloudelliseen konkurssiin sekä aatteelliseen krii-
siin. Syntynyt Vasemmistoliitto ei noussut yhtä 
merkittäväksi kuin sen edeltäjät SKP ja SKDL, 
mutta säilytti Kiuruvedellä asemansa keskeise-
nä kunnallispoliittisena vaikuttajana. Myös SMP 

Timo Halonen. 
Kuva Mikkelin 
kaupunki.
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ajautui vararikkoon ja sai seuraajakseen tuolloin 
marginaalipuolueena toimineen Perussuomalai-
set. Kiuruveden kunnallispolitiikassa 1990-luvun 
vaikeat vuodet synnyttivät uudenlaista ristivetoa. 
Alkujaan kaupungin suurinta valtuustoryhmää 
eli keskustapuoluetta edustavana valtuutettuna ja 
tarkastuslautakunnan puheenjohtajana toiminut 
Erkki Kilvensalmi kritisoi etenkin kehittämisyh-
tiön toimintaa ja harjoitettua elinkeinopolitiikkaa 
sekä sen tekijöitä. Kilvensalmi arvosteli kaupun-
gin ottamia riskejä ja kehittämisyhtiön toiminnan 
läpinäkyvyyden puutetta. Kehittämisyhtiön talou-
den tilanne olikin hankala. Yksi yhtiön ongelma 
olivat yrittäjille edulliset vuokrat ja toinen tyhjik-
si jääneet tilat niissä toimineiden yritysten kaadut-
tua. Eripura meni niin pitkälle, että syntyi Erkki 
Kilvensalmen vetämä ilmeisesti Yleisradion pit-
käaikaisesta ajankohtaiskuunnelmasarjasta Yhtä 
köyttä yhdistys nimi-ideansa napannut Yhtäköyt-
tä Kiuruvesi -yhdistys. Sen viesti puri kaupunki-
laisiin niin, että Yhtäköyttä nousi yhdeksi val-
tuuston pääryhmäksi vuoden 1997 kuntavaaleis-
sa. ”Vanhan menon” edustajaksi leimattu Lau-
ri Remes vetäytyi kaupunginhallituksen puheen-
johtajan tehtävistä, tilalle nousi Jouko Tenhunen.

Myös Kiurunkulma joutui keskustelun kohteek-
si, mutta kun yhtiö oli pitänyt talojensa raken-
nuskustannukset tiukassa kurissa, luottotappioi-
ta ei ollut kertynyt, ja Kiurunkulman kohteiden 
rakentamiseen otetut velat olivat suuresta mää-
rästään huolimatta hallinnassa, vuokrataloyhtiön 
asiat jätettiin nopeasti rauhaan. Yleisesti todet-
tiin, että yhtiön talous ja toiminta olivat hyvässä 
kunnossa. Niinpä myös pienet harharetket asun-
tovuokrauksen ulkopuolelle sallittiin ilman jul-
kista porua. Kiurunkulma osallistui esimerkiksi 
Kiuruportti-hankkeeseen paitsi ryhtymällä Kiu-
ruportti Oy:n osakkaaksi myöntämällä sille osa-
kaslainan 1993 sekä lunastamalla Puolimatkalla 
olleet Kiuruportin osakkeet 1995. Samaten Kiu-
runkulma osti kehittämisyhtiön osakkeen Kiuru-
veden Saha Oy:n konkurssipesältä vuonna 1995. 
Honkarannan maja siirtyi myös kaupungilta Kiu-
runkulmalle vuonna 2001, kun kaupunginjohtaja 
Timo Halonen ei nähnyt kaupungin tarvitsevan 
majaa omaan käyttöönsä. Maja maksettiin Vir-
ranniemi-tilalla ja 190.000 markalla. Kiurunkul-
ma kunnosti tämän jälkeen majan ja sen savusau-
nan ja alkoi tarjota tiloja vuokralle. 

Ehkä erikoisin episodi Kiurunkulman vaiheis-
sa ja sen toimintaan liittyneessä keskustelussa oli 
vuonna 1997 esille noussut väite, että Kiurunkul-
ma aiotaan lakkauttaa. Yrittäjä Pentti Pietikäinen 

kertoi Kiuruvesi-lehden jutussa kuulleensa tällai-
sia huhuja Helsinkiä myöten. Samassa artikkelissa 
huhutut suunnitelmat kiistettiin niin kaupungin 
kuin Kiurunkulmankin taholta ja huhusta kuul-
lut Pietikäinenkin piti ajatusta suorastaan järjet-
tömänä. Asia hautautuikin käytännössä heti jul-
ki tultuaan.

Kiurunkulman ”seikkailut” yrityspuolelle jäi-
vät varmaan vähemmälle huomiolle senkin takia, 
että yhtiön vakavaraisuutta käytettiin myös asun-
toasioiden pitkäjänteiseen järjestelyyn. Kiu-
runkulma osti vuonna 1995 talousvaikeuksissa 
kamppailleen Rytkyn rivitalon sen omistaneel-
ta yhdistykseltä sekä tuloutti kaupungin kassaan 
yli 700.000 markkaa ostamalla kaupungilta viisi 
eri asunto-osakeyhtiöissä sijaitsevaa huoneistoa. 
Lisäksi yhtiö piti päänsä hankkeissa, joihin se ei 
uskonut, mikä konkretisoitui esimerkiksi kaupun-
gin etsiessä vanhalle Hoiturilalle uutta omista-
jaa. Kiurunkulmalle rakennus ei kelvannut. Kau-
pungilta ostettujen yksittäisten asunto-osakkei-
den lisäksi Kiurunkulma osti 1990-luvun vuosina 
myös suoraan joitakin yksittäisasuntoja sekä täy-
dentämään omaa tarjontaansa että osoitettavak-
si sosiaalitoimen asiakkaille. Näitä yksittäisasun-
toja oli vuosituhannen vaihteessa 12 kappaletta. 
Vuonna 2013 määrä nousi 13:een, kun Kiurunkul-
ma osti yksiön Kiurun rintamamiesten AsOy:stä.

Kiurunkulman toiminnalle Timo Halosen 
tulo kaupunginjohtajaksi katkaisi perinteen, jos-
sa yhtiön hallituksessa istui kaupungin ylin vir-
kamiesjohto yhdessä keskeisten luottamushenki-
löiden kanssa. Halonen panosti aikaansa kaupun-

Honkarannan maja siirtyi kaupungilta Kiurunkulmal-
le vuonna 2001.
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gin ja Kiuruveden Kehittämisosakeyhtiön asioi-
hin. Hyvässä jamassa ollut Kiurunkulma sai jat-
kaa vuosituhannen loppuun luottamushenkilöi-
den valvonnassa. Esko Rautio jatkoi hallituksen 
puheenjohtajana vielä vuonna 1996, minkä jäl-
keen tehtävään valittiin Lauri Remes. Remes oli 
luonteva ja pätevä valinta puheenjohtajaksi, oli-
han hän ollut muun muassa asutuslautakunnan 
puheenjohtaja jo 1970-luvulla, Kiurunkulman 
hallituksen jäsen yhtiön perustamisesta lähtien 
sekä valtuutettu, kaupunginhallituksen jäsen ja 
yrityspuolella muun muassa Kiuruveden Osuus-
meijerin hallinnon keskeisissä tehtävissä vuoteen 
1991 asti. Uuden valtuuston valitsema vuoden 
1997 hallitus sai nyt myös ensimmäiset asukasjä-
senensä, minkä myötä jäsenten määrä nousi seitse-
mään. Remeksen jälkeen uudeksi kaupunginhalli-
tuksen puheenjohtajaksi valittu Jouko Tenhunen 
jatkoi myös jo vuonna 1993 alkanutta hallitustyö-
tään Kiurunkulmassa.

Vaikka uuden teollisuuden nousu vauhditti-
kin ensisijaisesti Helsingin, Oulun, Tampereen ja 
Salon seutukuntia, säteili nousukausi myös Kiu-
ruvedelle. Kaupunginjohtaja Timo Halonen saat-
toikin kertoa keväällä 1997, että niin Kehäkymppi, 
kaksi pienteollisuustaloa kuin Kiuruporttikin oli-
vat täynnä. Kiurun Leipä aloitti konkurssiin men-
neen leipomon tiloissa 1997, uutta luomumeijeriä 
alettiin suunnitella, sahan yhteyteen rakennettiin 
voimala, Kiuruvesi sai iskelmäviikon virkistä-
mään kesäistä elämäänsä ja uusi valmistalotehdas-

kin aloitti toimintansa. Kiuruvedellä osattiin käyt-
tää EU-jäsenyyden tuomia mahdollisuuksia maa-
talouden kehittämisessä ja tuotantoa tehostettiin 
merkittävästi, minkä vastapainona tosin oli maa-
talouden työpaikkojen väheneminen entisestään-
kin. Samaten muun muassa ohjauskeskuksia ja 
automaatiojärjestelmiä valmistavan Haloset Tea-
min, joka siirtyi keväällä 2001 osaksi Fibox Test-
ed Systems Oy:tä, uuden teollisuushallin rakenta-
minen Hovinpeltoon toi uutta toivoa 1990-luvun 
lopun Kiuruvedelle. Kiurunkulmalle niin tämän 
hallin kuin muutkin mm. Rinnekotiyhdistyksen 
ja kaupungin kehittämisyhtiön tarpeisiin hoide-
tut rakennuttamistehtävät toivat mukavan tulon-
lisän. Esimerkiksi Halosten hallista saatu palkkio 
oli suurempi kuin yhtiölle samoihin aikoihin koi-
tuneet kulut Heinäkylän rivitalon uudesta öljy-
lämpökeskuksesta.

Kiuruvedelle nousi tuolloin myös pitkästä aikaa 
vapaarahoitteinen asunto-osakeyhtiö Torikarta-
no. Kiurunkulmassa ei kuitenkaan nähty järke-
väksi panostaa uusien asuntojen rakentamiseen. 
Sen sijaan yhtiö panosti koko talojen korjauksiin. 
Vuonna 1994 valmistuneen Erähakan urakan jäl-
keen kuntoon pistettiin 1997 vuonna 1977 val-
mistunut Yhtyläntupa Katajatiellä ja 1998 vuon-
na 1974 valmistunut Nivantupa Nivankadul-
la. Samoin yhtiöön lopultakin saadut Kalliolaak-
so ja Suolakorpi korjattiin. Kalliolaaksossa teh-
tiin perusparannustöitä 1995 ja Suolakorven isoja 
perheasuntoja uusittiin ja jaettiin samalla pienem-

Rytkyn rivitalot, Salmenkyläntie 41.
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miksi kaksioiksi ja yksiöiksi 1997. Vaikka yhtiön 
silloinen hallituksen puheenjohtaja Esko Rautio 
oli jo vuoden 1994 harjannostajaispuheessa arvel-
lut uudistuotannon ajan vaihtuvan Kiuruvedellä 
peruskorjausten ajaksi, on linjaus kirjattu selkeästi 
vasta vuoden 1999 hallituksen toimintakertomuk-
seen. ”Tulevina vuosina yhtiö keskittyy vanho-
jen kerrostalojen peruskorjaukseen, koska vuok-
ra-asunnoista ei Kiuruvedellä varsinaisesti ole 
puutetta, eikä näin ollen uudistuotantoon ole tar-
vetta”, toimintakertomuksessa todetaan. Käytän-
nössä tavoitteeksi asetettiin peruskorjata yksi koh-
de vuodessa. Korjaustarvetta selvitettiin vuonna 
1995 kiinteistöjen kuntokartoituksella, jonka poh-
jalta yhtiölle voitiin tehdä pitkäjänteinen ja talou-
dellinen korjausohjelma.

Korjausrakentamisessa Kiurunkulmalla on 
ollut selkeästi ajatus toisaalta välttää turhaa kor-
jaamista ja toisaalta lisätä kohteidensa kilpailuky-
kyä parantamalla niiden laatua eli tekemällä kiin-
teistön alkuperäiseen kuntoon tekevän peruskor-
jauksen asemasta kiinteistön arvoa, laatua ja toi-
minnallisuuttakin lisäävä perusparannus. Osassa 
korjattavia kohteita asuntojen saaminen vuokralle 
alkoi olla jo vaikeaa talojen huonon kunnon, osas-
sa myös asuntojen koon takia. Siksi isoja asuntoja 
on jaettu kahtia paria kohdetta korjattaessa, min-
kä jälkeen asuntojen vuokraaminen sujui selvästi 
aiempaa paremmin.

Alkuaikojen korjauskohteet olivat elementti-
kerrostaloja, joiden ulkoasun suunnitteluun eikä 
asuntojen laatuunkaan ollut panostettu erityi-
sen painokkaasti. Nopeasti ja halvalla, luonneh-
tii hyvin 1970-luvun monen kohteen toteutuspe-
riaatetta. Kiurunkulma halusi talojensa erottu-
van korjaustöiden jälkeen ympäristöstään eduk-
seen. Nikunnurkan perusparannus vuosituhan-

nen vaihteessa kuvaa urakoiden laajuutta. Nikun-
nurkassa 1967 markan neliökustannuksilla muun 
muassa muutettiin tasakatto harjakatoksi, uusit-
tiin ikkunat ja ovet sekä lasitettiin parvekkeet ja 
uusittiin piha. Myös lisälämmöneristys seiniin 
ja yläpohjaan on kuulunut usein korjausohjel-
maan. Julkisivuihin on tuotu eloa mm. pinnoit-
tamalla alaosia tiililaatoilla sekä rappaamalla ja 
maalaamalla aiemmin epämääräisen harmaat 
seinäelementit. Osaan kohteita kuten Erähaka ja 
2000-luvulla Pekanpirtti on lisätty hissit, joiden 
rakentamisessa on hyödynnetty valtion hissiavus-
tusta. Myös sisäpuolisia yhteisiä tiloja on kunnos-
tettu osana remontteja esimerkiksi maalaamalla 
porrashuoneita. Asuntojen ja esimerkiksi talosau-
natilojen osalta on edetty tarveharkinnan pohjal-
ta. Usein niiden kunnostus on hoidettu osana vuo-
sikorjauksia ja asuntoihin on menty asukkaiden 
vaihtuessa. Mittavia asuntoremontteja ei ole teh-
ty niin kauan kuin esimerkiksi alkuperäiset kiin-
tokalusteet ovat olleet käyttökelpoisia eikä vesi- 
ja viemäriputkia ole tarvinnut vaihtaa. Asunto-
jen sekä kiinteistöjen sauna-, pesula- yms. yhteis-
tilojen kunnostamiseen on muuten kyllä panos-
tettu, sillä esimerkiksi vuonna 2001 vuosikorjaus-
toimintaan käytettiin lähes miljoona markkaa ja 
vuonna 2002 liki saman verran eli 152.000 euroa. 
Vuonna 2004 yhtiö teki kaikkia asuntoja koskevan 
parannustyön, kun asuntoihin asennettiin digite-
levisiovalmius, mikä maksoi 51.000 euroa. Lisäk-
si Kiurunkulma tilasi kilpailutuksen jälkeen laaja-
kaistasovittimen Iisalmen Puhelin Oy:ltä.

Kun korjauskulut olivat sangen suuret, esimer-
kiksi Erähakan perusparannusta suunniteltaessa 
kustannuksen laskettiin olevan noin 3000 mark-
kaa neliöltä, oli tarkka suunnittelu ja kulukuri tär-
keää. Korjaustöiden edetessä alkoivat myös konk-
retisoitua fuusion hyödyt. Kiurunkulma saat-
toi käyttää Erähakan korjaukseen omia rahojaan 
457.000 markkaa samaan aikaan, kun yhtiö teki 
vuosikorjauksia yli 550.000 markalla vuodessa, ja 
tehdä silti positiivisen tuloksen. Perusparannus-
töiden takia yksittäisen kohteen vuokrien nousu-
paine olisi ollut markka-aikaan noin kymmenen 
markkaa neliöltä, mutta fuusioyhtiössä kulut saa-
tettiin jakaa vuokrantasauksen avulla koko asun-
tokantaan ja pitää hyvin maltillisina. Näin min-
kään kohteen vuokrat eivät nousseet Kiuruveden 
eivätkä Ylä-Savon vuokramarkkinoille liian kor-
keiksi. Vuokrat on tasattu Kiurunkulmassa asun-
tojen laadun mukaan eli saman ikäiset ja kuntoi-
set asunnot ovat olleet vuokratasoltaan samalla 
viivalla. Perusparannukset ja -korjaukset nostivat 

Nivantupa, Nivankatu 25.
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toki korjattujen kohteiden vuokria, mutta korotus 
oli siis selvästi pienempi kuin olisi ollut yksittäises-
sä kiinteistöyhtiössä. Esimerkiksi Erähaka, Pekan-
pirtti ja Nikunnurkka tuskin olisivat selvinneet 
yksittäisinä kiinteistöyhtiöinä taloudellisesti teh-
dyistä korjauksista.

Kiurunkulma käytti korjaustensa rahoittami-
seen 1990-luvulla valtion peruskorjauslainaa, 
jota saattoi saada 95 prosenttia hankkeen hyväk-
sytyistä kokonaiskustannuksista. Yleisesti 1990-
luku kuitenkin merkitsi valtion lainarahan roo-
lin vähentymistä vuokra-asuntoyhtiön rahoituk-
sessa. Asuntohallituksen lakkauttaminen ja Val-
tion asuntorahaston ARAn toiminnan aloittami-
nen vuonna 1993 liittyivät muutosprosessiin. ARA 
sai rahaa valtion budjetin sijaan vanhojen lainojen 
lyhennyksistä ja koroista sekä myymällä lainojaan 
edelleen lähinnä ulkomaisille rahoituslaitoksille. 
Laman aikana sukeltanutta asuntotuotantoa elvy-
tettiin muun muassa ARAn rahoista myönnetyil-
lä valtion korkotuilla, joita käyttämällä aravalai-
noihin liittyvät pitkät käyttö- ja myyntirajoituk-
set saatiin lyhennetyksi osin kymmeneen ja osin 
20 vuoteen. 

Vuonna 1993 Kiurunkulma liittyi Kuntien 
Asuntoluotto Oy:öön, jonka Kuntaliitto ja 186 
Suomen kuntaa perustivat tuona vuonna huo-
lehtimaan 1990-luvun alun lamassa pysähtyneen 
kunnallisen asuntotuotannon rahoituksesta. Yhti-
östä tulikin merkittävä asuntotuotannon lainoit-
taja. Vuosikymmenen loppupuolella todettiin, 
että myös vanhojen valtionlainojen osalta tilan-
ne on muuttunut. Aravalainojen vanhaan kor-
kean inflaation aikaan luodut ehdot olivat nimit-
täin jääneet jälkeen yleisestä korkojen kehitykses-
tä, johon EU-jäsenyys, yhteismarkkinat ja jo vuon-
na 1999 tilivaluutaksi tullut euro vaikuttivat mer-

kittävästi inflaatiota ja korkotasoa alentavasti. 
Niinpä Kiurunkulmakin aloitti vanhojen raken-
nusaikaisten lainojensa uudelleenjärjestelyt vuon-
na 1996 ottamalla PSP-Kuntapankki Oy:ltä ja 1998 
alkujaan Kuntien eläkevakuutuksen perustamal-
ta Kuntarahoitus Oy:ltä lainat, joilla maksettiin 
pois vanhoja korkeakorkoisia valtion asuntolai-
noja. Uudet lainat kilpailutettiin ja niissä päästiin 
selvästi parempiin ehtoihin kuin oli ollut. Vuonna 
1996 koko uudelleenjärjestelyn hyödyksi laskettiin 
kymmenessä vuodessa 1,4 miljoonaa markkaa, 
mutta vuonna 1998 yhtiö laski säästäneensä pel-
kästään Kuntarahoituksen 9,2 miljoonan markan 
lainalla jo ensimmäisenä vuonna 240.000 mark-
kaa lainojen korkokuluissa verrattuna vanhoihin 
valtionlainoihin. Uudella vuosituhannella laino-
jen vaihtoa edullisempiin jatkettiin muun muassa 
Pohjola Pankilta otetulla lainalla. Kiurunkulmalla 
ei ole yhtiön täyttäessä 30 vuotta enää rakennusai-
kaisia valtion lainoja.

Loppuvatko 
Kiurunkulmalta asukkaat?

Vaikka siirtyminen uudelle vuosituhannelle 
tapahtui talouden ollessa yleisellä tasolla myötä-
tuulessa, alkoi Kiuruveden asukkaiden ikäpyra-
midissa yhä enemmän näkyä maatilojen vähene-
misen ja valtakunnan kasvukeskusten vetovoi-
man vaikutus. Kaupungin kannalta opiskelijoiden 
kotipaikkasäännöstön muuttuminen 1990-luvun 
puolivälissä sellaiseksi, että opiskelijat saattoivat 
muuttaa kirjansa sinne, missä asuivat opiskelu-
jensa takia, nopeutti entisestään nuorten muut-
toa paikkakunnalta ja heijastui negatiivisesti kau-
pungin valtionapuihin, mutta ei sinänsä vaikutta-
nut itse trendiin, jossa varsinkin ylemmän asteen 
koulutuksen saaneet nuoret hakeutuivat muual-
le töihin opintojensa jälkeen. Niinpä Kiuruveden 
väkiluvun alentumiskierre kiihtyi, kun kuollei-
suus ylitti syntyvyyden eikä muuttoliikkeen net-
tovaikutuskaan ollut asukasmäärään positiivi-
nen. Kiurunkulma toteutti lähtökohtaisesti Kiu-
ruveden yleistä asuntopolitiikkaa, jonka tavoit-
teet kirjattiin vuosittain asunto-ohjelmiin, mutta 
yhtiö saattoi kuitenkin itsenäisenä toimijana har-
kita, mitä sen kannattaa tehdä. Siksi se oli onnis-
tunut luovimaan läpi 1990-luvun laman, Suomen 
liittymisen EU:iin ja maatalouden murroksen vai-
kutukset toimintaympäristöönsä ja jatkoi samalla 
linjalla myös 2000-luvulla.Pekanpirtti, Museokatu 14.
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Kiuruvesi jatkoi taisteluaan alenevia asukaslu-
kuennusteita vastaan. Muualla töissä käyviä pyrit-
tiin pitämään asumassa paikkakunnalla esimer-
kiksi tukemalla heitä kaupungin työmatka-avus-
tuksilla. Samaten edelleen mietittiin keinoja hou-
kutella uutta väkeä kaupunkiin. Esimerkiksi eläk-
keelle siirtyneitä ex-kiuruvetisiä tavoiteltiin takai-
sin, mihin liittyi kaupungin jo kymmenisen vuot-
ta aiemmin perustaman Virranniemi-säätiön 
vuonna 2000 virinnyt hanke rakennuttaa taso-
kas hoitokoti lähelle Virranniemeä ja terveyskes-
kusta. Säätiö antoi hankkeen Kiurunkulman sel-
vitettäväksi, mutta niin tämä kuin myöhemmät 
kehitellyt senioriasumisen erikoishankkeet jäivät 
suunnittelun asteelle. Sen sijaan Kiurunkulmalle 
toi rakennuttamistöitä Osuuskauppa PeeÄssän ja 
Kiuruveden kehittämisosakeyhtiön yhteinen han-
ke. Siinä Valtakadun ja Iisalmentien risteyksessä 
olleen Shellin paikalle tehtiin uudisrakennus, jos-
sa samaan kokonaisuuteen tuli PeeÄssälle uusi 
ABC-liikenneasema ja luomujuustoa valmistavan 
Lumola Oy:n käyttöön kehittämisyhtiön omista-
mat meijeritilat. Samaten Kiurunkulma oli muka-
na kehittämässä entisestä meijeristä Yrityspuisto 
Leivosta ja kehittämässä sahan viereen puualan 
yrityshautomoa. Lisäksi Kiurunkulma osti mei-
jerin alueelta entisen johtajan asuintalon, mut-
ta ei muuten osallistunut kiinteistöjärjestelyihin. 
Kiurunkulma oli irtaantunut toimitiloista 1999 
ja myynyt omistamansa 80 Kiuruportin osaket-
ta kehittämisyhtiölle. Hallituksen toimintakerto-
muksessa ”katsottiin, että teollisuustilat tulee kes-
kittää yhteen yhtiöön”. Osakekauppa tuotti Kiu-
runkulmalle tappiota ja tuki siten kehittämisyh-
tiön toimintaa, sillä sovittu myyntihinta 50.000 
markkaa oli selvästi vähemmän kuin Kiurunkul-
man Kiuruportin osakkeisiin sijoittamat markat.

Etenkin 2000-luvulla Kiurunkulman yhtenä tär-
keänä roolina kaupunkikonsernissa on ollut tukea 
pyrkimyksiä pitää lähikunnissa töissä käyvätkin 
Kiuruvedellä. Toki Kiurunkulman osa on alusta 
pitäen ollut olla enemmän osa kunnan asukas- ja 
elinkeinopolitiikkaa kuin toimia lähinnä sosiaali-
poliittisena työkaluna. Tämä näkyi muun muas-
sa siinä, että Kiurunkulma tarkisti asunnonhaki-
joiden taustat eikä vuokrannut esimerkiksi hen-
kilöille, joilla oli luottotietomerkintöjä. Poismuu-
ton hidastamisen merkitystä korosti 2000-luvun 
alkaessa, että toisaalta kaupungin organisaation 
kasvu tyrehtyi 1990-luvun laman myötä ja toi-
saalta pendelöinti Kiuruvedeltä muualle kiihtyi, 
kun suuri määrä valtionhallinnon työpaikkoja 
lähti kaupungista ja Nordeaksi muuttunut Merita 

pankkikin lopetti konttorinsa Kiuruvedellä. 
Asukaspolitiikan tukeminen on tapahtunut tar-

joamalla Ylä-Savon markkinoiden yleiseen vuok-
ratasoon verrattuna kohtuuhintaisia asuntoja. 
Tämä onkin onnistunut niin, että Kiurunkulman 
vuokrat ovat olleet esimerkiksi Iisalmen Sanomi-
en vuonna 2015 tekemässä vertailussa edullisuu-
dessaan seutukunnan kärjessä. Edulliset vuok-
rat ja jatkuvalla kunnossapidolla ja korjaamisel-
la houkuttelevina pidetyt asunnot yhdessä kes-
kustaajaman palvelutason kanssa ovatkin vaikut-
tanut niin, että esimerkiksi Vieremällä toimiva 
kansainvälisesti menestyvä metsäkonevalmista-
ja Ponsse on yksi suurimmista yksityisistä kiuru-
vetisten työllistäjistä. Kiurunkulma on onnistunut 
muun muassa urakoiden ja hankintojen tarjous-
kilpailujen ja lainojen uudelleenjärjestelyjen avulla 
pitämään kulunsa kurissa niin hyvin, ettei perus-
vuokria ole tarvinnut nostaa useina vuosina ollen-
kaan. Yhtäällä on säästetty sen verran, mitä toi-
saalla muun muassa valtiovallan tekemissä ener-
gian, jätehoidon ja kiinteistöjen verojen ja mui-
den kustannusten nostoissa on tullut lisää kuluja. 
Peruskorjaus ja perusparannus toki ovat näkyneet 
kohteiden vuokrissa jonkinasteisina korotuksina.

Vaikka Kiurunkulma lähti uuteen vuosituhan-
teen hyvissä voimin, olivat Itä- ja Pohjois-Suo-
men jatkuvan negatiivisen väestökehityksen vai-
kutukset silti koko ajan yhtiön henkilöstön ja hal-
lituksen mielissä. Jukka Linnilä nosti asian esil-
le Nikunnurkan korjaustyön valmistuessa vuon-
na 2000 arvelemalla, että Kiuruvedellä joudu-
taan lähivuosina ehkä purkamaan vuokrataloja. 
Vuoden 2001 hallituksen toimintakertomukses-
sa tuodaan purkamisen vaihtoehdoksi joidenkin 
kiinteistöjen käyttötarkoituksen muutos. Ajatusta 

Nikunnurkka, Ahonpääntie 4.
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ei yksilöity, mutta sillä lienee tarkoitettu lähinnä, 
että eräitä kohteita voisi muuttaa palveluasumisen 
yksiköiksi. Kiurunkulmalla oli tuolloin asuntojo-
nossa 30-40 henkeä, mutta kysyntää oli lähinnä 
yksiöihin. 

Yhtiö joutui 2000-luvun ensimmäisellä kym-
menellä itselleen uuteen tilanteeseen, kun sillä oli 
useampana vuonna peräkkäin koko ajan tyhjänä 
10-20 isohkoa asuntoa. Kaksiotakaan ei tuolloin 
enää joutunut odottamaan noin kuukauden, mut-
ta yksiön saaminen kesti pahimmillaan jopa puo-
likin vuotta. Tilanne ei kuitenkaan ollut Kiuruve-
dellä mitenkään huono, kun vertauskohdaksi otet-
tiin vaikkapa Pohjois-Karjalan vastaavat yhtiöt. 
Pohjois-Karjalassa yksittäisellä kunnan vuokra-
taloyhtiöllä saattoi olla Jukka Linnilän tietojen 
mukaan yhtä aikaa tyhjänä jopa sata asuntoa.

Kun Kiurunkulman vanhojen talojen velat oli 
saatu maksetuksi, ja ne olivat saaneet täytetyk-
si sen tehtävän, jota varten kunta tai kunta ja yri-
tykset olivat aikoinaan asuntoja rakennuttaneet, ei 
vanhimpien yhtiön talojen purkaminenkaan olisi 
Linnilän mielestä ollut mikään iso vahinko. Päin-
vastoin purku oli hänen mielestään parempi vaih-
toehto kuin makuuttaa taloja tyhjinä tuottamassa 
vain kustannuksia. Kiurunkulman tilanne oli yhä 
hyvässä hallinnassa, eikä asiantilaa haluttu muut-
taa, mihin nämäkin pohdinnat perimiltään liit-
tyivät. Kun kaupunginjohtaja Timo Halonen otti 
yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävät vuon-
na 2001 kunnallispolitiikasta vetäytyneen Lauri 
Remeksen jälkeen, hän saattoikin todeta, että Kiu-
runkulman hallituksen kokoukset olivat mukavan 
leppoisia kokemuksia verrattuna etenkin kehit-
tämisyhtiön ajoin työläisiinkin vastaaviin tilai-
suuksiin. Toiminta Kiurunkulman hallituksessa 
oli Halosen mukaan normaalia hallitustyötä, jol-
la ei ollut suoria kytkentöjä kaupungin hallinnos-
sa yleisellä tasolla esillä olleeseen asuntopolitiik-
kaan tai muihin kaupungin asioihin. Samat tunte-
mukset olivat myös Halosen jälkeen vuonna 2003 
kaupunginjohtajan tehtäviin siirtyneellä Erkki 
Strömmerillä. Strömmer koki Kiurunkulman ole-
van yleisesti hyväksytyn yhtiön, jonka hallituksen 
kokoukset olivat mukavia etenkin verrattuna kau-
pungissa kiistanalaisen kehittämisyhtiön tuskai-
sempiin kokouksiin.

Vaikka maatalouden kehittämiseen investoitiin 
vuosituhannen vaihteessa vilkkaasti ja talouden 
yleinen vire oli nouseva, oli esimerkiksi perusta-
jansa Eino Tuppuraisen juuri myymä Sermet vai-
keuksissa Venäjän kaupan jälleen takkuillessa ja 
niin sahasta, luomumeijeristä kuin valmistalo-

tuotannostakin saatiin vuoroin huonoja ja vuo-
roin astetta parempia uutisia. Uusi valuutta euro, 
joka otettiin tilivaluuttana käyttöön 1999 ja tuli 
käteisvaluutaksi 2002, ja yleiseurooppalaiset sisä-
markkinat toisaalta helpottivat vientiyritysten 
toimintaa, toisaalta toivat uutta kilpailua Suomen 
kotimarkkinoilla toimiville yrityksille. Kaupun-
ginjohtaja Timo Halonen arvioi vuosituhannen 
alussa 1990-luvun laman ja poismuuton vieneen 
Kiuruvedeltä kykyä unelmoida ja uskoa omiin 
kykyihin ja kaipasi kiuruvetisiltä uudelle vuosi-
tuhannelle mentäessä lisää itseluottamusta ja roh-
keutta. Kiurunkulma vastasi omalta osaltaan kau-
punginjohtajan toiveisiin ja jatkoi talojensa purku-
pohdinnoistakin huolimatta korjaustoimintaansa 
myös Nikunnurkka-työmaan valmistuttua. 

Korjaustoimintaa katsottiin järkeväksi jat-
kaa, kun talojen käyttöaste oli säilynyt hyvänä ja 
korjaamisen saattoi siten nähdä tuovan sijoituk-
sen takaisin. Kiurunkulma oli onnistunut ensim-
mäisen noin kymmenen toimintavuotensa aika-
na saavuttamaan hyvin merkittävän ja arvoste-
tun aseman kiuruvetisten asuttajana, mikä ruok-
ki yhtiötä pärjäämään myös asukasluvun vähetes-
sä. Oman osansa tähän asennoitumiseen toi var-
maan sekin, että Kiurunkulman hallituksessa eri 
aikoina olleet luottamushenkilöt ovat olleet enem-
män elinkeinopolitiikkaan kuin vaikkapa sosiaa-
lipolitiikkaan orientoituneita. Näin esimerkiksi 
se ajatus, että asuntoja tarjotaan ensisijaisesti Kiu-
ruvedellä toimivien yritysten tai kaupungin työn-
tekijöille ja että kaupunkiin muutto ei saa jäädä 
ainakaan asunnosta kiinni, on säilynyt ohjenuora-
na kautta Kiurunkulman toimintavuosien ja osal-
taan turvannut myös vuokrataloyhtiön talouden. 
Tähän ajatteluun ja kaupungin Kotiinpaluu-hank-
keeseen liittyy myös Yhtylänportti/Harjunmutka 
-rivitalojen rakennuttaminen vuonna 2005, kun 
Timo Halonen oli jo lähtenyt hakemaan uusia 
haasteita Kiuruvettä astetta isommasta Kuusa-
mosta ja uusi kaupunginjohtaja Erkki Strömmer 
ottanut hallituksen puheenjohtajan nuijan Kiu-
runkulmassa. Nämä rivitalot ja niiden 12 isoh-
koa perheasuntoa on tehty Kiurunkulman Mäen 
perikunnalta hankkimille tonteille vapaarahoit-
teisina 25 vuoden pankkilainalla, jolloin asunto-
ja voi vuokrata vapaasti kaikille asunnontarvitsi-
joille. Ideana oli myös tarjota vaihtoehto omakoti-
talolle niille, jotka kaipasivat enemmän tilaa kuin 
kolmiossa on. Hanke osoittaa osaltaan, että vuok-
ra-asuminen nähtiin ja nähdään edelleen Kiuru-
vedellä luonnollisena asumisvaihtoehtona kaikis-
sa tulo- ja varallisuusluokissa. Tätä asennetta tie-
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tysti tukee se, että Kiurunkulman talot ja pihapi-
rit erottuvat korkeintaan edukseen niin keskustas-
sa kuin Yhtylän, Ahonpään, Kallion, Asemanseu-
dun, Nivapellon kuin Hovinkin alueilla, joissa nii-
tä on paljon.

Aiemmin Kiuruveden perusturvajohtajana toi-
miessaan Erkki Strömmer oli nähnyt ne vaikeu-
det, mitä etenkin isojen työnantajien menettämi-
nen tuo paikkakunnalle. Pian Strömmerin kau-
punginjohtajaksi tulon jälkeen Kiuruvettä koh-
tasi taas Kiuruveden mittakaavassa iso epäon-
ni. Vapon Kaikonsuon konepajalla nimittäin syt-
tyi isohko tulipalo maaliskuussa 2004. Vapo pää-
tyi konepajan uudelleenrakentamisen sijaan siir-
tämään sen toiminnot Seinäjoen seutukunnalle. 
Ja kun Vapon konepaja lähti, lähti leipä myös sil-
le alihankintana valmistusta tehneeltä Kiurume-
tiltä. Samoihin aikoihin myös maailman ja maan 
talous alkoi kääntyä taantumaan, joka on vaikut-
tanut Suomessakin muun muassa pitäen työttö-
myyden korkeana aina 2010-luvun lopulle asti. 
Lisäksi Kiuruvedellä on vaikuttanut alueellinen 
taloudellisen toiminnallisuuden perustan mure-
neminen, kun väestö on ikääntynyt ja vähentynyt. 
Yritysten määrä Ylä-Savossa alkoi laskea vuonna 
2003 eli yrityksiä on lopetettu alueella siitä lähtien 
enemmän kuin uusia on syntynyt. 

Kaupunki päätti kuitenkin olla lamaantumat-
ta. Vuonna 2004 valmistui Kuorevirran ulkoi-
lualueelle jäähalli. Hanke tehtiin yhtiömuotoisena, 
mutta kaupunginjohtaja Strömmer oli jo raken-
nusvaiheessa henkisesti valmistautunut, että hal-
li siirtyy myöhemmin kaupungin omistukseen. 
Kun ammattikoulun toimipiste oli tehnyt seuraa 
toimintansa lopettaneelle metsäkoulun toimipis-
teelle, kaupunki junaili Ylä-Savon ammattiopiston 
kanssa paketin, jossa ammattikoulun tilat ostet-
tiin kaupungille, ja kuntayhtymä käytti kaupas-
ta saamansa rahat omistamansa Hingunniemen 
maatalousoppilaitoksen kehittämiseen.

Ammattikoulu muutettiin sitten noin viiden 
miljoonan euron projektissa kirjasto-kulttuurita-
loksi, joka avattiin 2009. Strömmerin aikana vie-
tiin läpi myös kesäteatterihanke. Niin jäähalliin, 
kulttuuritaloon kuin kesäteatteriinkin on saatu 
avustuksia Suomen valtiolta tai EU:lta, ilman niitä 
Kiuruvesi tuskin olisi pystynyt ainakaan kaikkia 
toteuttamaan. Nämä kaupungin palvelutarjonnan 
kehittämistoimet ovat osaltaan pitäneet yllä Kiu-
ruveden vetovoimaa ja vaikuttaneet siten myön-
teisesti myös Kiurunkulman toimintaa, vaikka 
Kiuruveden väkimäärä onkin tullut 2000-luvul-
la alas sangen lujaa vauhtia. Myös Kiurunkulma 

osallistui tavallaan kulttuurihankkeiden edistä-
miseen. Vuokrataloyhtiö nimittäin myi meijeril-
lä omistamansa pientalon 2003 näyttelijä Ismo 
Apellille, jonka Suomen kansa oppi tuntemaan 
kiuruvetislähtöiselle näyttelijälle hyvin aiheen-
sa puolesta sattuneesta tekstiiliteollisuuden nou-
sua ja tuhoa kuvanneesta mainostelevisiokanava 
MTV3:n tv-sarjasta Puhtaat valkeat lakanat. Apell 
oli tärkeässä roolissa prosessissa, jonka tuloksena 
syntyivät Kiuruveden Maalaiskaupungin Teatteri 
ja Kesäteatteri Eerola.

Kun Kiurunkulman uusia 2000-luvun korja-
ushankkeita lähdettiin toteuttamaan, pohjana oli 
aikoinaan kuntokartoitusten pohjalta tehty korja-
usohjelma ja usko siihen, että asunnoille on kysyn-
tää. Rahoitukseen liittyviä asioita jouduttiin kui-
tenkin miettimään uusiksi siitä, mihin oli totuttu. 
Nyt Valtion rahoituksen ja Kiurunkulman välinen 
napanuora löystyi entisestään. Jukka Linnilä har-
mitteli Kiuruvesi-lehdelle antamassaan haastatte-
lussa, että kaikki edullinen valtion lainoitus valui 
Etelä-Suomeen. Näin Kiurunkulma joutui etsi-
mään lainat omille hankkeilleen yksityisiltä mark-
kinoilta. Kun Kiurunkulma on voinut tukeutua 
alusta lähtien lainoituksessaan Kiuruveden kun-
nan/kaupungin takauksiin, on yhtiö kuitenkin 
voinut saada myös yksityisiltä markkinoilta luot-
toja hyvillä ehdoilla. Kun yhtiötä on lisäksi hoidet-
tu hyvin ja toiminnan ylijäämät on rahastoitu, on 
myös isompien rakennushankkeiden kuin vuosi-
korjausten rahoituksessa voitu käyttää aikaa myö-
ten kaupungilta otettujen tertiäärilainojen sijaan 
omia varoja, jotka on saatu purkamalla rahastoja. 

Erkki Strömmer, huhtikuussa 2016. Kuva Arto Rautio.
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Muutenkin Kiurunkulma on irtaantunut rahoi-
tuksellisesti kaupungista, sillä korkotason lasket-
tua myös kaupungilta otettuja vanhoja lainoja on 
maksettu pois parempiehtoisilla pankkilainoilla.

Nikunnurkan jälkeen käytiin ensin käsik-
si Erähakan vieressä olevaan Erätie 9:ään ja sit-
ten samassa korttelissa Erähakan vieressä toisel-
la puolen olleeseen Katajatie 1:een, kun sekin oli 
lopulta saatu osaksi Kiurunkulmaa. Tämän jäl-
keen on korjattu Turvetalo Saratiellä, Kunnan-
tupa, Ahonpääntien ja Museokadun varren talot 
Pekanpirtti, Kiurusoppi, Eerontupa ja Eskontu-
pa, Ambrontien rivitalo, Erätie 7 ja viimeisimpä-
nä Yhtylänluhti Paavo Tikkasen tiellä. Myös Soi-
nintien vuokratalot, joita koulutoimi ei aikoinaan 
antanut fuusioon, kun talot tuottivat vuokratuloi-
na enemmän kuin maksoivat käyttökuluina, siir-
tyivät Kiurunkulmalle, kun ne tulivat peruskor-
jausikään, ja korjattiin 2008 ja 2009. Sen sijaan 
Katajatie 3, joka toimi viimeisinä vuosinaan muun 
muassa hyvin useiden Hingunniemen maatalous-
oppilaitoksen opiskelijoiden asuintalona, puret-
tiin. Näin ne oppilaitoksen opiskelijat, joilla oli 
omia kotieläimiä ja jotka eivät siksi voineet asua 
Hingunniemessä, menettivät edulliset asunnot. 
Kiurunkulma kuitenkin totesi, ettei Katajatie 3:a 
kannata korjata talon rakentamisessa tehtyjen vir-
heiden takia ja rakennus purettiin kesällä 2016. 

Korjaustöissä on jatkettu 1990-luvulla aloitet-
tua linjaa. Esimerkiksi isoja putkiremontteja ei 
ole rynnätty tekemään, vaan putkistoille on haet-
tu lisäaikaa uusilla korjausmenetelmillä eli put-
kien sukituksella tai pinnoituksella. Uutta tek-
niikka on käytetty myös kiinteistöjen tekniikan 
toimivuuden ja käyttökustannusten hallintaan. 
Kiurunkulma on ollut pilottikäyttäjä Savon Voi-

man tarjoamassa kaukolämmön energia-analyy-
sipalvelussa. Jukka Linnilä kertoi myönteisiä koke-
muksia palvelusta Savon Voiman asiakaslehdessä 
4/2016. Kiurunkulma löysi jo heti toisessa kah-
desta palvelun koekiinteistöstään korjauskohteita, 
joilla voitiin säästää energiankulutusta merkittä-
västi. Varsinaisissa isoissa korjauksissa on panos-
tettu rakenteisiin sekä kiinteistön ilmeen ja asu-
mismukavuuden lisäämiseen, kuten Jukka Linni-
lä Kiuruvesi-lehdelle kertoi Katajatie 1:een liittyen 
vuonna 2003. Kun Kunnantupaa korjattiin seu-
raavana vuonna, Kiuruvesi-lehti uutisoi asiasta 
otsikoimalla juttunsa ”Kunnantuvasta tulee kuin 
uusi eduskuntatalo” ja kiitteli taajaman katukuvan 
paranemista työn ansiosta.

Mitä pitemmälle 2000-luvun vaihteesta mentiin, 
sitä ilmeisemmältä näytti, etteivät asukkaat lopu 
Kiurunkulmalta ainakaan ihan heti. Kun Kiuru-
vesi-lehti kävi vuonna 2007 paluumuutto-hank-
keeseen liittyen läpi kaupungin asuntotilannetta, 
Jukka Linnilä kertoi Kiurunkulman tarjonneen 
edellisenä vuonna asunnon 40:lle muualta tulleelle 
taloudelle. Tuolloin Jukka Linnilä totesi, että asun-
nontarvitsijan kannattaisi ottaa ensin kerrostalo-
asunto, jollaisen saa helpoimmin, ja odottaa sitten 
esimerkiksi mieluisan rivitaloasunnon vapautu-
mista. Näin toimittaessa vaihtuvuus yhtiön asun-
noissa oli tietysti suurta, vaikka läheskään kaik-
ki muuttajat eivät lähteneet pois yhtiön asunnois-
ta. Samassa jutussa haastateltu SKV-Kiinteistövä-
lityksen Esko Koistinen kertoi Kiuruvedellä ole-
van aika paljon kysyntää ja aika vähän tarjontaa. 
Jukka Linnilä totesikin, että Kiurunkulmalla on 
kaikki valmiudet aloittaa uustuotantoa, jos yhti-
ön nykyiset asunnot eivät riitä.

Kun Erkki Strömmer jäi eläkkeelle vuonna 2013, 
Kiurunkulman hallituksen puheenjohtajan tehtä-
vät otti vastaan uusi kaupunginjohtaja Jarmo Mui-
niekka. Strömmerin ja Muiniekan kausien vaih-
teeseen ajoittuu Kiurunkulman ensimmäisen 30 
toimintavuoden viimeinen uudisrakennushan-
ke. Kun Kiuruveden katukuvaan vuosikymme-
niä kuulunut V.Kämäräisen kauppa Asematiel-
lä Kunnantupaa vastapäätä lopetti, päätti Kiu-
runkulma ostaa tontin käyttöönsä ja rakennuttaa 
sille uuden vuokrakerrostalon. Vaikka asukkaat 
vaihtuivat noihin aikoihin joka vuosi 25 – 30 pro-
sentissa Kiurunkulman asunnoista, ei vaihtuvuus 
ollut tarkoittanut asuntojen jäämistä tyhjilleen. 
Asukaskierto oli nimittäin ollut samaa luokkaa 
yhtiön alusta lähtien eikä lukema poikkea miten-
kään muidenkaan vuokrataloyhtiöiden vastaa-
vista lukemista. Päinvastoin yhtiö joutui tuolloin Katajatie 1.
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syksyisin myymään eiootakin pienempien asun-
tojen osalta. Kiuruvesi-lehti kertoi elokuun 2010 
jutussaan eläkeläisten aktivoituvan opiskelijoi-
den lisäksi syksyn lähestyessä. Sen sijaan kevääl-
lä ja kesällä yhtiöllä saattoi olla muutama tyhjä-
kin asunto. Niinpä markkinatilanteen ollessa suo-
tuisa ja Asematie 8:n kiinteistön tontti keskeisel-
lä paikalla, tehtiin aloituspäätös. Samalla päätet-
tiin, että uudesta syksyksi 2014 valmistuvasta kol-
mikerroksesta hissillisestä kerrostalosta tulee kor-
keatasoinen, vaikka samalla tiedettiin, että koh-
teen vuokrataso nousee 3-4 euroa neliöltä kor-
keammaksi kuin Kiurunkulman muussa kannas-
sa. Kun syyskuussa 2014 Kiuruvesi-lehti esitteli 
taloa uuden vuokralaisen silmin, ei uudella asuk-
kaalla ollutkaan muuta huomautettavaa kuin kor-
keahko neliövuokra. Jukka Linnilä saattoi samas-
sa jutussa kertoa, että kiinteistöstä oli jo vuokrat-
tu seitsemän yksiötä ja yksi kaksio. Vapaana oli 
tuolloin kolme kolmiota ja kaksi kaksiota. Linni-
län totesi samalla, että Kiurunkulma oli suunni-
tellut pistävänsä isot asunnot myyntiin, jos niihin 
ei ala saada vuokralaisia. Näin ei ole kuitenkaan 
tarvinnut toimia.

Uusi kaupunginjohtaja kehitteli syksyn 2014 
kynnyksellä myös Kiurunkulman vuokra-asun-
tojen rinnalle tapahtuvaa uustuotantoa. Yhdessä 
Kuntarak Oy:n kanssa viritelty osaomistuskoh-
de ajateltiin sopivan esimerkiksi samalle Kukko-
mäen tontille, johon oli vuosikymmen aiemmin 
yritetty saada aikaan yhteisöllistä asumista tarjo-

ava senioritalo. Osaomistustalossa asukas pistäisi 
ensin osan asunnon hinnasta pääomana yhtiöön, 
mutta selviäisi selvästi pienemmällä alkupanok-
sella kuin omistusasunnossa. Tämä hanke ei kui-
tenkaan ole ottanut riittävää tulta toteutuakseen. 
Osaltaan syynä lienee Kiuruveden väestökehi-
tys, johon on osaltaan vaikuttanut niin sanottu-
jen naistyöpaikkojen menetys 1990-luvun alussa, 
ja muutkin asunnon omistamiseen liittyvät epä-
varmuustekijät. Kuntasektorin elämää on esimer-
kiksi sekoitettu Matti Vanhasen ensimmäisen hal-
lituksen keväällä 2006 aloittamasta Paras-hank-
keesta aina Juha Sipilän hallituksen vuonna 2017 
yhä käsittelyssä olleeseen sote-uudistusesitykseen 
asti. Mielialoihin on vaikuttanut varmaan myös 
kaupungin pitkään vaikeana säilynyt taloustilan-
ne, minkä takia vuonna 2014 oli esillä jopa Kiu-
ruveden ajautuminen kriisikunnaksi. Kiuruve-
den elämään ovat vaikuttaneet samaten esimer-
kiksi Krimin kriisistä vuonna 2015 alkaneet Venä-
jän pakotteet, joista Valion vienti ja siten karjatilat 
ovat kärsineet paljon, sekä kaupan ja palveluiden 
kysynnän kerääntyminen yhä enemmän isoihin 
kauppakeskuksiin ja kaupunkeihin. Niinpä moni 
erikoisliike on lopettanut Kiuruvedellä eri syistä 
tapahtuneen asiakaspohjan murenemisen takia 
viimeistään silloin, kun toiminnalle olisi pitänyt 
löytyä jatkaja uudesta sukupolvesta.

Etenkin kaupungin väkiluvun väheneminen 
vuoden 1999 yli 10.500:sta alle 9000:n vuonna 
2012 ja noin 8600:een vuonna 2015 samalla, kun 
valtakunnan tasolla on puhuttu työvoimapulas-
ta kasvukeskuksissa ja muuton esteiden poista-
misesta, pistää ihmisiä harkitsemaan omistus- 
tai osaomistusasuntoon sijoittamista Kiuruve-
dellä. Toisaalta tämä kehitys on tukenut asunto-
jen kysyntää vuokrataloyhtiöstä, jonka omistuk-
sessa on 657 ja isännöinnissä 775 asuntoa Kata-
jatie 3:n 24 asunnon purkamisen jälkeen. Isän-
nöinnin lukuun sisältyvät Rinnekotiyhdistyk-
sen ja AsOy Ruodun huoneistot, mutta eivät yhti-
ön asunto-osakeyhtiöissä omistamat 13 asuntoa. 
Kiurunkulman remonttiryhmän, jossa Pauli Hut-
tunen on Reijo Martikaisen siirryttyä Kiuruvedel-
tä pois tehnyt töitä ensin kilpailutuksella valittu-
jen rakennusliikkeiden ja vuodesta 2013 sisusta-
jan ja rakennusliikekumppaneilta ostetun avun 
kanssa, rooli on tietysti ollut tärkeässä osassa sii-
nä, että asuntoihin on riittänyt tulijoita. Kun yhti-
öllä on isoissa erissä ostetut remontin perustar-
vikkeet omassa varastossa ja tekijät ovat rutinoi-
tuneita, pystyy parin hengen porukka laittamaan 
asunnon sisätilat aika uuteen uskoon kohtuukus-

Jarmo Muiniekka, kesäkuussa 2017. Kuva Arto Rautio.
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tannuksin jo parissa viikossa. Pienemmät kunnos-
tukset menevät tietysti selvästi nopeammin.  

Kiurunkulman omien asukkaiden vaihtuvuus 
on vähentynyt aiempaan verrattuna 2010-luvulla. 
Ehkä syynä on paikkakunnan ikäjakauman muu-
tos kohti vanhempia ikäluokkia. Vaihtuvuus oli 
esimerkiksi vuonna 2015 vain 20 prosentin luok-
kaa. Yhtiön asuntojen kysyntä ja tarjonta ovat 
yhtiön täyttäessä 30 vuotta hyvässä tasapainossa. 
Asunnot ovat itse asiassa niin täynnä, että Kiurun-
kulmalle voi tulla ongelmia sijoittaa asukkaansa 
muualle, jos etenkin jokin isompi vanha kerrosta-
lo joudutaan tyhjentämään putkiremontin takia. 
Tähän asti isot korjaukset on tehty niin sanotusti 
asukkaat sisällä lukuun ottamatta Erähakaa, jossa 
myös putket uusittiin.

Valokuitu ja hiljaisuus 
siivittävät ehkä 
tulevaisuutta
Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulman yksi 
vaihe on päättynyt 2010-luvun loppupuolella, 
kun yhtiön pitkäaikaiset työntekijät toimistosih-
teeri Eeva-Liisa Heinonen ja kirjanpitäjä Saara 
Huttunen jäivät ensin puolipäivätoimisiksi ja sit-
ten vuonna 2015 eläkkeelle, ja Jukka Linnilä, Mr 
Kiurunkulma kuten Kiuruvesi-lehti Linnilän läh-
töhaastattelussa esitteli, liittyi eläkkeelle jäänei-
den joukkoon vuoden 2017 alussa. Alkuajoista asti 
Kiurunkulmassa olleista työntekijöistä jäi tuolloin 
jäljelle vain kirvesmies Pauli Huttunen. 

Toimistotöistä ovat ottaneet vuoden 2015 jäl-
keen vastuun Päivi Pasanen, joka oli tullut yhtiöön 
jo 2005 ja teki myös opintojensa lopputyönä Vuok-
ralaisen oppaan Kiurunkulmalle, ja Irene Heino-
nen sekä kirjanpidosta ensin Tytti Tiilikainen ja 
sitten Tiililaisenkin jäätyä eläkkeelle Pirjo Hyny-
nen. Hakuprosessin jälkeen uutena toimitusjoh-
tajana aloitti maaliskuussa 2017 Sirpa Luttinen, 
joka on kiuruvetissyntyinen vuonna 2013 halli-
tuksen puheenjohtajaksi tulleen Jarmo Muiniekan 
tapaan. Muutosvaihetta täydensi Kiurunkulman 
päätös muuttaa kesällä 2017 Kehäkympistä Ase-
matien ja Ahonpääntien risteyksestä aivan kau-
pungin keskustaan. Uudet tilat saatiin torin kul-
malta Niemistenkatu 1:stä entisestä KiuTon talos-
ta aiemmin Pohjois-Savon Osuuspankin käytössä 
olleista tiloista.

Kun Kiuruvedellä oli vielä 1990-luvun puoli-
välissä noin 11.000 asukasta, vuonna 2017 kau-

Remonttiryhmän Katja Kananen ja Pauli Huttunen, 
kesäkuussa 2017. Kuva Arto Rautio.
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pungissa asuu enää reilut 8.500 henkeä. Kiuruve-
den kaupunginjohtajana vuosina 1995-2003 olleen 
Timo Halosen mukaan yksi hyvä kysymys on, 
onko Kiurunkulma vaikuttanut kaupungin väki-
luvun kehitykseen sillä, että yhtiön roolia ei raken-
nettu vain sosiaalipolitiikan työkaluksi, vaan se on 
ollut merkittävästi myös osa elinkeinopolitiikkaa. 
Jos elinkeinopolitiikalla on ollut merkitystä kau-
pungin väestökehitykselle, Kiurunkulmallakin 
on sitä ollut, Halonen arvioi. Asuntopolitiikalla 
on voitu tukea kaupungin elinvoimaisuutta, mut-
ta kun Kiurunkulma ei ole hötkyillyt liikaa etuno-
jassa, vaan tehnyt uutta ja korjauksia vain tarpeen 
mukaan, yhtiö on pysynyt kaikin puolin hyväs-
sä kunnossa. Osaltaan Kiurunkulman merkityk-
sestä ja onnistumisesta Kiuruvedellä kertoo sekin, 
että vaikka yhtiön asuntojen määrä on suuri ver-
rattuna kaupungin ruokakuntien kokonaismää-
rään, Kiurunkulma ei kamppaile tyhjien asunto-
jen ongelman kanssa vuonna 2017:kaan. Kaupun-
gin näkökulmasta Kiurunkulman tehtävä ei ole 
kilpailla asukkaista naapurikuntien vuokratalo-
yhtiöiden kanssa, vaan 2000-luvulla koko Ylä-Sa-
vo on kamppaillut yhdessä pitääkseen toisaalta 
kilpailukykynsä ja toisaalta työikäiset asukkaan-
sa. Ylä-Savossa yhtenä pelkona on, että alueen yri-
tyksille ei riitä työvoimaa nykyisten eläköityessä, 
jos nuorisoa lähtee alueelta pois sillä tahdilla kuin 
1990-luvun lamasta lähtien on tapahtunut.

Yhtenä kaupungin ja Kiurunkulman kehittä-
mishankkeena on ollut 2000-luvulla keskeiseen 
rooliin nousseiden tietoliikenneyhteyksien kehit-
täminen. Maaseudun valokuituhankkeita on vie-
ty eteenpäin osin yhteiskunnan tuilla ja erillisil-
lä verkkoyhtiöillä tai -osuuskunnilla, jotta esimer-
kiksi hyviä yhteyksiä tarvitsevat nykyajan maatilat 
pysyisivät elinkelpoisina. Taajamissa nykyaikais-
ten viihdepalvelujen ja etätyön mahdollistavan 
valokuidun tekeminen on perinteisten operaatto-
rien vastuulla. Kaupunki on tehnyt verkkoa itse 
Kuorevirran ja Virranrannan alueille, mutta muu-
ten hanke on 2017 vielä kehitysvaiheessa odottaen, 
että asukkaat kiinnostuisivat tosissaan paremmis-
ta yhteyksistä. Kiurunkulmalle tärkeät Hovin ja 
Yhtylän alueet esimerkiksi ovat ilman valokuitua. 

Kiurunkulman omassa toiminnassa uusi tek-
niikka ja hyvät yhteydet antavat myös mahdol-
lisuuksia esimerkiksi asukasviestinnän kans-
sa. Kehitystarpeita korostaa, että Kiurunkulmas-
sakaan asukkaat eivät ole olleet erityisen innok-
kaita osallistumaan erilliseen järjestäytyneeseen 
asukastoimintaan. Kun tieto menee nyt yhtiöstä 
asukkaisiin päin paperisena, se voisi jatkossa kul-
kea esimerkiksi talonäyttöjen kautta. Näin esimer-
kiksi kaikkia huoneistoja koskevan tarkastuksen 
tai säätötyön etenemisestä voisi informoida ajan-
tasaisesti. Samaten sähköistä asiointia voisi lisätä. 
Esimerkiksi kohde- ja asuntokohtaiset sähköiset 

Kuvassa asuntosihteerit Päivi Pasanen ja Irene Heinonen, kirjanpitäjä Pirjo Hynynen sekä toimitusjohtaja Sir-
pa Luttinen, kesäkuussa 2017. Kuva Arto Rautio.
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vikailmoitukset ja palvelupyynnöt ovat monessa 
vuokrataloyhtiössä jo käytössä. Niissä sähköisesti 
ilmoitetut asiat kirjautuvat samalla automaattises-
ti sähköiseen huoltokirjaan ja kerryttävät yhdes-
sä yhtiön teettämien huolto- ja korjaustöiden ja 
kuntokartoitusten kanssa aineistoa muun muassa 
kohteiden korjaustarpeen määrittelyyn. Kiurun-
kulmassa sähköiset palvelut rajoittuvat 2017 vielä 
asunnon hakemiseen ja irtisanomiseen. Kaupun-
gin puolella nopeilla yhteyksillä nähdään samoin 
olevan merkitystä arjen toiminnassa. Hyvät tieto-
liikenneyhteydet tukisivat Jarmo Muiniekan mie-
lestä esimerkiksi kotipalveluiden tuottamista ja 
niihin liittyvää asioiden hoitoa.

Kiurunkulma selvitti valokuituasiaa vuonna 
2015 Kaisanet Oy:n kanssa. Se hanke ei kuiten-
kaan edennyt, kun valokuitu olisi nostanut kaik-
kien asukkaiden vuokria 40 senttiä neliöltä siitä 
riippumatta, olisivatko he käyttäneet yhteyttä vai 
eivät, eikä investoinnilla olisi saatu silti asuntoi-
hin esimerkiksi laadukasta televisiokuvaa. Yhtiö ei 
pitänyt hankintaa järkevänä, etenkin kun samaan 
aikaan esimerkiksi sähköverot ja muut vuokrilla 
katettavat kulut nousivat. Kaupunginjohtaja Jar-
mo Muiniekka näkee hyvät verkkoyhteydet kui-
tenkin yhtenä perusasiana, jolla tulevaisuuden 
Kiuruvesi pysyy kilpailukykyisenä. Ne voisivat 
olla hyvä houkutin esimerkiksi niille henkilöil-
le, jotka kaipaavatkin vilkkaan ”kaupunkipöhi-
nän” ja jatkuvien ulkomaanmatkojen sijaan sel-
laista työ- ja asuinympäristöä, jossa hyvät palvelut, 
luonto ja rauha yhdistyvät. Kiurunkulman toimi-
tusjohtaja Sirpa Luttinen uskoo, että osa työikäi-
sistä ihmisistä kaipaa lähiympäristöltään luonto-
retkeilyä, pienempiä miellyttäviä lähipiirejä ja sii-
hen liittyvää erilaista yhteisöllisyyttä kuin isoissa 
keskuksissa sekä hiljaisuutta. Yhdistämällä Kiuru-
veden olot ja palvelutaso sekä hyvät mahdollisuu-
det tehdä tietointensiivistä työtä Kiuruvesi voi olla 
hyvinkin kiinnostava asuinpaikka monelle.

Täysin uusia asuntoja kaupunkiin voisi tulla esi-
merkiksi ARAn tukemina vanhusväestön käyt-
töön. Kiuruvedeltä puuttuu mm. pyörätuoleil-
la ja rollaattoreilla kulkevia varten erikoismitoi-
tettuja ja -varusteltuja vanhusten asuntoja, min-
kä takia osa Rinnekotiyhdistyksen perusvarustel-
luista asunnoista on tyhjillään. Mahdollisten van-
husväestön asuntojen osalta Kiurunkulmalle sopi-
si parhaiten rooli rakennuttajakonsulttina ja isän-
nöitsijänä sekä mahdollisesti asukaspalvelujen 
koordinoijana, ei omistajana. Yhtiön asunnoissa 
asuu paljon eläkeikäisiä, mutta he asuvat normaa-
leissa asunnoissa tavallisina ja usein taloissa jo pit-

kään, ehkä jopa talon valmistumisesta asti, elänei-
nä vuokralaisina. Sirpa Luttinen näkee hyväkun-
toisten eläkeikäisten paluumuuton myös mahdol-
lisuutena Kiurunkulmalle, mutta pelkää samal-
la, että monet Kiuruvedelläkin eläkkeelle jäävät 
hakeutuvat mieluummin lähelle isoihin kaupun-
keihin muuttaneita lapsiaan ja heidän perheitään 
sekä lentokenttiä, teattereita, konsertteja sekä eri-
laisia hyvinvointipalveluita, joita isoissa kaupun-
geissa on tarjolla.

Sirpa Luttinen tietää työvuosistaan Vieremäl-
lä rakennustarkastajana, ettei yksi iso työnanta-
ja riitä pitämään väkeä paikkakunnalla nykyai-
kana, kun kulkeminen on helppoa, jos muut teki-
jät kuin työ houkuttelevat asumaan muualla. Hän 
ehti myös kokea Pielavedellä vuokrataloyhtiön toi-
mitusjohtajana, että kunnallinen vuokra-asunto 
ja yleensäkään vuokra-asunto ei ole joka paikassa 
yhtä haluttu asumismuoto kuin Kiuruvedellä. Lut-
tinen arvioi, että Kiurunkulmankin täytyy tehdä 
koko ajan työtä sen varmistamiseksi, että yhti-
ön asunnot ovat yhtä haluttuja kuin tänä päivä-
nä. Yhtiön pitää vastata esimerkiksi yksin asuvien 
määrän jatkuvaan kasvuun. Niin Jarmo Muiniek-
ka kuin Sirpa Luttinenkin uskovat, että isojen kor-
jausten ja perusparannusten tekoa täytyy harkita 
koko ajan enemmän. Rakennuksilla on tietty tek-
ninen elinkaarensa, jollaiseksi elementtitaloja teh-
dessä laskettiin usein 30-50 vuotta. Siksi Kiuru-
vedelläkin tullaan jatkossa sen pohdinnan eteen, 
olisiko fiksumpaa purkaa ison korjauksen vaativa 
talo ja tehdä sen tilalle uusi nykyaikainen ja asun-
tojakaumaltaan vanhaa ehkä paremmin kysyn-
tää vastaava uudistalo. Toinen asia, mitä Kiurun-
kulmassa joudutaan miettimään, ovat mahdolli-
set putkiremontit ja niistä selviäminen. Jos talois-
sa joudutaan menemään putkien uusimiseen, on 
ainakin vuoden 2017 tilanteessa hankala löytää 
korvaavaa asuntoa kokonaisen tyhjennettävän 
kiinteistön asukkaille. Vuonna 2017 on vielä näke-
mättä, miten pitkään viime vuosina yleistyneillä ja 
Kiurunkulmassakin käytetyillä kevyillä korjaus-
menetelmillä selvitään. 

Haja-asutusalueiden vuokratalot ovat vuonna 
2017 myös pienoinen ongelma Kiurunkulmalle, 
minkä takia etenkin taloissa aikanaan eteen tule-
vien isojen korjausten teon järkevyyttä joudutaan 
miettimään. Varsinkin 1965 valmistuneen Hei-
näkylän rivitalon osalta joudutaan jo talon iän 
takia miettimään, mikä sen tulevaisuus on sivus-
sa taajaman palveluista. Yhtiöllä on vuonna 2017 
tyhjien asuntojen ongelma etenkin Lapinsalon 
Lapinpirtissä, johon ei riitä kysyntää. Myös muis-
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sa haja-asutusalueiden kohteissa on 2000-luvulla 
ollut tyhjiä asuntoja, kun kylien koulut ja palvelut 
siirtyivät keskustaajamaan, mutta kun haja-asu-
tusalueen rivitalot ovat kukin vain muutaman 
asunnon kohteita, eivät niiden mahdolliset tyh-
jät asunnot heiluta koko yhtiön taloutta mainit-
tavasti.

Kaiken kaikkiaan yhtiön tilanne on vuonna 
2017 hyvä eli etenkin Kiuruveden keskustassa 
asuntojen kysyntä ja tarjonta vastaavat hyvin toi-
siaan ja yhtiön työmäärä ja henkilöstö ovat tasa-
painossa. Asuntokannassa myös Yhtylä ja sen ker-
rostalot, joille muun muassa Sirpa Luttisen nuo-
ruudessa lyötiin negatiivistakin leimaa, vetävät 
hyvin. Yhtylässä ei ole ollut Kiurunkulman kan-
nalta mitään erityisiä selvitettäviä ongelmia, vaik-
ka Luttisen nuoruudessaan kohtaamaa leimahen-
keä tuntuu elävän yhä jossain määrin. Tämän 
kirjoittajan elokuussa 2017 Katajatiellä tapaama 
Yhtyläntuvan nuori perheenisä kertoi nimittäin 
kuulleensa kovinkin negatiivissävyistä ihmette-
lyä, kun kertoi muuttavansa lapsuudenkodistaan 
Yhtylään kerrostaloasuntoon. Nyt hän asuu per-
heellisenä ja pienen lapsen isänä rivitalossa ensim-
mäisen Yhtylä-asuntonsa naapurissa ja on ääret-
tömän tyytyväinen asuinympäristöönsä. Kun 
niin Yhtylän kerrostalot kuin Yhtyläntupakin on 

perusparannettu, ne tullevat säilymään osana kiu-
ruvetistä maisemaa vielä vuosia, vaikka kuuluvat 
Kiurunkulman vanhimpaan rakennuskantaan.

Kiurunkulman ja Kiuruveden onni on, että 
kiinteistöt on voitu pitää kunnossa sitä mukaa, 
kun korjaustarpeita on tullut eteen. Tulevaisuu-
dessa kilpailtaessa asukkaista tarvitaan ehkä jota-
kin muutakin. Nopea ja tehokas valokuitukaista 
asuntoihin on siis yksi asia, jota on pyritty viemään 
eteenpäin. Erilaiset hyvinvointipalvelut asukkail-
le voisivat olla Sirpa Luttisen pohdinnoissa toinen 
lisäarvotekijä, joka saisi asukkaan jäämään Kiu-
ruvedelle ja Kiurunkulmaan, vaikka työpaikka 
tai aikuiset lapset ja lapsenlapset olisivat muual-
la. Kiinteistöyhtiön kannalta palvelut pitäisi kui-
tenkin voida järjestää niin, että niiden tuottami-
sesta vastaavat yksityiset palveluntuottajat tai että 
palveluista saatavat maksut kattavat kaikki niiden 
tuottamisesta aiheutuvat kustannukset Kiurun-
kulmalle. Yksi ongelma Kiurunkulman tapaisel-
le yhtiölle on niin sanottu oman käytön arvonlisä-
verotus, millä on haluttu asettaa kaupalliset palve-
luntuottajat ja kiinteistöyhtiöiden omat työnteki-
jät kilpailutuksellisesti samaan asemaan. Kiurun-
kulma on päättänyt tästä huolimatta pitää oman 
vuosikorjausryhmän, mutta ei ole lähtenyt teke-
mään kiinteistönhoito- ja siivouspalveluja omana 

Yhtyläntupa, Katajatie 2.
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työnään ainakaan toistaiseksi. Esimerkiksi asuk-
kaille tarjottavien lisäpalvelujen kehittäminen oli-
si luultavasti helpompaa, jos kiinteistönhoitokin 
tehtäisiin Kiurunkulman omana työnä.

Kaupungin 
paras investointi?

Emeritus-kaupunginjohtaja Esko Rautio arvioi 
Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulman ensim-
mäisen 30 vuoden toiminnan tuloksia markoilla 
ja euroilla laskien kaupungin parhaaksi investoin-
niksi. Vaikka Kiuruveden kunnan/kaupungin eri 
aikoina tekemien hankkeiden vertaaminen on tie-
tysti hyvin vaikeaa, on arvio siinä mielessä kyl-
lä hyvin totta, että Kiurunkulma on koko ensim-
mäiset 30 vuottaan pystynyt hoitamaan itse kaik-
ki kulunsa turvautumatta kaupungin takausvas-
tuisiin tai vaatimatta lisää omaa pääomaa toimin-
takulujensa kattamiseen ja samalla tuottamaan 
paljon rahaa kaupungin kassaan muun muassa 
kaupungilta otettujen tertiäärilainojen korkoina 
ja kiinteistöveroina. Kiurunkulma on myös osta-
nut kunnalta sen suoraan omistamat vuokratalo-
kiinteistöt ja Honkarannan kiinteistön sekä otta-
nut vastuulleen kunnan vuokrataloihin liitty-
neet velat. Toki vastapainoksi kunta on sijoittanut 
rahaa Kiurunkulman osakepääomaan ja siirtänyt 
omaisuuttaan yhtiölle aravasäännösten mukaisil-
la hinnoilla. 

Kiurunkulma on tukenut kaupunkia myös 
ostamalla kaupungin omistamia asunto-osak-
keita laman vuosina ja tulouttamalla niistä rahaa 
kaupungille ilman, että asuntojen käyttötarkoitus 
muuttui. Ensimmäisen kymmenen toimintavuo-
tensa aikana Kiurunkulma osallistui myös talou-
dellisesti itse elinkeinopolitiikkaan etenkin ole-
malla Kiuruportti Oy:n osakas ja myöntämällä 
sille osakaslainaakin Kiuruportin kehittämiseen. 
Samaten Kiurunkulma oli mukana vanhan meije-
rin muutoksessa Leivoseksi ostamalla alueelta eril-
listalon, jonka Kiurunkulma sitten myi eteenpäin.

Suoran rahallisen panoksen lisäksi Kiurunkul-
ma on tuottanut kaupungille paljon hyötyä toimi-
malla omakustannusperusteisesti oman kiinteis-
tökantansa rakennuttajana sekä tarjoamalla koh-
tuuhintaista rakennuttamispalvelua muun muas-
sa Kiuruveden seurakunnalle, Rinnekotiyhdis-
tykselle, rintamamiesten ja sotainvalidien asun-

to-osakeyhtiöille, Virranniemen vanhainkodil-
le sekä Kiuruveden Kehittämisosakeyhtiölle ja 
Kiuruveden Yrityskiinteistöille. Kaikki näistä eri 
hankkeista tulleet rakennuttamispalvelupalkki-
ot ovat jääneet Kiurunkulman ansiosta Kiuru-
vedelle eivätkä valuneet kaupungin ulkopuolelle. 
Rakennuttamispalkkiot Kiurunkulma on käyt-
tänyt omien asuntojensa ja toimintansa kehittä-
miseen. Yhtiön omissa hankinnoissa ja urakois-
sa on jouduttu käyttämään julkiselta toimijalta 
vaadittua kilpailutusta ja valitsemaan kumppani 
hintojen pohjalta. Silti esimerkiksi kiinteistönhoi-
to ja rakentaminen ovat työllistäneet paljolti kiu-
ruvetisiä yrityksiä ja siten ylläpitäneet sekä paik-
kakunnan työllisyyttä että elinvoimaa muutenkin. 
Tämän lisäksi Kiurunkulman toimisto ”osallistui 
elinkeinotalkoisiin” isolla panostuksella hoitamal-
la myös kehittämisyhtiön asiat vuosina 1992-2016.

Kaikkien Kiurunkulman hallituksen eri vai-
heiden puheenjohtajien eli Esko Raution, Lau-
ri Remeksen, Timo Halosen, Erkki Strömmerin 
ja Jarmo Muiniekan sekä toimitusjohtajien Pentti 
Pietikäisen, Jukka Linnilän ja Sirpa Luttisen haas-
tatteluissa tuli selkeästi esille Kiurunkulman mer-
kitys eri-ikäisten ja eri sosiaalisissa asemissa ole-
vien kiuruvetisten asuttajana ja Kiuruveden elin-
keinopolitiikan osana. Kun monet yhtiön kiinteis-
töistä oli rakennettu alkujaan kunnan ja yritysten 
yhteisinä kiinteistöyhtiöinä, Kiurunkulmalla oli jo 
syntyessään tavallaan valmiina rooli toimia niin 
kiuruvetisten yritysten, yhteisöjen kuin itse kau-
punginkin tukena niiden tarvitessa työvoimaa. 
Olisiko kunnalla/kaupungilla ollut edellytyksiä 
houkutella yrityksiä Kiuruvedelle ja rakennuttaa 
halleja, joissa vaikkapa KPA Unicon eli entinen 
Sermet, Pajarinki, Kiurun Leipomo, Kiuru Tim-
ber, Fibox, Piippo Hydraulic, lasin jatkojalostaja 
PLG Printing, Arctic Milkin luomumeijeri tai Vil-
jo Tavaratalo ja Kiuruvesi-lehti tätä kirjoitettaessa 
toimivat, jos Kiurunkulma ei olisi voinut varmis-
taa, että halleissa eri vaiheissa toimineiden yritys-
ten työntekijöille löytyy hyvät ja turvalliset asun-
not kodeikseen. Eikä liene perätön sekään ajatus, 
että kiuruvetisiä olisi muuttanut vielä enemmän 
muualle, Iisalmeen ja kauemmaksikin, jos Kiuru-
vedellä ei olisi ollut Kiurunkulman laadultaan ja 
vuokratasoltaan kilpailukykyisiä asuntoja. Kun 
tämä näkökulma lisätään pohdintaan Kiurunkul-
masta kaupungin investointina, voi Kiurunkul-
maa hyvin pitää kaupungin parhaana investointi-
na myös muuten kuin markoilla ja euroilla laskien.
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NIMI OSOITE VALM. PERUSPARANNUS ASUNTOJA

Kunnantupa Asematie 7 1965 2004 22

Nivantupa Nivankatu 25 1974 1998 18

Yhtyläntupa Katajatie 2 1977 1997 15

Alponhovi Hovintie 14 1982   10

Yhtylänluhti Paavo Tikkasentie 3 1983 2015 14

Erätie 7 Erätie 7 1977 2007/2011 24

Erähaka Erätie 11 1970 1994 27

Eskontupa Museokatu 12 1981 2010 18

Eerontupa Ahonpääntie 3 1984 2013 18

Nikunnurkka Ahonpääntie 4 1976 2000 24

Pekanpirtti Museokatu 14 1977 2005 18

Nivanpirtti Nivankatu 27 1989   18

Kiurusoppi I Museokatu 13 1980 2008 8

Kiurusoppi II Museokatu 15 1985   9

Toimintupa Asematie 27 1990   24

Lapinpirtti Lapintie 22 1990   5

Kallenpirtti Kallentie 6 1990   10

Kallentupa Kallentie 9 1990   10

Hovinperä Kallentie 13 1991   9

Salmisensoppi Salmisentie 21 1991   18

Hovinkulma Kallentie 4 1991   10

Paavontupa Paavo Lonkilantie 4 1992   8

Paavonhovi Paavo Lonkilantie 6 1994   7

Hovinkaari Kallentie 7 1993   5

Sotainvalidien asuintalo Lähteentie 19 1993   15

Hovinseimi Kallentie 1 1993   8

Kallentie 11 Kallentie 11 1992   4

Heinäkylän rivitalo Pielavedentie 1201 1965   10

Rytkyn rivitalo Salmenkyläntie 41 1984   8

Jakamo K ievarintie 9 1996   6

Turvetalo Saratie 10-12 1979 2003 12

Asemapuisto Tulotie 3 1988   7

Niemiskallio/Niemiskylä Soukkuanperäntie 9 1987   5

Niemiskallio/Kalliokylä Kalliokyläntie 1409 1987   5

Hovinrinne Kallentie 5 1988   14

Pietunmäki Ratisentie 20 1987   11

Erätie 9 Erätie 9 1978 2001 18

Katajatie 1 Katajatie 1 1976 2003 21

Kiurukartano Tulotie 5 1986   12

Suolakorpi Asematie 35 A-D 1980 * 14

Suolakorpi Asematie 37 E-H 1981 * 15

Suolakorpi Asematie 39 I-K 1983 * 17

Suolakorpi Ambrontie 10 1984 2006 15

Kalliolaakso Kievarintie 2 1978 1995 13

Kalliolaakso Asematie 34-36 1982 1995 12

Yhtylänportti/Harjunmutka Yhtyläntie 12/ Harjunmutka 3 2005   12

Soinintie 2 Soinintie 2 1958 2009/2010 15

Asematie 8 Asematie 8 2014   12

Kiurunkulman kiinteistöt
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Kiurunkulman hallitukset

Vuosi 1988
Puheenjohtaja Esko Rautio
Jäsenet Pentti Erholtz, Lauri Remes ja 
Erkki Siponen
Varajäsenet Pauli Partanen ja Veikko Väisänen

Vuodet 1989-90
Puheenjohtaja Esko Rautio
Jäsenet Pentti Erholtz, Rauno Jääskeläinen, Lauri 
Remes ja Erkki Siponen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Pauli Partanen

Vuosi 1991
Puheenjohtaja Esko Rautio
Jäsenet Rauno Jääskeläinen, Marja-Leena 
Kärkkäinen, Lauri Remes ja Erkki Siponen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Pauli Partanen

Vuosi 1992
Puheenjohtaja Esko Rautio
Jäsenet Pentti Ahponen, Arja Kastarinen, 
Lauri Remes ja Erkki Siponen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Pauli Partanen

Vuodet 1993-96
Puheenjohtaja Esko Rautio
Jäsenet Pentti Ahponen, Jarmo Matinniemi, 
Lauri Remes ja Jouko Tenhunen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Pauli Partanen

Vuodet 1997-98
Puheenjohtaja Lauri Remes
Jäsenet Pentti Ahponen, Marja-Leena Kärkkäinen, 
Sylvi Kärkkäinen, Jarmo Matinniemi, 
Jouko Tenhunen ja Lauri Tossavainen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Maritta Kärkkäinen

Kiurunkulman huoneistot

NIMI OSOITE ASUNTOJA

AsOy Välierä Erätie 4 2

AsOy Niittynotko Niittynotko 9 1

Rintamamiehien AsOy Erätie 3 3

AsOy Kiuruveden sotainvalidit ja rintamamiehet Erätie 5 2

AsOy Sarakulma Saratie 23 1

AsOy Kiuruveden Katajatie 5 Katajatie 5 1

AsOy Kiuruveden Rinnekuja Ruottisenkatu 4 1

AsOy Kiurunlaulu Ruottisenkatu 3 1

AsOy Pirttimäki Lahnastentie 386 1

Vuosi 1999
Puheenjohtaja Lauri Remes
Jäsenet Pentti Ahponen, Marja-Leena Kärkkäinen, 
Sylvi Kärkkäinen, Jarmo Matinniemi, 
Jouko Tenhunen ja Lauri Tossavainen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Kaija Korhonen

Vuosi 2000
Puheenjohtaja Lauri Remes
Jäsenet Pentti Ahponen, Marja-Leena Kärkkäinen, 
Sylvi Kärkkäinen, Jarmo Matinniemi, 
Jouko Tenhunen ja Lauri Tossavainen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Maritta Kärkkäinen

Vuosi 2001-2002
Puheenjohtaja Timo Halonen
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Koivunurmi, 
Anneli Kämäräinen, Marja-Leena Kärkkäinen, 
Erkki Rintakuusi ja Jouko Tenhunen
Varajäsenet Anja Huuskonen ja Heikki Tapaninen

Vuosi 2003
Puheenjohtaja Timo Halonen 
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Koivunurmi, 
Anneli Kämäräinen, Erkki Rintakuusi, Tarja Siiri ja 
Jouko Tenhunen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Heikki Tapaninen

Vuosi 2004
Puheenjohtaja Timo Halonen 27.5. asti ja 
Erkki Strömmer 27.5. alkaen 
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Koivunurmi, 
Anneli Kämäräinen, Erkki Rintakuusi, Tarja Siiri 27.5. 
asti, Jouko Tenhunen ja Salme Tikkanen 27.5. alkaen
Varajäsenet Toivo Karjalainen ja Heikki Tapaninen
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Kiurunkulman henkilöstö
Vakituisessa kokopäivä- tai osa-aikaisessa 
työsuhteessa ovat olleet:

Eskelinen Teija, sisustaja 2013-2015 
Heinonen Eeva-Liisa, toimistosihteeri 1989-2015
Heinonen Irene, toimistosihteeri 2015-
Huttunen Pauli, kirvesmies 1989-
Huttunen Saara, kirjanpitäjä 1991-2015
Hynynen Pirjo, kirjanpitäjä, 2017-
Kananen Katja, sisustaja 2015- 
Linnilä Jukka, toimitusjohtaja 1988-2017
Luttinen Sirpa, toimitusjohtaja 2017-
Martikainen Reijo, kirvesmies 1989-2004
Pasanen Päivi, toimistosihteeri 2005-
Räty Arto, Kiurusopin talonmies-siivooja 1989-
Tiilikainen Tytti, kirjanpitäjä 2012-2017

Vuosi 2005
Puheenjohtaja Erkki Strömmer 
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Koivunurmi, 
Anneli Kämäräinen, Raimo Partanen, Eero Tikkanen 
ja Salme Tikkanen 
Varajäsenet Marja-Leena Kärkkäinen ja 
Niina Nukari

Vuodet 2006-2008
Puheenjohtaja Erkki Strömmer 
Jäsenet Pentti Ahponen, Raimo Jokisalmi, 
Helena Koivunurmi, Raimo Partanen, Eero Tikkanen 
ja Salme Tikkanen 
Varajäsenet Marja-Leena Kärkkäinen ja 
Niina Nukari

Vuodet 2009-2011
Puheenjohtaja Erkki Strömmer 
Jäsenet Pentti Ahponen, Raimo Jokisalmi, 
Minna Lilja, Raimo Partanen, Mikko Remes ja 
Salme Tikkanen 
Varajäsenet Helena Koivunurmi ja 
Marja-Leena Kärkkäinen

Vuosi 2012
Puheenjohtaja Erkki Strömmer 
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Haataja, 
Maija-Leena Jauhiainen 29.11. alkaen, 
Helena Koivunurmi, Raimo Jokisalmi, Minna Lilja 
ja Raimo Partanen 29.11. asti 
Varajäsenet Helena Koivunurmi ja Sari Tikkanen 

Vuosi 2013
Puheenjohtaja Erkki Strömmer 5.9. asti ja 
Jarmo Muiniekka 5.9. alkaen
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Haataja, 
Hannu Halonen, Maija-Leena Jauhiainen, 
Raimo Jokisalmi ja Raimo Partanen 
Varajäsenet Sari Lappalainen ja Jouko Tenhunen

Vuosi 2014
Puheenjohtaja Jarmo Muiniekka 
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Haataja, 
Hannu Halonen, Maija-Leena Jauhiainen, 
Raimo Jokisalmi ja Raimo Partanen 
Varajäsenet Sari Lappalainen ja Jouko Tenhunen

Vuosi 2015
Puheenjohtaja Jarmo Muiniekka
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Haataja, 
Hannu Halonen, Maija-Leena Jauhiainen, 
Raimo Jokisalmi ja Raimo Partanen
Varajäsenet Sari Lappalainen ja Jouko Tenhunen

Vuosi 2016
Puheenjohtaja Jarmo Muiniekka
Jäsenet Pentti Ahponen, Helena Haataja 30.5. asti, 
Hannu Halonen, Maija-Leena Jauhiainen, 
Raimo Jokisalmi, Hilkka Kulotie 30.5. alkaen ja 
Raimo Partanen
Varajäsenet Sari Lappalainen ja Jouko Tenhunen

Vuosi 2017
Puheenjohtaja Jarmo Muiniekka 31.8. asti ja 
Kari Saastamoinen 31.8. alkaen
Jäsenet Pentti Ahponen, Hannu Halonen 31.8. asti, 
Maija-Leena Jauhiainen 31.8. asti, Raimo Jokisalmi, 
Hilkka Kulotie, Riitta Kärkkäinen 31.8. alkaen, 
Minna Lapveteläinen 31.8. alkaen, Raimo Partanen 
31.8. asti ja Arto Tikkanen 31.8. alkaen
Varajäsenet Sari Lappalainen 31.8. asti, 
Raimo Partanen 31.8. alkaen, Jouko Tenhunen 31.8. 
asti ja Tuomo Tikka 31.8. alkaen
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Lähteet
Kirjallisuus ja lehdet

-  Hautala Heikki, Suomen talouselämän rakenne 
ja kehitys (WSOY 2003)

-  Huovinen Leo, Kiuruvesi 1893-1980 (Kiuruveden 
kunta 1988)

-  Rautio Arto, Pienasuntoja helsinkiläisille. Oy Hel-
singin Asuntohankinta Ab 30 vuotta (Oy Helsin-
gin Asuntohankinta Ab 2014)

-  Rautio Esko, Historian havinaa, Kunnan/kaupun-
ginjohtaja Esko Raution vuodet Kiuruveden ruo-
rissa 1972-1995 (Esko Rautio 2013)

-  Rautio Esko, Kunkku, Kiuruvettä sisulla ja sydä-
mellä (Kiuruveden Sanomalehti Oy 2003)

-  Savon Voima -lehti 4/2016
-  Suomalaisen arjen suuri tarina (WSOY 2010)
-  Suomalaisen arkkitehtuurin tarina (Rakennustie-

to Oy 1999)
-  Virrankoski Pentti, Suomen historia: Maa ja kan-

sat kautta aikojen (SKS 2012)

Arkistolähteet ja vastaavat

Esko Raution arkisto
-  Esko Raution lehtileikekokoelma, leikkeet leh-

distä Iisalmen Sanomat, Kiuruvesi, Savon Sano-
mat ja Suomen Kuvalehti vuosilta 1972–1997

Kansalliskirjasto
-  Kiuruvesi-lehden vuosikerrat 1992–2016

Kiinteistö Oy Kiuruveden Kiurunkulman arkisto
-  Hallituksen toimintakertomukset 1989–2016
-  Lehtileikkeitä yhtiön toimintavuosilta

Kiuruveden kaupunginarkisto
-  Kiuruveden kaupungin lehtileikekokoelma, 

leikkeet lehdistä Iisalmen Sanomat ja Savon 
Sanomat vuosilta 1987–2016

-  Kiuruvesi-lehden vuosikerrat 1985–1991
-  Kaupunginhallituksen pöytäkirjat liitteineen 

1993-2016
-  Kaupunginvaltuuston pöytäkirjat liitteineen 

1993-2016
-  Kunnanhallituksen pöytäkirjat liitteineen 
 1987–1993
-  Kunnanvaltuuston pöytäkirjat liitteineen 
 1987–1993

Haastattelut

- Halonen Timo, Kiuruveden kaupunginjohtaja 
1995–2003, Kiurunkulman hallituksen puheen-
johtaja 2001–2004

- Heinonen Eeva-Liisa, Kiurunkulman toimistosih-
teeri 1989–2015

- Huttunen Pauli, Kiurunkulman kirvesmies 1989–
- Huttunen Saara, Kiurunkulman kirjanpitäjä 1991–

2015
-  Linnilä Jukka, Kiurunkulman toimitusjohtaja 

1988–2017
-  Luttinen Sirpa, Kiurunkulman toimitusjohtaja 

2017–
-  Muiniekka Jarmo, Kiuruveden kaupunginjohtaja 

2013–, Kiurunkulman hallituksen puheenjohtaja 
2013–

-  Pietikäinen Pentti, isännöintiyrittäjä, konsultti, 
Kiurunkulman toimitusjohtaja 1988

-  Rautio Esko, Kiuruveden kunnan/kaupungin-
johtaja 1972–1995, Kiurunkulman hallituksen 
puheenjohtaja 1988–1996

-  Remes Lauri, kunnan/kaupunginvaltuutettu, 
kaupunginhallituksen jäsen, Kiurunkulman hal-
lituksen jäsen 1988–1996, Kiurunkulman halli-
tuksen puheenjohtaja 1997–2000

-  Strömmer Erkki, Kiuruveden kaupunginjohtaja 
2003–2013, Kiurunkulman hallituksen puheen-
johtaja 2004–2013

Muu aineisto

Edellä mainittujen lähteiden ohella on hyödynnetty 
tekijän muun muassa opiskelun ja työn kautta saa-
maa tai internetin ja muiden edellä mainitsematto-
mien kanavien kautta etsimää luotettavaksi katsot-
tavaa tietoa. Lisäksi Kiuruveden seurakunnan eläk-
keellä oleva seurakuntasihteeri Toini Rautio on täy-
dentänyt haastatteluaineistoja omilla tiedoillaan.
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