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”Täytyy ylipäänsä tunnustaa, että pienemmillä kau-
pungeilla on oma omituinen hauskuutensa, jota kaipaa 
suuremmissa. Matkustaja kokee tätä aina ja kieltämät-
tä sen tunnustaakin – tulemmehan suurempaan kau-
punkiin aivan tuntemattomina. Tosin silmä täällä [suu-
remmassa kaupungissa] kiinnittyy useihin eri esinei-
siin, joista osaksi on kuullut puhuttavan ja joiden nä-
keminen nyt tuottaa iloa; toisiakin tapaa, joista ei ole 
ennen kuullut edes puhuttavan. Kaikki tämä vaikuttaa 
sen, että aluksi olet mielissäsi, mutta kun olet ehtinyt 
katsella näitä merkillisyyksiä tai kun olet kyllästynyt 
niiden katselemiseen, tulet kortteeriisi. Huomaamat-
tomana ja kokematta kenenkään puolelta suurempaa 
tuttavallisuutta tai lähempää ystävällisyyttä ja osan-
ottoa olet kävellyt ympäri kaupunkia. Nyt olet yksin: 
koska kaipaat seuraa ja varsinaista tointa, käy aika pit-
käksi, valmistaudut matkalle ja matkustat pois – kyl-
mänä ja välinpitämättömänä. 

Pienemmissä kaupungeissa on asia päinvastainen. 
Pian olet nähnyt sen merkillisyydet. Käveltyäsi muu-
taman tunnin tunnet ainakin nimeltä joka kadun, joka 
kulman, huomattavimmat talot. Kuljet kuin kotiseu-
dullasi. Kaikkialla sinua kohdellaan ystävällisesti ja tut-
tavallisesti, ikään kuin olisit kauan oleskellut seudulla. 
Jopa unhotat olevasi vieraalla seudulla ja kun vihdoin 
matkustat pois, on vaikea jättää uudet ystävät, joiden 
hyvyyttä, suopeutta ja kohteliaisuutta saat kiittää niin 
paljosta.” 

Elias Lönnrot 1828 ensimmäisellä runonkeruumatkal-
laan. (Lönnrot; Matkat. 1980)



esipuhe

Pienissä, alle 50 000 asukkaan kaupungeis-
sa asuu 25-30 % Euroopan maiden väestös-
tä. Luku on varsin merkittävä, mutta silti pik-
kukaupunkien rooli kansallisessa aluepolitii-
kassa ja päätöksenteossa on vähäinen koko 
EU:n alueella. Myös Suomessa pikkukaupun-
git ovat väliinputoajia: ne jäävät suurkaupun-
kipolitiikan ja maaseutupolitiikan varjoon. Pik-
kukaupunkien problematiikkaa ei ole juuri kä-
sitelty myöskään tutkimuksen keinoin.

Etuliitteensä ”pikku” avulla pikkukaupungit 
erotetaan muista eli suuremmista kaupun-
geista. Suomalaisessa taajamahierarkiassa 
pikkukaupunki sijoittuu yleensä maaseututaa-
jamien ja suurten kaupunkien välimaastoon. 
Raja kumpaankin suuntaan on häilyvä ja riip-
puu tarkastelukontekstista sekä tarkastelun 
tavoitteista.

Pikkukaupunkien tulevaisuuteen vaikuttavat 
monet rinnakkaiset ja vastakkaisetkin ilmiöt. 
Kaupungistumisen jatkuminen keskittää vä-
estöä suuriin yliopistokaupunkeihin, mutta 
myös kerää maaseudun väkeä pikkukaupun-
keihin. Globalisaatio heikentää merkittävästi 
teollisuusvaltaisten pikkukaupunkien elinkei-
noperustaa, mutta sen vastavoimana loka-
lisaatio taas lisää pikkukaupunkien vetovoi-
maa. 

Koulutus keskittyy yhä harvempiin kaupun-
keihin ja sen perässä myös nuoret. Toisaalta 
etenkin nuorissa on yhä enemmän niitä, jotka 
priorisoivat harrastuksia ja sosiaalisia suhteita 
työn edelle ja ovat valmiita tinkimään aineel-
lisesta yltäkylläisyydestä leppoisamman elä-
mäntavan saavuttamiseksi. 

Toinen pikkukaupunkien näkökulmasta mie-
lenkiintoinen ryhmä ovat ikäihmiset. Pikku-
kaupungit voisivat tarjota heille oivallisen, kä-
vellen tavoitettavan virikkeellisen lähiympä-
ristön – edellyttäen että palvelut ja julkinen 
liikenne toimivat. On hyvä muistaa, että suuri 
osa meistä lukijoista on vasta tulossa senio-
risarjaan, ja olemme koko ikämme tottuneet 
hyviin palveluihin ja matkustamiseen. 

Tässä kirjasessa käsitellään niitä pikkukaupun-
keja, jotka eivät sijaitse suurten kaupunkien 
välittömässä vaikutuspiirissä. Suurkaupunke-
ja ympäröivissä pikkukaupungeissa kehittämi-
sen kysymykset ovat hyvin toisenlaisia: kuinka 
hallita rakentamispainetta ja tuottaa lapsiper-
hepainotteisen väestön tarvitsemat palvelut. 

Tämän esiselvityksen kohteena ovat siis ne 
pikkukaupungit, jotka sijaitsevat etäällä kas-
vukeskuksista ja jotka joutuvat kamppaile-
maan olemassa olostaan. 
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JOHDANTO

Selvitys koostuu kolmesta osiosta: tutkimuksen taustasta sekä pikku-
kaupunkien nykytilan ja kehittämisstrategian hahmottelusta.  

Nyt käsillä oleva kirjanen on tuon selvityshankkeen laajennettu lop-
puraportti. Hanke kuului osana Ylä-Pirkanmaan kuntien sekä työ- ja 
elinkeinoministeriön rahoittamaan alueelliseen maaseutuohjelmaan 
(AMO 2007–2009),  jonka tarkoituksena oli täsmentää maaseutumais-
ten alueiden elinkeino- ja osaamisperustan painopisteitä sekä luoda 
uusia menetelmiä ja yhteistyömuotoja aluekehittämiseen. Tämän lisäk-
si pikkukaupunkiselvitys liittyy osana niin ikään työ- ja elinkeinoministe-
riön johtaman ja rahoittaman koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO 
2010–2013) DEMO-verkoston toimintaan, josta myös kirjasen toimitus-, 
taitto- ja painokuluja on rahoitettu. Liityntä kansalliseen ikärakennet-
ta käsittelevään DEMO-verkostoon on luonteva, sillä pikkukaupungit 
ovat keskeinen osa sitä toimivaa aluerakennetta, johon demografiaon-
gelmaa oikaisevat tutkimus- ja kehitystoimet on järkevää kohdentaa. 
Selvityksen yhteistyötahona on toiminut myös kansallinen maankäy-
tön, asumisen ja liikenteen teemoihin keskittyvä MAL-verkosto, jonka 
tarkoituksena on tukea jäsenalueita kaupunkiseutusuunnitelmien toi-
meenpanossa sekä edistää kokonaisvaltaista yhdyskuntasuunnittelua. 
Edellä mainittujen verkostojen perustavana ideana on juuri välittää toi-
mivimpia kehittämisideoita ja toimintatapoja suoraan alueiden ja kun-
tien käyttöön.

Pikkukaupunkihankkeen tuottajana on toiminut Ylä-Pirkanmaan seu-
tuyhdistys ry:n ohjelmajohtaja Antti Korkka, joka toimii nykyisin myös 
DEMO-verkoston  koordinaattorina. Tutkimusyhteistyötahona hank-
keessa on toiminut Tampereen teknillisen yliopiston EDGE-laboratorio. 
EDGE:n tutkijoista selvitys ja kirjoitustyöhön on osallistunut arkkitehti 
Sanna Karppinen, joka on työskennellyt professori Ari Hynysen ohja-
uksessa. Arkkitehti Riikka Pylvänen on osallistunut kirjoitus- ja taitto-
työhön Ylä-Pirkanmaan seutuyhdistyksen palkkaamana asiantuntijana. 

Tekijät toivottavat idearikkaita lukuhetkiä kaikille pikkukaupunkien ke-
hittäjille.

Ari Hynynen
Sanna Karppinen
Antti Korkka
Riikka Pylvänen 

Äänekoski   > © Sanna Karppinen
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Pikkukaupungit ovat linkki maaseudun ja suurkaupunkien välillä

Satsaukset pikkukaupun-

keihin voivat vaikuttaa hy-

vinkin laajoihin maaseutu-

alueisiin niiden ympärillä.

© Sanna Karppinen

miksi kehittää 
pikkukaupunkeja?

Suurkaupungistuminen on jatkunut Suomes-
sakin jo vuosikymmeniä. Maaseudun koneel-
listuminen ja koko maan teollistuminen olivat 
alkusysäyksiä ilmiölle, jota nykyään jatkaa sekä 
tuotannollisten, osaamisperustaisten että pal-
veluyritysten keskittyminen kaupunkeihin. Yri-
tyksiä houkuttelevat kaupunkien hyvä saavu-
tettavuus, markkinoiden ja muiden yritysten 
läheisyys ja siitä koituvat keskittymisedut sekä 
osaavan työvoiman saatavuus. Ihmiset hakeu-
tuvat suurkaupunkeihin koulutusmahdolli-
suuksien, laajojen työmarkkinoiden, monipuo-
lisen palvelutarjonnan sekä sosiaalisten ver-
kostojen perässä.

Keskittymisen edut ja haitat

Keskittymisestä on etuja, mutta myös haitto-
ja: ympäristöongelmia, infran ruuhkautumis-
ta, sosiaalista eriarvoistumista ja elämänlaa-
dun heikkenemistä. Suomessakin suurkaupun-
gistuminen aiheuttaa suburbanisoitumista ja 
yhdyskuntarakenteen hajautumista, kun kes-
kuskaupunki ei enää pysty ottamaan kasvua 
vastaan, ja se suuntautuu ympäristökuntiin ja 
taajama-alueen laidalle. Samalla pikkukaupun-
git kuihtuvat. Valmis infra rapistuu ja muuttuu 
hyödyttömäksi, kun taas toisaalla sidotaan re-
sursseja uuden rakentamiseen. Kaupungistu-

minen tulee jatkumaan, mutta suunta voisi 
olla kohti yhä moninapaisempaa kaupunki-
verkkoa. 

Pikkukaupungit aluerakenteessa

Monikeskuksinen malli mahdollistaa taloudel-
lisen kasvun, mutta myös kestävän kehityk-
sen sekä alueellisen ja sosiaalisen eheyden. 
Kansainvälisesti operoivien metropolien, mo-
nipuolisten yliopistokaupunkien sekä maa-
kuntakeskusten lisäksi tarvitsemme myös pik-
kukaupunkeja. Niillä on 
merkitystä sekä niitä 
ympäröivän maaseu-
dun että myös ylem-
män hierarkiatason 
kaupunkien kehittämisessä. Lisäksi ne tarjoa-
vat mahdollisuuden kestävän kehityksen mu-
kaiseen elämiseen: pikkukaupungit ovat tar-
peeksi isoja vastaamaan kattavasti arjen tar-
peisiin sekä tarpeeksi pieniä, jotta päivittäi-
sistä matkoista selviää kävellen tai pyörällä. 
Tiivis, kaupunkimainen rakenne mahdollistaa 
tehokkaan infrastruktuurin ja sosiaalisia koh-
taamisia.

Pikkukaupungit ovat tärkeä linkki maaseudun 
ja suurempien kaupunkien välillä. Syrjäisem-
millä seuduilla ne tarjoavat laajoillakin alueilla 

Mänttä-Vilppula  >8 9



joiksi, on niiden haettava verkostoitumalla laajempaa pohjaa toisistaan tai pikkukaupungeista ja 
hyödynnettävä myös niiden potentiaaleja. (Schneidewind et al. 2005)

Pikkukaupungit eivät saa samassa määrin automaattisia hyötyjä asemastaan verkostohierarkiassa 
kuin esimerkiksi maakuntakeskukset. Toki pikkukaupungitkin ovat ympäröivien maaseutualueiden 
keskuksena automaattisesti tärkeitä solmukohtia, mutta siitä ei seuraa yhtä laajaa virtojen veto-
voimaa kuin maakuntakeskuksissa. Pikkukaupunkien kehittämisessä korostuukin niiden sisäinen 
potentiaali ympäröivien maaseutualueiden potentiaaleja unohtamatta: paikalliset lähtökohdat, ja 
niiden erityisyydestä ponnistaminen.

Pikkukaupunkien kehittä-misessä korostuvat paikal-liset lähtökohdat ja niiden erityisyydestä ponnistami-nen.

© Ville-Petteri Määttä

© Joonas Mikkonen

© Ville-Petteri Määttä / Almamedia

asuville kaupungin palveluita sekä yrityksille niiden tarvitsemia erikoispalveluita. Pikkukaupungit 
toimivat usein alueensa kehityksen vetureina, eräänlaisina ankkurikaupunkeina ja satsaukset pik-
kukaupunkeihin voivat vaikuttaa hyvinkin laajoihin maaseutualueisiin niiden ympärillä. Pikkukau-
pungit ovat siis myös maaseutupolitiikan keskeisiä toimijoita ja maaseudun kehittämisessä pikku-
kaupungit tulisi valjastaa avaintoimijoiksi. (Schneidewind et al. 2005)

Suurkaupungit toimivat jo globaalisti kansallisesta kaupunkiverkosta irrallaan. Pikkukaupungeissa 
on potentiaalia kansallisen kaupunkiverkon ylläpitämisessä ja kehittämisessä, mikä on koko Euroo-
pan edun mukaista. Mikäli Suomen keskisuuret kaupungit haluavat kasvaa kansainvälisiksi toimi-

© Ville-Petteri Määttä

© Ville-Petteri Määttä
© Ville-Petteri Määttä

© Erkki Pylvänen
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Suomen orastavat muinaiskaupungit (mm.
Teljä, Hahlo, Kurkela ja Rikala) olivat meritei-
den ja sisämaan joki- ja järvireittien solmu-
kohtiin syntyneitä kaupankäyntiyhdyskun-
tia. Vanhimmat varsinaiset kaupunkimmekin 
on Naantalia lukuun ottamatta perustettu 
vanhoille asutus-, markkina- ja/tai puolustus-
paikoille. Keskiajan jälkeen kaupungit eivät 
enää muotoutuneet merkittäviksi yhdyskun-
niksi itsestään, vaan niiden syntyä ja kehitys-
tä säädeltiin valtiovallan toimesta kulloisten-
kin taloudellisten ja poliittisten pyrkimysten 
lujittamiseksi. Kauppa haluttiin merkantilis-
min oppien mukaan keskittää vain muutamil-
le, valtakunnan edun mukaisille paikkakunnil-
le ja siten varmistaa, että viennin määrä ylitti 
tuonnin. Tiettyjen kaupunkien etulyöntiase-
man turvaamiseksi kehitystä jarrutettiin sel-
laisilla paikkakunnilla, joilla olisi ollut mahdol-
lisuuksia kehittyä kaupungeiksi ja toisaalta 
kaupunkeja perustettiin myös entuudestaan 
asumattomille paikoille. (Iltanen 2004, Tom-
mila 1981)

Kaupunkipolitiikkaa

© Riikka Pylvänen

pikkukaupungit
kaupungistumisprosessissa

Kaupunkien rooli Suomen aluerakentees-
sa ja yhteiskunnan toiminnassa on vaihdellut 
eri aikoina. Kaupungit ovat toimineet paitsi 
nimensä mukaisesti kauppapaikkoina, myös 
hallinnon ja uskonnon keskuksina, puolus-
tuksellisina varustuksina, tuotannon keskit-
tyminä sekä ympäröivien alueiden kehityksen 
vauhdittajina (Tommila 1981). Ensimmäiset 
Suomen kaupungit olivat maatalousyhteis-
kunnan markkinapaikkoja, joissa maaseudun 
tuotteita myytiin sekä vaihdettiin ulkomaisiin 
ja kaupungeissa käsin tuotettuihin tavaroihin. 
1800-luvun puoliväliin asti kauppaa sai har-
joittaa vain kaupungeissa. Kaupungit toimi-
vat myös käsityöläisen tuotannon sekä hallin-
non, uskonnon ja oikeuslaitoksen keskittymi-
nä. (Aronen 2009)

Maasta irtautuneen teollistumisen myötä kau-
punkien rooli tuotannon keskuksina vahvistui 
ja niistä muotoutui myös finanssipääoman 
keskittymiä. Jälkiteollisessa osaamisperustei-
sessa yhteiskunnassa kaupungit ovat edellä 
lueteltujen vanhojen rooliensa lisäksi myös 
inhimillisen pääoman ja palvelujen keskitty-
miä sekä enenevässä määrin myös pelkästään 
asuinpaikkoja: liikkumisen nopeuduttua ja va-
paa-ajan lisäännyttyä asuminen ja työpaikka 

”Se vähäinen kauppapaikka, joka 
kasvoi silloin niin vesirikkaan La-
puanjoen suuhun, levitti viljelystä 
ja varallisuutta jokivarsille kauan 
erämaihin Suomenselän läntisil-
le rinteille. Tervaveneet kuljetti-
vat 20 peninkulman takaa koskien 
myöten metsien ytimen vaihdetta-
vaksi 9 kuukauden luotolla Portu-
galin suolaan, Amerikan kahviin ja 
saksalaisten rihkamiin.  Saatuaan 
vapaakaupungin oikeudet v. 1765 
oli kaupunki vähitellen hankkinut 
itselleen oman kauppalaivaston ja 
liikepääoman, joka suuresti lisäsi 
sen vilkkautta. Sen kauppatiet ulot-
tuivat kauas Savoon; sen markki-
noilla kävi kaukaisia matkustajia. 
Alempi alkeiskoulu piti huolta sen 
ajan tiedontarpeista, joista katekis-
mus ja quatuor species olivat tär-
keimmät.” (Topelius 1897)

Kaupunkien merkitys eivät välttämättä enää sijaitse samoilla paik-
kakunnilla. Asuinpaikka valitaan sen tarjoami-
en elämänlaadun puitteiden perusteella, mikä 
näkyy etenkin idyllisten pikkukaupunkien ny-
kyrooleissa. (Aronen 2009)
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Suomen keskiajalla perustetut kaupungit

Suomen 1500-luvulla ja 1600-luvulla perustetut kaupungit

Suomen suurvalta-ajalla perustetut kaupungit

Suomen 1700-luvulla perustetut kaupungit

Suomen 1800—1875 välillä perustetut kaupungit

(lähde: kartta 1)

Suomen kaupungit perustamisajankohtien 
mukaan luokiteltuina. 

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 651/MML/10

Sisämaan kaupungistumis-ta kiihdyttivät 1800-luvulla kaupan vapautuminen ja maakaupan salliminen. 

Keskiajalta lähtien vahvistuskirja määritti kau-
pungin alueen, nimen, hallinnon, elinkeinot 
sekä edut kuten verohelpotuksia ja itsehallin-
nollisia oikeuksia. Kaupankäynnin vapautumi-
nen alkoi vähentää houkutusta kaupunkien 
perustamiseen: erityisoikeudet olivat kutis-
tuneet vähäisiksi, sen sijaan kaupungeilla oli 
edelleen monia velvoitteita kuten järjestyk-
senpito.  Suomessa Lahti oli viimeinen niin sa-
nottu vanha kaupunki, jolle hallitsija myönsi 
kaupunkioikeudet vuonna 1905. Seuraavina 
vuosikymmeninä perustettiin vilkkaasti vain 
kauppaloita, kunnes 1950-luvulla kaupunki-
en ja kauppaloiden välisiä kustannuseroja ta-
soitettiin merkittävästi ja usea kauppala haki 
kaupunkioikeudet. 1970-luvulta lähtien kau-
punkien tehtäviä kuten poliisilaitos, raastu-
vanoikeus ja maistraatti siirrettiin valtiolle 
ja kaupunkien ja kuntien asema muuttui ta-
sa-arvoiseksi. (Iltanen 2004, Tommila 1981) 
1980-luvulta lähtien kunta on omalla pää-
töksellään voinut julistautua kaupungiksi ja 
2000-luvun kuntaliitosten myötä taas myös 
maaseutumaisista kunnista on voinut tulla 
kaupunkeja. 

Suomen noin 20 kaupunkia sijaitsivat 1700-
luvun lopulle asti rannikolla muutamaa sisä-
maan linnoituskaupunkia ja kaupunkiyritel-
mää lukuun ottamatta (Hämeenlinna, Sa-
vonlinna, Lappeenranta, Kajaani, Kuopio 
ja Brahea). Kaupankäynti emämaa Ruotsin 
kanssa painotti kaupunkien sijaintia meren 
rannoille: sisämaan tuotteet tuotiin 

Rannikkokaupunkien sarja

kaupunkeihin jokia pitkin ja kuljetettiin me-
ritse edelleen Ruotsin ja Baltian kaupunkei-
hin.  Sisämaan kaupungistuminen sai vauhtia 
vasta Suomen Venäjään liittymisen jälkeen vä-
estöpohjan laajennuttua ja maantieteellisen 
painopisteen siirryttyä. 1800-luvun sisämaa-
kaupungeista muodostui ympäröivän maa-
seudun kauppapaikkoja ja sitä kautta nykyisiä 
maakuntakeskuksia (mm. Mikkeli, Jyväskylä 
ja Joensuu). Sisämaan kaupungistumista kiih-
dyttivät 1800-luvulla myös kaupan vapautumi-
nen ja maakaupan salliminen. Ne synnyttivät 
sisämaahan liudan markkinapaikoista alkunsa 
saaneita kauppaloita, jotka 1950- ja 1970-luku-
jen lakimuutosten myötä muuttuivat kaupun-
geiksi. 1800-luvun lopulla kiihtynyt teollistu-
minen synnytti lisäksi sisämaahan kokonaan 
uusia, esimerkiksi koskivoiman ympärille ra-
kentuneita teollisuusyhdyskuntia. (Iltanen 
2004, Tommila 1981)

Kaupunkioikeudet ja -velvollisuudet
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© Manu Humppi

Kaupunkien kokosuhteista

Suomen kaupungistuminen on ollut hidas-
ta. Maanosan laidalla sijainneessa Suomessa 
kaupunkeja alkoi syntyä vasta 1200-luvulla, 
kun vilkkain kaupungistuminen oli Keski-Eu-
roopassa jo laantumassa. 1500-luvun puolivä-
liin saakka Suomessa oli vain kuusi kaupunkia. 
Niistä Turku ja Viipuri olivat maakuntakeskuk-
sia, muilla (Rauma, Ulvila, Naantali, Porvoo) 
oli lähinnä paikallista merkitystä. Kaupunkien 
taloudellinen merkitys oli vähäinen, mutta ne 
toimivat kuitenkin tärkeinä liikennettä, tava-
roita ja aatteita välittävinä linkkeinä. 1600-lu-
vulla kaupunkien määrä nelinkertaistui 28:aan 
ja Suomeen syntyi vihdoin kattava pikkukau-
punkiverkosto, jollainen oli leimannut muuta 
Eurooppaa jo usean sadan vuoden ajan. (Haa-
pala 2007) 

1700-luvulla perustettiin vain kolme uutta 
kaupunkia, 1800-luvulla yhdeksän. 1800-luvun 

lopulla kaupunkeja oli kaikkiaan 38, kun osa 
perustetuista oli jo ehditty lakkauttaa. 

Vielä 1800-luvun alussa kaupungeis-
sa asui vain noin 5 % Suomen vä-

estöstä. 1800-luvun puolivälistä 
alkaen määrä alkoi teollistu-
misen myötä hiljalleen nousta. 
(Tommila 1981) 

Suomen kaupungistuminen 
alkoi kunnolla vasta sotien jäl-
keen teollistumisen kiihtyessä. 
Kaupungistuminen oli nopeaa 
ja aluerakenteen keskittymis-
tä pyrittiin hillitsemään tietoi-
sesti muun muassa hajasijoit-
tamalla korkeakoululaitosta, 

Kaupungistumistahti

Suomen kaupunkien historia on pikkukau-
punkien historiaa. Suomessa oli 1700-luvul-
le asti maan mittakaavassa vain kaksi suur-
kaupunkia: Turku ja Viipuri. Helsinki, Porvoo 
ja Vaasa alkoivat kasvaa niiden rinnalle 1700-
luvun alussa. Näissä kaupungeissa oli monin-
kertainen määrä asukkaita muihin kaupun-
keihin verrattuna, muut noin 20 kaupunkia 
olivat joidenkin satojen asukkaiden pikku-
kaupunkeja. Suomen muutaman tuhannen 
asukkaan suurkaupungitkin olivat toki Itäme-
ren mittakaavassa pikkukaupunkeja, mutta 
silti suhteellisen merkittäviä kauppakump-
paneita. Kaupunkien kokoja eriyttivät mer-
kittävästi vasta teollistuminen 1800-luvun lo-
pulla sekä kaupan vapautuminen ja siitä seu-
rannut kauppaloiden vilkas perustamistah-
ti 1900-luvun alussa. (Haapala 2007, Tommila 
1981) Kuten suurten, myös pienten nykykau-
punkiemme joukossa on kaupunkeja laajasti 
eri vuosisadoilta. Pikkukaupunkijoukossa on 
kuitenkin suurkaupunkijoukkoa suhteellises-
ti enemmän nuoria, 1800- ja 1900-lukujen te-
ollisuusyhdyskunnista ja kauppaloista alkunsa 
saaneita kaupunkeja. (Luettelo Suomen kau-
pungeista… 2008) 

varuskuntia ja virastoja sekä harjoittamalla 
muita aluepoliittisia toimia. Kaupungistumi-
nen ja aluerakenteen keskittyminen ovat kui-
tenkin jatkuneet koko 1900-luvun ollen vilk-
kainta 1960- ja 1970-luvuilla ja hidastuen las-
kusuhdanteissa. Historiasta johtuen Suomen 
kaupungistumisaste on edelleen alhaisempi 
kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa ja kau-
punkikeskuksemmekin ovat vielä suhteellisen 
pieniä. Keskittyminen tullee jatkumaan siis 
myös lähivuosina. (Kangasharju 2004)

Kristiinankaupunki  >

”Ah-
t a i t a , 

mutkikkai-

ta katuja kie-

murteli matalan, 

punaisiksi tai keltai-

siksi maalattujen puu-

huoneiden välissä ja 

kun joskus talo uskal-

si kohota kaksi ker-

rosta taivasta kohti, 

pudistivat vanhat 

moittien päätään, 

kun eivät ihmiset 

enää pysyneet 

maaperässä...” 

(Topelius 1897)
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Kaupunkirakenne

Kaupunkien voimakas kasvu 
sekä suurten tuotantolaitos-
ten ympäristöhaitat alkoivat 
eriyttää toimintoja ja hajaut-
taa kaupunkirakennetta.

Kaupunkien ilmiasu ja tilallinen järjestys on 
muuttunut paljon keskiajan kaupungeista ny-
kypäivään. Varhaiset kaupunkimme raken-
tuivat ilman varsinaista asemakaavaa pitkän 
pääkadun ja siitä haarautuvien lyhyiden kujien 
ympärille.  1500-luvulla rakentamista alettiin 
ohjata ulkonäkövaateiden ja paloturvallisuu-
den siivittämänä. Lähes kaikki uudet kaupun-
git perustettiin ruutukaavan pohjalta ja joista-
kin vanhoistakin purettiin rakennuksia kaavan 
sovittamiseksi kaupunkiin. Kau-
pungin ja maaseudun välinen raja 

oli selkeä ja sitä 
vahvistivat vielä 
entisestään kau-
punkia ympäröivät 
tulliaidat. Ne säi-
lyivät maisemassa vielä tullin-
kannon lopettamisen jälkeen-
kin (1808). (Iltanen 2004)

Niin sanotut vanhat kaupun-
kimme olivat tilallisesti ja toi-
minnallisesti homogeenisia. 

1800-luvulla kaupunkien kasvaessa keskusta-
alueet alkoivat eriytyä laitakaupungista ja eri 
ammattikunnat alkoivat isoimmissa kaupun-
geissa hakeutua omille alueilleen. Teollistu-
minen ja samanaikainen rakentamisen tekni-
nen kehitys muuttivat 1800-luvun lopulla ra-
kennusten mittakaavaa ja kaupunkien tilal-
lista kudelmaa radikaalisti: vierekkäin saattoi 
sijaita yksikerroksinen puutalo ja nelikerrok-
sinen tiilinen tehdashalli. Kaupunkien voima-

kas kasvu sekä suurten 
tuotantolaitosten ympä-
ristöhaitat alkoivat eriyt-
tää toimintoja ja hajaut-
taa kaupunkirakennetta 
— esikaupungit syntyi-
vät. Trendi jatkuu keskit-

tämisetujen siivittämänä edelleen. Nykyajan 
uusi kerrostuma kaupunkirakenteessa ovat 
keskustojen ulkopuolelle syntyneet ostoskes-
kukset ja tilaa vievän kaupan keskittymät. Ne 
ovat lähinnä suurkaupunkien ilmiöitä, mutta 
eivät aivan tuntemattomia pikkukaupungeis-
sakaan. (Iltanen 2004, Tommila 1981)

© Sanna Karppinen

Suomen kaupunkien väkilukukehitys 1730—1875
(lähde: kartta 2)

1730 1760 1810

1840 1875

1000   10 000 as.
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PIKKUKAUPUNKI-

JOUKKO



Edellä on kuvattu suomalaisen kaupunkilai-
toksen kehityshistoriaa, joka selittää monia 
pikkukaupungeissa edelleen nähtävissä olevia 
ilmiöitä. Koska pikkukaupunki on käsittee-
nä häilyvä, ei ole selvää, mitkä paikkakunnat 
nyky-Suomessa ovat pikkukaupunkeja. Pik-
kukaupunkien nykytilan tarkempi analysoimi-
nen vaatiikin tuekseen jonkinlaisen pikkukau-
punkimääritelmän koostamista ja sitä kautta 
pikkukaupunkijoukon haarukoimista tarkas-
telun alle. Joukkoon pyritään pääsemään kä-
siksi kaupungin määrittelyn kautta ja erotta-
maan sen jälkeen kaupungeista pikkukaupun-
git niiden ominaispiirteiden tutkimiseksi.  

Yleisesti paikkakuntien kaupunkimaisuutta ar-
vioidaan paikkakunnan koon, rakenteen, toi-
minnan, kulttuurin ja elämäntavan perusteel-
la. Kaupungin määritelmä riippuu kontekstis-
ta: saman oloinen paikkakunta voisi toisaalla 
olla kylä, toisaalla kaupunki. Vaikka kaupun-
gin yksiselitteistä käsitettä ei ole mahdollista 
muodostaa, liitetään kaupunkiin yleisesti sel-
laisia määreitä kuten suuruus, tiheys, moni-
naisuus. Perinteisen ihmisten ja kaupankäyn-
nin keskittymän lisäksi kaupungit ovat nyky-
ään myös tuotannon, jakelun ja kulutuksen 
sekä ajatusten ja tekojen keskittymiä.

Paikkakuntien kaupunkimaisuuden määrittä-
miseen pyritään eri maissa pääsemään käsik-
si hieman eri tavoin. Karkeasti ottaen lähesty-
mistapoja on kolme: hallinnollinen, morfolo-
ginen ja toiminnallinen. Hallinnollisen lähesty-
mistavan mukaan alueen hallinnollinen status 
määrittää kaupungin. Lähestymistavassa ko-
rostuu kaupungin rooli valtiollisena paikallis-
toimijana. Morfologinen lähestymistapa mää-
rittää kaupunkia fyysisenä rakennelmana ja 
tutkii suureita kuten rakennetun alueen laa-
juutta, taajama-astetta sekä asukastiheyt-
tä. Toiminnallinen lähestymistapa keskittyy 
alueen ja sen ympäristön vuorovaikutuksen 
tutkimiseen kartoittamalla työssäkäyntialu-
eita, etäisyyttä muista keskuksista, tiettyjen 
palvelujen esiintyvyyttä tai kaikkien palvelu-
jen määrää suhteessa asukaslukuun. Toimin-
nallinen lähestymistapa painottaa kaupunkia 
taloudellisena ja sosiaalisena kokonaisuute-
na. Kaupunkien määritelmät ovat useimmiten 
näiden kolmen lähestymistavan yhdistelmiä. 
(Schneidewind et al. 2005)

Lähestymistavoista hallinnollinen on vanhin ja 
peräisin ajalta, jolloin oikeus harjoittaa kaup-
paa eli toimia kaupunkina oli valtion tahol-
ta tiukasti säädeltyä. Kaupunkeja oli vähän ja 

Kaupunkien määritelmiä

pikkukaupungin
määritelmä

© Riikka Pylvänen
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1. kriteeri: Kaupunki

Tässä tutkimuksessa on edellä esitetyn perus-
teella lähdetty siitä, että kaupunki on ihmis-
ten ja rakennusten suuri keskittymä sekä toi-
minnallinen keskuspaikka. Hallintomuoto on 
jätetty huomiotta, koska kaupunki nimikkee-
nä ei Suomessa kerro paikkakunnan fyysises-
tä rakenteesta tai toiminnallisesta todellisuu-
desta mitään: kaikilla kunnilla on vapaus ni-
mittää itsensä kaupungiksi. Määritelmän suu-
reisiin on pureuduttu seuraavin tavoin:

a) Ihmisten ja rakennusten keskittymä
Määritelmää lähestytään taajaman käsitteen 
avulla: Taajama on vähintään 200 asukkaan 
rakennusryhmä, joissa rakennusten välinen 
etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. 
Taajamien rajaus ei riipu hallinnollisesta alue-
jaosta, joten taajama voi ulottua useamman 
kuin yhden kunnan alueelle. (Tilastokeskus 
2006) Tutkimuksessa halutaankin keskittyä 
urbaaneihin alueisiin, ei niinkään hallinnolli-
siin kuntiin. Hallinnollisista rajoista välittämät-
tä ja niihin suhteuttamatta päästään pureutu-
maan paremmin tutkimuksen keskiössä olevi-
en tihentymien fyysiseen todellisuuteen. Taa-
jamien kartoituksessa on käytetty Ympäristö-
hallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmä 
Herttaa (versio 5.2). (Hertta 5.2 haku 2)

b) Suuri koko
Kaupungiksi yltävän taajaman koon alarajaksi 
on määritetty 4000 asukasta. Samaa lukemaa 
on käytetty Tilastokeskuksen tilastollisessa 
kuntaryhmittelyssä (ks. yllä) taajaan asuttu-
jen kuntien määritelmässä suurimman taaja-

a) Ihmisten ja rakennusten keskittymä

b) Suuri koko
c) Toiminnallinen keskuspaikka

Mänttä-Vilppula  >

niiden rajat olivat selkeästi maastoon merki-
tyt, Keski-Euroopassa muurein ja Suomessa 
tulliaidoin. Morfologinen ja toiminnallinen lä-
hestymistapa ovat syntyneet yhä monimuo-
toistuvan kaupungistumisen haltuun otta-
miseksi. Liikkumisen helpottuessa ja nopeu-
tuessa rakennetun alueen laajuus ja ihmis-
ten määrä eivät välttämättä enää kerrokaan 
alueen merkityksestä aluerakenteessa: talou-
dellinen ja sosiaalinen toiminta voivat tapah-
tua kaukana asuinalueista. Kaupunkien mää-
rittely toiminnallisten ominaisuuksien avulla 
tullee korostumaan seutuistumisen jatkues-
sa.  

Suomessa Tilastokeskus on kehittänyt mene-
telmän, jossa kunnat jaetaan taajamaväestön 
osuuden ja suurimman taajaman väkiluvun 
perusteella kaupunkimaisiin, taajaan asuttui-
hin ja maaseutumaisiin (tilastollinen kuntaryh-
mitys). Kaupunkimaisia ovat kunnat, joiden 
väestöstä vähintään 90 % asuu taajamissa tai 
suurimman taajaman väkiluku on vähintään 
15 000. Tällaisia kuntia Suomessa on vuoden 
2010 luokituksen mukaan 62 kappaletta eli 18 
% kaikista kunnista. Joukossa on myös suurten 
kaupunkien ympäristökuntia kuten Lempäälä, 
Nurmijärvi, Hollola ja Kiiminki, jotka eivät ole 
hallinnollisia kaupunkeja. Taajaan asuttujen 
kuntien joukkoon kuuluvat kunnat, joiden vä-
estöstä vähintään 60 %, mutta alle 90 % asuu 
taajamissa ja suurimman taajaman väkiluku 
on vähintään 4 000 mutta alle 15 000. Taa-
jaan asuttuja kuntia on Suomessa suunnilleen 
saman verran kuin kaupunkimaisia, 66 kappa-
letta eli 19 % kaikista kunnista. (Tilastollinen 
kuntaryhmitys 2010)

Kaupunkien toiminnallisten rajojen määrit-
täminen on seutuistumisen myötä hankaloi-

tunut: perinteinen maaseudun ja kaupungin 
välinen vastakohtaisuus on hälventynyt ja on 
alueita, joista on hankala sanoa, ovatko ne 
enemmän kaupunkimaisia vai maaseutumai-
sia. Ylipäätään alueet eivät määrity selväpiir-
teisesti vaan pikemminkin jatkumona, jossa 
ääripäinä ovat harvaan asuttu maaseutu ja 
suurkaupungit. 

Pikkukaupungeille, kuten kaupungeillekaan, 
ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä määri-
telmää. Pikkukaupunki-termiä käytetään yli-
päätään vähän poliittisissa tai tutkimukselli-
sissa yhteyksissä: käytössä on yleisempiä ter-
mejä kuten ”small urban area” tai ”small agg-
lomeration”. Erityisiä nimikkeitä käytetään 
vain suuremmista yksiköistä kuten metropo-
li tai megalopoli. Eurooppalaisittain pikkukau-
punki käsitetään yleisesti noin 10 000-50 000 
asukkaan kaupungiksi. (Schneidewind et al. 
2005)

Pikkukaupunkien ominaisuuksien tutkimi-
nen edellyttää kuitenkin pikkukaupunkijou-
kon määrittämistä. Suomen pikkukaupunkien 
joukon määrittäminen on tässä yhteydessä 
toteutettu niin, että ensin on määritetty kau-
pungin kriteerit (kolme kappaletta) ja edel-
leen pikkukaupungin kriteerit (kaksi kappalet-
ta). Kaupunkikriteerien päämääränä on erot-
taa kaupungit muista maantieteellisistä alu-
eista ja pikkukaupunkikriteerien päämääränä 
pikkukaupungit muista kaupungeista. Kiin-
nostuksen kohteena ovat tässä yhteydessä 
olleet sellaiset pikkukaupungit, jotka eivät si-
jaitse suurempien kaupunkien vaikutuspiirissä 
ja kriteeristö on valittu sen mukaan.

Pikkukaupunkien joukko

© Sanna Karppinen
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Harvaan asutussa Suomes-
sa tihentymillä on asukaslu-
kuaan suurempaa merkitys-
tä seudullaan.

Toimintojen lukumäärä suhteutettuna 
taajaman asukaslukuun olisi kenties tuot-
tanut erilaisen tuloksen ja painottanut eri-
tyisesti itäsuomalaisten pikkukaupunkien 
merkitystä alueellaan vähäisestä asukas-
luvustaan huolimatta. Taajamissa sijaitse-
vien toimintojen lukumäärätietoja ei kui-
tenkaan ole helposti saatavissa tai edes 
koottavissa, eikä tietoa ollut mahdollista 
tämän tutkimuksen puitteissa tuottaa.

2. kriteeri: Pikkukaupunki

Pikkukaupunkien erottamiseksi suuris-
ta kaupungeista on käytetty edellä kuva-
tun toiminnallisen lähestymistavan omaa 
variaatiota: Edellä kootusta kaupunkien 
joukosta on vähennetty yliopistokaupun-
git ja maakuntakeskukset, koska niillä on 
koostaan riippumatta sellaisia toiminto-
ja, jotka asettavat ne erikoisasemaan suo-
malaisessa kaupunkiverkossa. Näin pääs-
tään käsiksi siihen pikkukaupunkien jouk-
koon, joka on tämän tutkimuksen kiinnos-
tuksen kohteena. Karsinnassa on käytet-
ty Sisäasiainministeriön ”Kaupunkiverkko 
ja kaupunkiseudut”-julkaisun jaottelua, 
jossa yliopistokaupungeiksi on luettu Hel-
sinki, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, 
Kuopio, Joensuu ja Vaasa. Maakuntakes-
kuksiksi puolestaan on listattu Kotka, Lap-
peenranta, Mikkeli, Rovaniemi, Seinäjoki, 
Maarianhamina, Hämeenlinna, Rauma, 
Kajaani, Kokkola, Lahti, Pori ja Kouvola. 
(Antikainen et al 2006)

suomalainen pikkukaupunki (Virrat)

suomalainen suuri kaupunkiseutu (pääkaupunkiseutu)

suomalainen maakuntakeskus (Rovaniemi)

5 km

(lähde: kartta 3)

man väkiluvun alarajana. Kyseiseen alarajaan 
päätymisen syitä ei ole tarkkaan dokumen-
toitu, mutta tiedetään, että siihen on pää-
dytty laatimalla vertailevia tilastollisia taaja-
maväkiajotilastoja (Seppä 2010). Alaraja on 
verrattain matala ja tuottaa pikkukaupunki-
en joukon, jossa pienimmän kunnan väkiluku 
on alle 6000 eli selvästi alle eurooppalaisten 
pikkukaupunkien asukaslukuhaarukan.  Tilas-
tokeskuksen myöhemmässä alueluokitustyö-
ryhmän esityksessä (2005) kuntaryhmitys on 
muutettu kaksiportaiseksi (kaupunkimaiset/
maaseutumaiset) ja kaupunkimaisten kunti-
en taajamien väkiluvun alarajaksi on määri-
tetty 8000 asukasta, jolloin kuntien asukaslu-
vut lähenevät jo eurooppalaista 10 000 asuk-
kaan alarajaa. Kaksiportainen kuntaryhmitys 
ei ole vielä virallisesti käytössä (Seppä 2010). 

Harvaan asutussa Suomessa tihentymät ovat 
kooltaan huomattavasti pienempiä kuin Eu-
roopassa keskimäärin ja niillä on asukasluku-
aan suurempaa merkitystä seudullaan ja koko 
maan aluerakenteessa. Tässä tutkimukses-
sa taajamien 4000 asukkaan 
alaraja on tuottanut pikku-
kaupunkijoukon, joka on vas-
tannut mielikuvaa tässä tut-
kimuksessa mielenkiinnon 
kohteena olevista pikkukau-
pungeista ja on siten tuntu-
nut sopivalta ja käyttökelpoiselta. Taajamien 
asukaslukujen lähteenä on käytetty Ympäris-
töhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestel-
mää Herttaa (versio 5.2). (Hertta 5.2 haku 2)

c) Toiminnallinen keskuspaikka
Keskuspaikan määrittämisessä on käytetty 
työssäkäyntialue-suuretta, koska se on hel-

posti valmiina saatavissa ja kuvaa toiminto-
jen määrää ja erikoisuutta alueella suhtees-
sa ympäröiviin alueisiin ja siten alueen kes-
kusmaisuutta. Työssäkäyntialue on yleinen ti-
lastollinen luokitus. Se jakaa kunnat kolmeen 
ryhmään: keskuskuntiin, ympäryskuntiin ja 
työpaikkaomavaraisiin. Keskuspaikoiksi ja 
siten kaupungin kriteeristömme täyttäviksi 
näistä on tulkittu keskuskunnat ja työpaikka-
omavaraiset. 

Keskuskunta on pääsääntöisesti kunta, jonka 
työvoimasta enintään 25 prosenttia käy 
töissä muissa kunnissa, eikä siitä käy töissä 
missään muussa yksittäisessä kunnassa yli 10 
prosenttia työvoimasta. Ympäryskunnan työ-
voimasta vähintään 10 prosenttia käy töissä 
eli pendelöi keskuskunnassa. Keskuskun-
ta ja ympäryskunta yhdessä muodostavat 
työssäkäyntialueen. Työssäkäyntialueita on 
54, joihin kuuluu yhteensä 290 kuntaa. Siten 
työssäkäyntialueiden ulkopuolelle jää 141 
kuntaa, jotka ovat vahvasti työpaikkaoma-
varaisia. (Kunnat.net 2006) Työssäkäyntialu-

eiden määrittelyssä on käytet-
ty Tilastokeskuksen aineistoa 
(Työssäkäyntialueet 2009).

Työssäkäyntialue on kuntia, ei 
taajamia luokitteleva suure ja 
kohdistuu siten hieman erilai-

siin aluerajauksiin kuin aiemmat kaksi muuta 
luokittelussa käytettyä suuretta: ”ihmisten 
ja rakennusten keskittymä” ja ”suuri koko”. 
Voidaan kuitenkin olettaa, että suurin osa 
kunnan työpaikoista sijaitsee taajamassa ja 
siten kunnan työpaikkojen määrä ja erikoi-
suus suhteessa sitä ympäröiviin kuntiin kuvaa 
myös taajamien suhdetta toisiinsa ja siten 
myös taajamien keskusmaisuutta.
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Yhteen-
sä 65 kpl eli 

20 % kunnista

Hallinnollisia ei-kaupun-
keja joukossa 6 kpl:

Inari, Eura, Mäntyharju, Teuva, Sodankylä ja Suomussalmi

Kuntien asukasluku välillä 
5700-54 800

Kunnissa asukkaita yht. 
930 000 
eli
18 % Suomen väestöstä 

Taajamissa asukkaita 
yht. 680 000 
eli
16 % Suomen taajamien väestöstä 

(OIVA - ympäristö- ja paikkatieto-
palvelu 2010)
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Savonlinna

Edellä on esitetty eräs menetelmä suomalais-
ten pikkukaupunkien joukon määrittämiseksi. 
Tässä osiossa tutkitaan tuon kaupunkijoukon 
ominaisuuksia suhteessa maamme suurem-
piin kaupunkeihin eli maakuntakeskuksiin ja 
suurkaupunkeihin (tässä yliopistokaupungit 
kts. edellä) sekä poimitaan pikkukaupunki-
joukon välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Tiedon-
keruu ja analysointi on pyritty kohdentamaan 
taajamiin, mutta suurin osa tiedosta on ollut 
saatavilla vain kunnittain ryhmiteltynä.

Sijainti

Jakauma ja painopisteet
Suomalaisten pikkukaupunkien joukoksi muo-
dostuu edellä esitellyn viiden kriteerin perus-
teella 65 taajaman ryhmä eli lukumääräisesti 
20 % Suomen kunnista. Kaupungeista pohjoi-
sin on Inari ja eteläisin Hanko, joten pikkukau-
pungit kattavat koko Suomen. Tiheimmin pik-
kukaupunkeja on Länsi-Suomessa eli Suomen 
kaupunkien vanhalla painopistealueella, jossa 
on havaittavissa kolme keskittymää: Pohjois-
Pohjanmaalla, Pohjanmaan ja Etelä-Pohjan-
maan rajalla sekä Satakunnan, Pirkanmaan ja 
Varsinais-Suomen rajalla. Itä- ja Pohjois-Suo-
messa sijaitsee kolmasosa pikkukaupungeis-
ta. Maantieteelliset painopisteet heijastele-

vat Suomen väestön jakautumista sekä kau-
pungistumisen historiaa: 1940-luvulle asti 
suurin osa kaupungeistamme sijaitsi länsi- ja 
etelärannikolla (Iltanen 2004).

Etäisyys suurkaupungeista
Suurin osa eli kolme viidestä pikkukaupungis-
ta sijaitsee alle 100 km päässä suurkaupun-
gista (maantietä pitkin mitattuna). Alle 80 
km päässä sijaitsee kolmasosa ja alle 50 km 
päässä suurkaupungista vain kolme pikkukau-
punkia: Valkeakoski, Äänekoski ja Outokum-
pu. Niissä on kaikissa korkea työpaikkaoma-
varaisuusaste, minkä vuoksi ne eivät suhteelli-
sen lyhyen välimatkan vuoksi ole sulautuneet 
osaksi suuremman kaupungin työssäkäyn-
tialuetta ja ovat säilyneet mukana tämän tut-
kimuksen pikkukaupunkiotannassa (ks. edellä 
”Toiminnallinen keskuspaikka”). (Eniro/Krak. 
Karttakeskus. Lantmäteriet/Metria )

Pisimmät etäisyydet suurkaupunkiin (200-
530 km) on luonnollisesti Pohjois-Suomen 
pikkukaupungeista eli Inarista, Sodankyläs-
tä, Kemijärveltä, Kuusamosta ja Kuhmosta. 
Vaasaa ja Oulua lähinnä sijaitsee kaksi kertaa 
enemmän pikkukaupunkeja (11 ja 15 kpl) kuin 
muiden suurkaupunkien vaikutuspiirissä (6-8 
kpl). Turkua, Tamperetta ja Jyväskylää lähin-
nä sijaitsevat pikkukaupungit sijaitsevat kes-

pikkukaupunkien
ominaisuuksia

Pikkukaupungit 
(lähde: kartta 4)

Alajärvi 
Alavus 
Eura 
Forssa 
Haapajärvi 
Haapavesi 
Hanko 
Heinola
Huittinen 
Iisalmi 
Ikaalinen 
Imatra 
Inari
Jämsä 
Kalajoki 
Kankaanpää 
Kannus 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kemi
Kemijärvi 
Keuruu 
Kitee 
Kiuruvesi 
Kokemäki 
Kristiinankaupunki 
Kuhmo 
Kurikka 
Kuusamo  
Laitila 
Lapua 
Lieksa 
Loimaa 
Lohja
Loviisa  
Mänttä-Vilppula 
Mäntyharju
Nivala 
Nurmes 
Närpiö 
Oulainen 
Outokumpu
Parkano 
Pieksämäki 
Pietarsaari 
Pudasjärvi 
Raahe 
Raasepori 
Saarijärvi 
Salo 
Sastamala
Savonlinna 
Sodankylä 
Somero 
Suomussalmi 
Suonenjoki 
Teuva 
Tornio 
Uusikaupunki 
Valkeakoski 
Varkaus 
Virrat
Ylivieska 
Ähtäri 
Äänekoski 

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 651/MML/10
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(lähde: kartta 5)
Suurkaupunkien vaikutuspiirikimäärin lähimpänä suurkaupunkeja, noin 70-80 

km  päässä. Tiheästi asuttu Uusimaa ja sen pikku-
kaupungit eivät näy tässä otoksessa, sillä ne kuu-
luvat Helsingin laajaan työssäkäyntialueeseen, ei-
vätkä näy tässä pikkukaupunkien toiminallista kes-
kuspaikkaluonnetta painottavassa tarkastelussa 
(ks. edellä ”Toiminnallinen keskuspaikka”). (Eniro/
Krak. Karttakeskus. Lantmäteriet/Metria )

Väestö 

Asukasluku
Pikkukaupunkien taajamien asukasluku vaihte-
lee välillä 4000 -39 000 ja kuntien asukasluku vä-
lillä 5 700-54 800. Pikkukaupunkijoukosta suurim-
mat taajamien asukasluvulla mitattuna ovat Salo, 
Lohja, Imatra, Savonlinna, Kemi, Varkaus, Raase-
pori, Raahe, Pietarsaari ja Tornio. Pikkukaupunki-
en taajamien yhteenlaskettu asukasluku on noin 
680 000 eli 16 % Suomen taajamien asukasluvusta 
ja kuntien yhteenlaskettu asukasluku noin 930 000 
eli 18 % Suomen väkiluvusta. (Hertta 5.2 haku 2)

Asukastiheys
Pikkukaupunkijou-
kon taajamista suurin 
asukastiheys on Sa-
vonlinnassa, Pietar-
saaressa, Kemissä, 
Iisalmessa, Forssassa, Heinolassa, Pieksämäellä, 
Valkeakoskella, Varkaudessa ja Kuhmossa. Top-
Ten-joukossa on huomattava määrä Itä- ja Poh-
jois-Suomen pikkukaupunkeja verrattuna niiden 
osuuteen koko pikkukaupunkijoukossa. Syitä lie-
nevät kaupunkien sijainti järvikannaksilla, rakenta-
mista rajoittavien soiden läheisyys sekä tehokkaa-
seen maankäyttöön ohjannut teollisuusvaltaisuus. 
(Hertta 5.2 haku 2, Hertta 5.2 haku 3)

Pikkukaupunkien taaja-
mien yhteenlaskettu asu-
kasluku on noin 680 000 
eli 16 % Suomen taajamien 
asukasluvusta.

Eri-
koistuneita 

teollisuuskaupunkeja

Salo, Imatra, Kemi-Tornio, Uusi-

kaupunki, Valkeakoski, Varkaus, Jämsä, 

Äänekoski, Pietarsaari, Raahe

Aluekeskuksia

Iisalmi, Savonlinna, Forssa, Kuusamo, Ylivies-

ka, Kauhajoki

Rannikon puukaupunkeja 

Loviisa, Raasepori, Kristiinankaupunki, Pie-

tarsaari

Vahvoja maaseutukeskuksia

Eura, Kokemäki, Lapua, Loimaa, Sastamala, 

Somero

Liikenteellisiä solmukohtia 

Hanko, Huittinen, Pieksämäki

Tehdasyhdyskuntia

Kankaanpää, Mänttä-Vilppula, Outokumpu
Helsingin metropolialue

Pohjakartta © Maanmittauslaitos lupanro 651/MML/10

vaikutuspiiri 25 km säteellä

vaikutuspiiri 50 km säteellä

vaikutuspiiri 100km säteellä

Rovaniemi

Oulu

Vaasa

Kuopio

Joensuu

Lappeenranta

Jyväskylä

Tampere

Turku

Etäisyys metropolialueesta ja 
yliopistokaupungeista
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Henkeä
-49,9
50,0 - 99,9
100,0 - 149,9 
150,0 - 249,9
250,0 - 
Koko maa 100,1

(lähde: kartta 6)
Väkiluvun muutos
Pikkukaupunkijoukosta yhdessä-
toista väkiluku on kasvanut vuosina 
2004-2008 (0,04-0,98%). Suhteelli-
sesti eniten väkiluku on kasvanut Lo-
viisassa, Valkeakoskella, Nivalassa, 
Torniossa ja Raaseporissa. Väkiluku 
on vähentynyt suhteellisesti eniten 
Kemijärvellä, Lieksassa, Suomussal-
mella, Kuhmossa ja Kristiinankau-
pungissa. Työllisyysaste (työllisten 
lkm / työvoiman lukumäärä) ja vä-
kiluvun muutos korreloivat jossain 
määrin: positiivisen väkiluvun muu-
toksen paikkakunnilla työllisyysaste 
on pääosin yli 90 % kun taas negatii-
visen muutoksen kaupungeissa pi-
kemminkin 80 % tuntumassa. Poik-
keuksiakin kuitenkin on: esimerkik-
si Kristiinankaupungin väkiluku on 
vähentynyt muihin pikkukaupunkei-
hin verrattuna suhteellisen paljon, 
vaikka työllisyysaste on korkea, 94%. 
Tornion väkiluku taas on kasvanut 
suhteellisen paljon, vaikka työlli-
syysaste on 86 %. (Hertta 5.2 haku 5, 
Hertta 5.2 haku 4)

Ikärakenne
Pikkukaupungit ovat demografisesti 
haastavia paikkakuntia: niiden väes-
töstä keskimäärin 20 % on yli 65-vuo-
tiaita, kun Suomen kaikkien kunti-
en keskiarvolukema on 10 %. Suurin 
iäkkäiden osuus väestöstä (25-27 %) 
on Kemijärvellä, Mäntyharjulla, Liek-
sassa, Somerolla ja Virroilla ja pienin 
Raahessa, Ylivieskassa, Lohjalla, Tor-
niossa ja Haapavedellä (14-17%).

Väestöllinen huoltosuhde pikkukaupungeissa

(lähde: kartta 7)
Vanhuseläkeläisten määrä pikkukaupungeissa

Pohjakartta: Väestörakennetilasto, Tilastokeskus Aluejako 1.1.2009 mukainen
Pohjakartta: Väestörakennetilasto, Tilastokeskus

70 tai korkeampi
60-69
50-59
Alle 50

Lasten ja vanhuselä-
keläisten yhteenlas-
kettu määrä 100 työ-
ikäistä kohden

© Ville-Petteri Määttä

Yli 64-vuotiaiden määrä sataa alle 
15-vuotiasta kohden kunnittain, v.2008
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Syntyhistoria

Ajallinen luokittelu
Pikkukaupunkijoukosta vain 12 kappaletta eli 
vajaa viidesosa on ns. vanhoja kaupunkeja eli 
hallitsijan päätöksellä ennen vuotta 1959 pe-
rustettuja ja erityisiä kaupunkioikeuksia naut-
tineita. Savonlinnaa, Heinolaa ja Iisalmea 
lukuun ottamatta nämä vanhat kaupungit si-
jaitsevat rannikolla, joka on ollut Suomen kau-
punkilaitoksen painopistettä aina 1800-luvul-
le asti. 

Pikkukaupungeista 28 kappaletta eli 2/5 on en-
tisiä kauppaloita. Suunnilleen saman verran on 
myös niitä, jotka ovat nimittäneet itsensä kau-
pungiksi omalla päätöksellään 1980-2000-lu-
vuilla. Pikkukaupunkien joukossa onkin mer-
kittävästi enemmän kauppaloita ja 1980-luvun 
jälkeen kaupungiksi alkaneita kuin maakunta-
keskusten ja suurkaupunkien joukossa: maa-
kuntakeskuksissa entisten kauppaloiden ja 
vuoden 1959 jälkeen kaupunkioikeudet saa-
neiden osuus on vain 20 %, suurkaupunkien 
joukossa niitä ei ole yhtään. Koska hallinnol-
linen kaupunki-status ei tässä tutkimuksessa 
ole ollut kaupungin kriteeri, vaan kaupunki on 
määritetty pikemminkin sen fyysisten ominai-
suuksien perusteella, joukossa on myös kuusi 
hallinnollista kuntaa (Inari, Eura, Mäntyharju, 
Teuva, Sodankylä ja Suomussalmi). (Luettelo 
Suomen kaupungeista… 2008)

Elinkeinohistoriallinen luokittelu
Pikkukaupunkijoukon ns. vanhat kaupungit 
on perustettu markkinapaikoiksi ja Savon-
linna lisäksi puolustukselliseksi varustuksek-
si. Ns. uusien kaupunkien joukossa on perin-
teikkäitä maaseutukeskuksia (mm. Kokemäki, 

Sastamala ja Kiuruvesi), teollisuusyhdyskun-
tia (mm. Outokumpu, Valkeakoski ja Varka-
us), kauppaloita (mm. Parkano, Nurmes ja Ke-
mijärvi) sekä pienyritystoiminnan tai muiden 
syiden johdosta lähialueensa keskuksiksi 
nousseita paikkakuntia (mm. Kannus, Saari-
järvi ja Kalajoki). Luonnollisestikin pikkukau-
punkien kehitystarinat ovat useimmissa tapa-
uksissa monen elinkeinohistoriallisen ilmiön 
summia: kaupunki on saattanut kehittyä maa-
seutukeskuksesta ruukkitoiminnan siivittä-
mänä kauppalaksi ja synnyttänyt kylkeensä ai-
kojen saatossa pienyritystoimintaa.

Pikkukaupunkijoukosta 1/5 on ns. vanhoja kaupunkeja, 2/5 enti-siä kauppaloita ja 2/5 1980-luvul-ta lähtien kaupungiksi itsensä ni-mittäneitä.

© Riikka Pylvänen
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Työnteko

Elinkeinorakenne
Pikkukaupunkijoukon kaupungit ovat elinkeinorakenteeltaan Suomen teollisuusvaltaisimpia paik-
kakuntia. Kolmasosa pikkukaupunkikuntien työpaikoista on teollisuuden, kaivuutoiminnan, tek-
nisen huollon tai rakentamisen palveluksessa (maakuntakeskuksissa 25 % ja suurkaupungeissa eli 
tässä yliopistokaupungeissa 20 %). Muutamissa pikkukaupungeissa teollisuustoimialan työpaikko-
ja on lähes puolet työpaikoista (Eura ja Raahe). Alkutuotannolla ja kalastuksella on niin ikään mer-
kittävä rooli pikkukaupunkien elinkeinorakenteessa (10 %) verrattuna maakuntakeskuksiin ja suur-
kaupunkeihin (1-2 %). (Hertta 5.2 haku 1)

Pikkukaupungit ovat 
elinkeinorakenteel-
taan Suomen teolli-
suusvaltaisimpia paik-
kakuntia.

Suomen elinkeinorakenteen palvelu-
valtaisuus näkyy pikkukaupungeissa-
kin: teollisuuden jälkeen toiseksi eniten 
eli 30 % työpaikoista on yhteiskunnalli-
sia tai muita palvelualan työpaikko-
ja, maakuntakeskuksissa ja suurkau-
pungeissa niiden 
osuus on hieman 
enemmän (35 %). 
Muiden kuin teol-
lisuuden ja alku-
tuotannon suh-
teen pikkukaupunkien elinkeinoraken-
ne vastaa mielenkiintoisesti Suomen 
kuntien keskimääräistä elinkeinora-
kennetta eli pikkukaupunkien joukko 
on siinä mielessä keskimääräinen suo-
malainen paikkakunta. Kaupan, ravit-
semuksen ja majoituksen sekä rahoi-
tuksen ja muiden liike-elämään liitty-
vien työpaikkojen osuus on pikkukau-
pungeissa merkittävästi pienempi kuin 
maakuntakeskuksissa ja pikkukaupun-
geissa. Myös liikenteeseen liittyviä 
työpaikkoja on pikkukaupungeissa vä-
hemmän, suhteessa eniten kuitenkin 
maakuntakeskuksissa eikä suurkau-
pungeissa. (Hertta 5.2 haku 1)

Työllisyysaste
Pikkukaupunkien työllisyysaste oli 
vuonna 2007 79-97%. Korkein työllisyys-
aste oli Närpiössä, Kauhavalla, Hangos-
sa, Lohjalla ja Sastamalassa ja matalin 
Lieksassa, Suomussalmella, Kuhmos-
sa, Nurmeksessa ja Kemijärvellä. Itä- 
ja Länsi-Suomen erot näkyvät luvuissa 
selvästi. (Hertta 5.2 haku 4)

© Ville-Petteri Määttä / Almamedia

(lähde: kartta 8)
Taloudellinen huoltosuhde pikkukaupungeissa
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Työvoiman ulkopuolel-
la olevat ja työttömät 
yhtä työllistä kohti

1,7 - 2,5
1,5 - 1,7
1,3 - 1,5
0,9 - 1,3
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Pikkukaupungit mielikuvissa

Mielikuvat pikkukaupungeista ovat Suomes-
sa vahvasti polarisoituneita, enemmän kuin 
minkään muun yhdyskuntatyypin. Toisaalta 
pikkukaupungit nähdään runollisina idyllei-
nä, joissa onnelliset ihmiset viettävät rauhal-
lista elämää kauniissa ympäristössä. Toisaalta 
ne mielletään myös nurkkakuntaisiksi pessi-
mismin tyyssijoiksi, joista halutaan pois. Vas-
takohtaisuus näkyy hyvin Helsingin Sanomien 
Kuukausiliitteen laajassa artikkelissa vuodelta 
1995, jossa sekä Suomen onnellisimmaksi että 
onnettomimmaksi kaupungiksi määrittyi pik-
kukaupunki (Juurus & Malkavaara 1995). Pik-
kukaupunkimielikuvien  polarisaatiota selittä-
vät kaupunkikehityksen historia, maantiede 
sekä suomen- ja ruotsinkielisyys. Vahvat mie-
likuvat ovat heikentäneet pikkukaupunki-ter-
min käyttökelpoisuutta esimerkiksi hallinnolli-
sessa kaupunkiluokittelussa eikä sille ole syn-
tynyt virallista määritelmää. (Ojankoski 1998)

Toisaalta pikkukaupungit 

nähdään runollisina idyl-

leinä, joissa onnelliset ih-

miset viettävät rauhallista 

elämää kauniissa ympäris-

tössä. 

Pikkukaupunkilaisuus

Pikkukaupungeissa on sekä maaseudun että kaupunkien 
piirteitä ja ihmiset pitävät itseään sekä maalaisina että 
kaupunkilaisina. Pikkukaupungit eivät kuitenkaan ole 
vain ruraalin ja urbaanin sekoitus tai välimuoto, vaan pik-
kukaupungeissa on myös vain niissä esiintyvää, omalei-
maista pikkukaupunkiurbanismia. Pienehkön väkiluvun 
vuoksi yksilön sosiaaliset kontaktit kattavat suhteellises-
ti suuremman osan kaupungin väestöstä kuin suurem-
missa kaupungeissa. Sosiaalinen ilmasto ja arkipäivän 
kulttuuriset käytännöt muokkautuvat toisenlaisiksi; toi-
siin luotetaan herkemmin ja yhteiseloa säätelevät oman-
laisensa koodistot.
 
Koska suuri osa pikkukaupunkilaisista on maaseudulta 
kaupunkiin muuttaneita, on maaseutuhenkisyys olen-
nainen osa pikkukaupunkilaisuutta. Vanhoissa rannikko-
kaupungeissa, joissa kaupunkilaisuuden juuret ulottuvat 
pitkälle, maaseudun osallisuus on vähäisempää kuin si-
sämaan nuorissa kaupungeissa. Eroja on myös sukupol-
vissa: nuoret ja kaupungissa syntyneet mieltävät itsensä 
herkemmin kaupunkilaiseksi kuin saman kaupungin van-
hempi väestö. (Ojankoski 1998, 1999)

”Kyllähän kaikki asioiminen on ihan toi-
senlaista [kuin suurissa kaupungeissa]. 
Nää luottaa esimerkiksi kaupoissa ihan 
ihmeellisesti: ostin verhoja taloon, olin 
verhokaupassa ja mulla oli kaks pakkaa 
siinä. Emmää tiä, jos mää saisin sellasen 
pienen kangaspalan , että kävisin kotona 
kattomassa. Se sano, ettei hän [myyjä] 
ala mitään palasia leikkaaamaan. Pistä 
pakat autoon. Jaa että annaks sää ihan 
näin vaan, että annaks mää jotain nimee. 
Kyllä sää ne varmaan takas tuot, myyjä 
sano. Joskus hiljasena aikana sieltä 
saattaa jotain ruokaohjeitakin saada.” 
Nainen, 42 v. (Ojankoski 1998)
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PIKKUKAUPUNKIEN
potentiaaleja 



ilmentämiseen, toteuttamiseen ja kehittämi-
seen pikkukaupungeilla on paremmat mah-
dollisuudet kuin suuremmilla kaupunkiseu-
duilla. Kunkin potentiaalin vahvistamisehdo-
tuksia sovelletaan yhteen esimerkkikaupun-
kiin, Mänttä-Vilppulaan. Keinot ovat vain yksi 
näkemys: käytännön kehittämistyössä on tär-
keää valjastaa kaupungin toimijoita monipuo-
lisesti ideoimaan kaupunkinsa voimavaroja ja 
niiden syvempää hyödyntämistä.Suomalaista pikkukaupunkikehitystä on lei-

mannut aina 1900-luvun puolivälistä asti 
kasvun ja suurkaupunkimaisuuden tavoittelu. 
Pienuutta ei ole nähty positiivisena voimava-
rana, vaan peiteltävänä ja muutettavana heik-
koutena, mikä ei ole ollut hedel-
mällinen positiivisen paikallisi-
dentiteetin kasvualusta. Ilmiö-
tä selittää kauppaloista ponnis-
taneiden pikkukaupunkiemme 
nuoruus: vahva pikkukaupunki-
identiteetti tarvitsee aikaa ke-
hittyäkseen. Rannikon iäkkääm-
missä pikkukaupungeissa on vallinnut selke-
ästi vahvempi pikkukaupunki-identiteetti ja –
ylpeys, mikä näkyy nykypäivänä muun muassa 
paremmin säilyneinä rakennettuina ympäris-
töinä. (Ojankoski 1999)

Suuret kaupungit ympäristökuntineen ovat 
Suomen vetovoimaisimpia ja kilpailukykyisim-
piä seutuja. Pikkukaupungit eivät välttämättä 
ole kasvavien seutujen joukossa, mutta kasvu 
ei välttämättä olekaan ainoa menestymisen 
mittari. On olemassa myös vakaana pysymi-
sen vaihtoehto ja määrällisen kasvun sijaan 
voidaan tavoitella laadullista kehittymistä. Jo-
kainen suomalainen pikkukaupunki voi siinä 
mielessä olla kehittyvä keskus: oman alueen-
sa palveluiden ja kulttuurin, osaamisen ja osal-
lisuuden keskus. (Siimes 2001)

Pikkukaupungit eivät voi eikä niiden kannata 
jäljitellä suurkaupunkeja ja yrittää kilpailla sa-
massa sarjassa. Pikkukaupunkien pienuus on 
nähtävä etuna, ei heikkoutena, jota yritetään 
peittää ja häivyttää kasvulla ja suurkaupunki-

maisilla elementeillä. Pikkukau-
punkien mahdollisuus on niiden 
poikkeavuus ja erilaisuus: poten-
tiaalien määrittämisessä koros-
tuvat niiden sellaiset positiiviset 
ominaispiirteet, jotka eivät esiin-
ny suurkaupungeissa ja jotka 
erottavat pikkukaupungit suu-

remmista kaupungeista. Suurin osa pikkukau-
punkien potentiaaleista on samoja kuin maa-
seudun voimavarat (esimerkiksi luonnonlä-
heisyys, paikan juuret ja energian tuotanto), 
vaikka ne pikkukaupungeissa ilmenevätkin 
hieman eri tavalla kuin maaseudulla.  Osa po-
tentiaaleista, kuten lyhyet etäisyydet tai eko-
loginen liikkuminen taas eivät toteudu maa-
seudulla.

Tässä osiossa nostetaan esille pikkukaupun-
kien suurista kaupungeista poikkeavia positii-
visia erityispiirteitä ja pohditaan, miten niitä 
voisi säilyttää ja edelleen vahvistaa pikkukau-
punkien kukoistukseksi. Osio ei siis käsittele 
kattavasti kaikkiin alaotsikoihin (paikallisuus, 
elämän laatu ja ekologinen kestävyys) liittyviä 
ominaisuuksia, vaan ainoastaan niitä, joiden 

kehittämistyöstä

On olemassa myös va-
kaana pysymisen vaih-
toehto ja määrällisen 
kasvun sijaan voidaan 
tavoitella laadullista 
kehittymistä.
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Perustietoja Mänttä-Vilppulasta

Mänttä-Vilppula sijaitsee Ylä-Pirkanmaalla, noin 
90 kilometrin päässä Tampereelta ja Jyväsky-
lästä naapureinaan Keuruu, Jämsä, Juupajoki, 
Ruovesi ja Virrat. Kaupunki on syntynyt kunta-
liitoksella 2009. Asukkaita kaupungissa on noin 
11 500 ( 30.11.2009), pinta-ala 657 km2 ja asu-
kastiheys 22 as/km2. Kaupunki koostuu kolmes-
ta taajamasta (Mänttä, Vilppula ja Kolho) sekä 
niiden välisestä haja-asutusalueesta (Mänttä-
Vilppulan kaupunki 2010). Suurin ja merkittävin 
kylistä on Pohjaslahti, joka on ollut oma kuntan-
sa 1900-luvun puolivälissä. (Mönkkönen 1988) 
Mäntän ja Vilppulan taajamat sijaitsevat lähek-
käin, vain 7 km päässä toisistaan. Kolhoon on 
Vilppulasta matkaa 15 km ja Pohjaslahteen noin 
30 km. (Eniro/Krak. Karttakeskus. Lantmäte-
riet/Metria )

Mänttä-Vilppula on vanhoja pirkkalaisten, lem-
pääläläisten ja hämäläisten eräsijoja: alueelle 
on päässyt vesistöjä pitkin aina Vanajavedeltä 
ja Etelä-Hämeestä asti. Keuruu ja Ruovesi ovat 
olleet alueen emäpitäjiä, joista Vilppula on er-
kaantunut omaksi kunnakseen 1912 ja Mänttä 
1922. Alueen kehitys on tukeutunut pääasias-
sa kahteen resurssiin: koskiin ja metsiin. Koski-
en rannoille Mänttään, Vilppulaan ja Kolhoon 
perustettiin 1800-luvulla sahoja, puuhiomoja ja 
paperitehtaita, joista kehittyi nopeasti mahta-
via puunjalostuslaitoksia. Muutaman maatilan 
metsäpitäjästä nousi parissa vuosikymmenes-
sä menestyvä teollisuusyhdyskunta, valtakun-
nalliseksi kasvaneen metsäteollisuuskonsernin 
G.A.S:n keskuspaikka (fuusion myötä Metsäliit-
to) ja yksi Suomen rikkaimmista kaupungeista. 
(Mönkkönen 1988) 1950-luvulla Mänttää esitel-
tiin ulkomaalaisille valtiovieraille teollisen asu-
misen mallikaupunkina. (Sivonen et al. 2006)

1990-luvun laman ja paikallisen perheyhtiön 
fuusioitumisen seurauksena kaksi viidesosaa 
Mäntän teollisuuden työpaikoista katosi. Män-
tästä tuli tyyppiesimerkki taantuvasta savu-
piipputeollisuuskaupungista. Samaan aikaan 
kaupungin kulttuurielämä kuitenkin vilkastui 
ja Serlachiusten kultakauden taiteen kokoel-
man rinnalle alkoi kerääntyä nykytaiteeseen 
keskittyviä toimijoita. Tänä päivänä Mänttä-
Vilppulan tärkeimmät taidelaitokset edustavat 
Suomessa oman alansa huippua ja kaupunkiin 
saapuu vuosittain sen asukaslukuun nähden 
moninkertaisesti turisteja. Teollisuus on kui-
tenkin edelleen kaupungin pääasiallinen työllis-
täjä: sen palveluksessa on 500 paikkakuntalais-
ta, kun kulttuurin parissa työskentelee noin 20 
henkilöä. (Sivonen et al. 2006)

Mänttä-Vilppula kuuluu edellä haarukoidun 
pikkukaupunkijoukon viiden teollisuusvaltai-
simman joukkoon yhdessä Euran, Raahen, Val-
keakosken ja Äänekosken kanssa (suurin teol-
lisuuden, kaivuutoiminnan, teknisen huollon 
ja rakentamisen työpaikkojen osuus työpai-
koista). Jopa 45 % Mänttä-Vilppulan työllises-
tä työvoimasta työskentelee edellä mainittu-
jen toimialojen palveluksessa (pikkukaupunki-
en keskiarvo on 31 %, koko Suomen keskiarvo 
27 %). (Hertta 5.2 haku 1) Teollisuusvaltaisuus 
näkyy kaikissa kolmessa taajamassa niiden ti-
lallisessa tiiviydessä sekä maatalousvaltaisem-
mille keskuksille ominaisten kantatilojen puut-
teena. Mänttä on kolmikosta kaupunkimaisin: 
sen yhdyskuntarakennetta on 1800-luvulta asti 
kehitetty Serlachiusten toimesta määrätietoi-
sesti, kulloisenkin ajan kaupunkirakennusihan-
teita noudattaen. Kaupunki onkin arkkitehtuu-
riltaan yksi Suomen mielenkiintoisimmista teh-
daspaikkakunnista. (Kotkan siipien suojassa)
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Paikallisuus on yksi kolmesta modernin yhteis-
kunnan maantieteellisestä toiminnan tasosta: 
globaalista, kansallisesta ja paikallisesta. Kan-
sallinen taso on muotoutunut ydintasoksi, ja 
valtiosta on tullut jopa yhteiskunnan syno-
nyymi. Globalisaatio kuitenkin heikentää kan-
sallisvaltioita ja asettaa globaalit ja paikalli-
set tekijät suoraan vuorovaikutukseen keske-
nään (glokalisaatio). Globalisaatio vahvistaa 
myös paikallisuutta vastapoolinaan. (Vartiai-
nen 2005) Paikallisuuden etuja globaaliuteen 
nähden ovat kulttuurinen ja historiallinen jat-
kuvuus sekä fyysinen läheisyys, joka perustuu 
usein konkreettisen vuorovaikutuksen
mahdollisuuteen (Soine-Rajanummi & Saasta-
moinen 2002).

Paikallisuus on paikan ja sen ominaisuuksien 
tunnustamista, tuntemista, hyödyntämistä ja 
arvostamista. Paikallisuus on myös paikan ja 
siihen sisältyvien elementtien välistä vuoro-
vaikutusta. Paikallisuuden maantieteellinen 
ulottuvuus on sidoksissa ihmisten toiminta-
kentän laajuuteen: Paikallisen alueen voidaan 
nykyään mieltää kattavan kaupunginosan, 
kylän, kunnan, seutukunnan ja jopa maakun-
nan, kun paikallisuus maatalousvaltaisessa ja 
suppeamman elinpiirin yhteiskunnassa ulot-
tui käsittämään korkeintaan pitäjiä. Seutuistu-
misen myötä olennainen paikallisen määrittä-
jä nykypäivänä ovat työmarkkina-alueet, eikä 

paikallisuuden käsite ole välttämättä enää si-
doksissa hallinnollisiin rajoihin.

Tämän tutkimuksen pikkukaupunkijoukon 
mahdollisuudet houkutella paikkakunnan 
ulkopuolisia virtoja alueelle ovat rajalliset. 
Useimmat pikkukaupungit sijaitsevat syrjäs-
sä virroista ja imusta. Harvaan asutussa Suo-
messa etäisyydet yliopistokaupunkien ja pik-
kukaupunkien välillä ovat Keski-Eurooppaa 
suurempia ja pendelöinti pikkukaupungeis-
ta suurkaupunkeihin on täten epätodennä-
köisempää kuin esimerkiksi Keski-Euroopas-
sa. Pikkukaupunkien voimavarat ovatkin etu-
päässä paikallisissa resursseissa; itse paikassa 
ja ihmisissä.

Pikkukaupunkien voima-

varat ovatkin etupäässä 

paikallisissa resursseissa; 

itse paikassa ja ihmisissä.

paikallisuus
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Pikkukaupungeissa maantieteellinen laajen-
tuminen ei ole ollut yhtä voimakasta kuin 
suurkaupungeissa, eikä rakentamisen määrä 
ja maiseman muutos yhtä massiivista. Paikan 
historia ja juuret, paikan tarina on suurkaupun-
keja selkeämmin vielä nähtävissä ja koettavis-
sa. Nykyisyys hahmottuu suurkaupunkia hel-
pommin osaksi jatkumoa, mikä tekee elämäs-
tä mielekkäämpää. Pikkukaupunkien kerrok-
sellinen ja historiaa henkivä miljöö onkin yksi 
niiden keskeisistä vetovoimatekijöistä ja yksi 
tärkeimmistä pääomista. Uudis- ja korjausra-
kentamisen tulee tapahtua vanhan rakennus-
kannan, mittakaavan, katutilan ja ylipäätään 
pikkukaupungin historiallisia elementtejä ko-
rostavan kaupunkikuvan ehdoilla. 

Historiallisesta miljööstä voidaan ammen-
taa monin tavoin myös pikkukaupungin talo-
udellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin paranta-
miseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Loviisa, 
joka on kehittänyt vanhan rakennuskantansa 
ympärille perinne- ja korjausrakentamiseen 
liittyviä tapahtumia (Wanhassa wara parem-
pi) ja luonut imagoa Suomen korjausrakenta-
misen keskuksena. Tapahtumat kasvattavat 
loviisalaisten tietoa entisöinnistä, rohkaisevat 
siihen ja rakennuskannan vaalimiseen sekä li-
säävät vanhojen rakennusten arvostusta. Ta-
pahtumat luovat Loviisalle imagoa korjausra-
kentamiskaupunkina, tekevät ylipäätään kau-
punkia tunnetuksi sekä markkinoivat kaupun-
kia viihtyisänä asuinpaikkana.

Toisaalta takavuosien ja yhä jatkuva raken-
nuskannan voimakas uudistaminen on ta-
voittanut myös pikkukaupungit ja muuttanut 

niiden keskustojen tilallista järjestystä ehkä 
enemmänkin kuin suurkaupungeissa, joissa 
tiheä ruutukaava ja rakentamispaine ovat säi-
lyttäneet tiivistä katutilaa. Pikkukaupungeis-
sa, joissa rakennuskantaa on lukumääräisesti 
vähemmän, muutamankin rakennuksen pur-
kamisella tai dramaattisella muuttamisella voi 
olla merkittävä vaikutus kaupunkikuvaan.

Paikan juuret
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Vilppulan Ser-

lachius-museo Gustaf 

kerää jatkuvasti alueelta pe-

rinnetietoa liittyen museon näytte-

lyprojekteihin. Aiheina ovat olleet muun 

muassa sota-aika, palokuntahistoria, 

paikkakunnan karjalaiset, metsästyskult-

tuuri, jääkiekkoperinne, museorakennuk-

sen oma historia ja laajemmin Serlachius-

yhtiön historia Mäntässä. Museo on jär-

jestänyt vuonna 2010 yleisöluentosarjan 

Mänttä-Vilppulan historiasta ja nykyisyy-

destä aiheina mm. mänttäläiset paikanni-

met, Mäntänvuori ja Keurussaari sekä kau-

pungin taajamat Mänttä, Vilppula, Kolho 

ja Pohjaslahti. Luentosarjaan on liittynyt 

bussi- ja veneretkiä kohteisiin. (Gösta Ser-

lachiuksen taidesäätiö)

Historiallisesta miljööstä 
voidaan ammentaa monin 
tavoin myös pikkukaupun-
gin taloudellisen ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin paran-
tamiseksi. 
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”Viulun rakentamisessa on tärkeintä 
materiaalin laatu. Jos se on vahvaa, 
soitin soi ja kestää. Ja onhan se vähän 
tekemisen taidostakin kiinni. Sama 
se on tässä kaupunkiasiassakin. Kun 
tämä kaupunki on pysynyt puisena 
iät ajat, sen vireessä ei ole muuttu-
nut mikään. --- Meri on täällä parasta; 
kun se humisee, sitä vetelee hanuril-
la perässä. Silloin tuntuu, että juuril-
laan on hyvä olla. Suuressa tai pienes-
sä. Juuret on syntymä ja hauta. Välil-
lä voi seikkailla, mutta juurilleen on 
syytä palata. Muuten on irtolainen 
pois mentäessä. Minä olen juurtunut 
tänne, enkä edes ajattele, onko elämä 
pientä vai suurta. (Soitintentekijä 
Uuno Virta, Kaskinen.)” (Rinnekangas 
1989.)

W i k i -
suunnittelus-

sa tavalliset kan-
salaiset, asukkaat, 

omasta elinympäristös-
tään kiinnostuneet ihmiset 

editoivat vuorotellen kaupun-
gin pienoismallia samalla ta-
valla kuin Wikipedian käyttäjät 
muokkaavat tietosanakirjaa.

Wikisuunnittelussa osallistu-
jat kiertävät pienissä ryhmissä 
suunnittelun kohteena olevan 
kaupungin alueita esittäviä pie-
noismalleja muokaten niistä 
unelmiensa kaupunkia. Jokaises-
sa ryhmässä on mukana esim. 
kunnallispolitikkoja, virkamiehiä 
sekäi tavallisia kaupunkilaisia. Pai-
kalla olevat arkkitehdit antavat 
tarvittaessa neuvoja ja ideoita.

Ryhmät vaihtavat suunnittelukoh-
teita noin kymmenen minuutin 
välein, ja tekevät muutoksia edelli-
sen ryhmän muokkaamaan pienois-
malliin.

Lopputuloksena syntyy kaikkien 
osallistujien yhteinen aikaansaan-
nos, malli paremmasta kaupungis-
ta, jonka mukana olevat arkkitehdit 
piirtävät puhtaaksi. Myös mahdolli-
sella yleisöllä on oikeus kommentoi-
da suunnitelmia.
(Helsingin kaupunginosayhdistykset 
ry 2008)

Pikkukaupunkilaisista suurella osalla on suvun 
kautta side paikkakuntaan ja kenties lähistöl-
lä sijaitsevan suvun tilan kautta jopa fyysiseen 
maaperään. Suurkaupunkien vetovoiman vas-
tavoimaksi sekä pikkukaupunkien elinvoiman 
säilyttämiseksi on pikkukaupunkilaisten juur-
tumista paikkakunnalleen kuitenkin syytä 
pyrkiä vahvistamaan. Pikkukaupunkien elin-
voiman säilyttämiseen tarvitaan kaikkien kau-
punkilaisten panosta ja pikkukaupunkiin kiin-
nittyneet sitoutuvat helpommin paikkakun-
nan kehittämiseen, esimerkiksi paikallisten 
palvelujen ja tuotteiden suosimiseen, ympä-
ristön vaalimiseen sekä positiivisen yhteisöl-
lisyyden synnyttämiseen. Pikkukaupunkiin 
juurtuneet nuoret palaavat myös todennäköi-
semmin takaisin synnyinseuduilleen. (SusSET 
project Toolkit 2005-2008)

Pikkukaupunkeihin kiinnittymistä helpot-
taa niiden pieni koko ja siitä seuraava helppo 
hahmotettavuus ja omaksuttavuus. Myöntei-
nen henkilökohtainen paikallinen identiteetti 
syntyy kiintymyksestä sellaisiin tuttuihin paik-
koihin, maisemiin, luontoon ja rakennuksiin, 
joihin liittyy positiivisia tai neutraaleja muis-
toja.  Erityisen voimakas side ihmisillä on niitä 
paikkoja kohtaan, jotka ovat olleet heidän 
kasvuympäristönään. (Sihvola 2000) Paik-
kaan kuulumisen tunnetta voidaan pikkukau-
pungeissa vahvistaa muun muassa lisäämällä 
ihmisten tietoa kaupungistaan, asuinaluees-
taan ja kotitalostaan, pitämällä yllä ja esillä 
paikkoihin liittyviä tapoja ja kertaamalla niihin 
liittyviä tarinoita, säilyttämällä ja vaalimalla ih-
misten kasvuympäristöä sekä lisäämällä ihmis-
ten vaikuttamista omaan elinympäristöönsä, 

sekä sen fyysiseen ilmiasuun että henkiseen 
ilmapiiriin. Paikkaan kiinnittymistä vahvistaa 
myös paikallisten erityispiirteiden korostami-
nen, mikä lisää paikkakuntalaisten kotiseutu-
ylpeyttä ja -rakkautta. Ihmiset ovat tietenkin 
osa paikkaa ja sen tunnelmaa, joten ihmisten 
välisen yhteistoiminnan ja sitä kautta yhteen-
kuuluvuuden tunteen vahvistaminen edes-
auttaa myös paikkaan kiinnittymistä.

Ihmisten suhde paikkaan
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“Social 
Planning” on 

paikallishallinnon ja 
asukasyhteisöjen välinen tut-

kimus- ja suunnitteluprosessi, jonka 
tavoitteena on kartoittaa yhteisöjen tarpeita 

ja toiveita sekä vastata niihin, lisäten näin yhteisö-
jen hyvinvointia. Prosessi kattaa suunnittelun osa-alu-
eita laaja-alaisesti, niin hyvinvointipalvelujen kuin fyysi-
sen infrastruktuurinkin osalta. Tavoitteena on rakentaa 
yhteys paikallishallinnon, virkamiesten, eri suunnittelijoi-
den sekä suunnittelun kohteena olevan yhteisön asukkai-
den ja toimijoiden välille. (dlg 2002)

Suomessa social planning -tyyppistä osallistumismenette-
lyä on käytetty Akaan AKKU -kulttuuriympäristöhankkees-
sa, Tampereen Pispalan kaupunginosan asemakaavan uu-
distamiseen kytkeytyneessä KaOs- projektissa sekä Mänttä-
Vilppulan strategiseen yleiskaavaan liittyvien kehityskuvien 
suunnittelussa. 

Pikkukaupunkien kehittämisessä social planning:ista voitaisiin 
ammentaa uusia toimintamalleja asukaslähtöiseen ja tarvepe-
räiseen suunnitteluun sekä näin saavuttaa kokonaisvaltaisesti 
toimivampaa elinympäristöä. 

SOCIAL PLANNING
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Tamperelais-
ten kuvataideopis-

kelijoiden yhteisötaidepro-
jektissa nimeltä Puutostila taiteili-

jat dokumentoivat still-kuvina muutosta 
kaipaavia kohteita Tampereen kaupungin alueelta 

syksyllä 2008. 

Epätoivoiset kohteet esiteltiin Hällä-näyttämön aulassa ja 
niistä järjestettiin vaalit Onnelliset Kaupungit –festivaalin 
aikana. Näin jokainen festivaaleille osallistuva pääsi äänestä-
mään suosikki-inhokkiaan ehdolle Tampereen eniten muutos-
ta kaipaavaksi kohteeksi.

Projektin päämääränä oli ryhtyä sanoista tekoihin äänestys-
päivän päätyttyä: ”Kuvataiteilijat ottavat selvää kohteiden 
omistajista ja pyrkivät saamaan luvat valittujen inhokkien 
ulkokuvan muuttamiseen kyseisen alueen ja sen antamien 
mahdollisuuksien puitteissa. Projekti on siis pidempiaikai-
nen ja jatkuu myöhemmin erilaisten työpajojen muodos-
sa.”
(Lipiäinen & Kauko 2008)

TEE SE ITSE KAUPUNKI



malla tuotteen ihminen pääsee kuluttamaan 
samalla paikkoja ja niiden ominaisuuksia. Pai-
kallisten tuotteiden ja palvelujen paikalliseen 
kuluttamiseen tulee rohkaista esimerkiksi 
kampanjoiden tai erityisten myyntipaikkojen 
ja –tapahtumien avulla. Paikallisten yritysten 
positiivisia vaikutuksia yhteisön hyvinvointiin 
sekä paikallisiin tuotteisiin liitettäviä positiivi-
sia arvoja (turvallisuus, yhteisöllisyys, yhteis-
kuntavastuu) tulee korostaa yritysten ja tuot-
teiden markkinoinnissa. Paikallisten tuottei-
den avulla voidaan myös vahvistaa pikkukau-
pungin ja sitä ympäröivän maaseudun suhdet-
ta ja vuorovaikutusta. 

Kuten edellä on käynyt ilmi, suomalaiset pik-
kukaupungit ovat elinkeinorakenteeltaan 
Suomen teollisuusvaltaisimpia paikkakun-
tia. Massatuotannon siirtyminen kehittyviin 
maihin sekä länsimaiden elinkeinorakenteen 
muuttuminen palvelupainotteisemmaksi ai-
heuttavat siis suurimpia muutoksia juuri pik-
kukaupungeissa. Muutaman yrityksen tai toi-
mialan varassa elävät pikkukaupungit ovat 
osaamispohjaltaan kapeita sekä haavoittu-
vaisia maailmantalouden muutoksille: Yhden 
tehtaan sulkeminen voi nopeasti johtaa pik-
kukaupunkien talouden syöksykierteeseen. 
(Schneidewind et al. 2005) Pikkukaupun-
geissa tulisikin soveltaa monimuotoisen eri-
koistumisen periaatetta: erikoistua syner-
gia- ja markkinointietujen hyödyntämiseksi, 
mutta kuitenkin mahdollisimman usean toi-
mialan voimin, ettei koko kaupungin talous 
ole yhden kortin varassa.

Länsimaissa kasvavan toimialan, rahoitus- 
ja muiden liike-elämän palvelujen työpaikat 
keskittyvät suuriin kaupunkeihin koulute-
tun työvoiman, hyvän kansainvälisen saavu-
tettavuuden sekä paikkakuntien imagon pe-
rässä. Niistäkään ei siis ole pikkukaupunkien 
pelastajaksi. Useissa pikku-
kaupungeissa on laskettu 
suurten, yhteisön ulkopuo-
lelta tulevien yritysten in-
vestointien varaan ja keski-
tytty niiden houkutteluun. 
Globaalit yritykset ovat kuitenkin heikosti 
paikkasidonnaisia: Toiminnan sijainnin mää-
rittävät maailmanlaajuisesti kannattavimmat 
toimitusketjut. Pikkukaupunkien elinkeino-

jen kehittämisen painopiste tulisikin olla pai-
kallisissa potentiaaleissa ja ideoissa: Paikalli-
sista olosuhteista ja resursseista kumpuavat 
innovaatiot hyödyttävät tehokkaimmin pai-
kallista taloutta. (Schneidewind et al. 2005) 

Useimpien pikkukaupunkien tärkein resurssi 
tämän päivän palvelu – ja tietoyhteiskunnas-
sa ovat ihmiset. Elinkeinojen kehittämisessä 
on siis olennaista hyödyntää asukkaiden tai-
toja, mutta myös luonnollisesti myös olevia 
yrityksiä, sijaintia sekä alueellisia verkosto-
ja. Pitkän tähtäimen kehitystyössä tärkeää 
on paikallisen osaamispohjan laajentaminen 
sekä elinkeinoperustan monipuolistaminen. 
Elinkeinojen kehitystyötä tulisi kohdistaa 
myös kaupunkialueen ulkopuoliselle maa-
seudulle, sillä alueet ovat vuorovaikutukses-
sa keskenään ja pikkukaupungin hyvinvointi 
riippuu myös sen ulkopuolisten alueiden hy-
vinvoinnista. (SusSET project Toolkit 2005-
2008)

On epätodennäköistä, että pikkukaupungeis-
sa löydetään ratkaisuja, jotka tuottavat ker-
ralla paljon työpaikkoja. Satsaukset tulisi koh-
distaa pikemminkin useiden pienen mitta-
kaavan yritysten synnyttämiseen ja erityises-
ti sellaisiin pieniin paikallisiin yrityksiin, jotka 
tuottavat korkean jalostusarvon tuotteita ja 
palveluita. Pienten yritysten kannattaa ver-
kostoitua joko yhteisen projektin tai vakiintu-
neemman liiketoimintayhteistyön muodos-
sa. (SusSET project Toolkit 2005-2008) Elin-
keinojen kehittäminen on sidoksissa paikalli-
siin erityisyyksiin: Paikallisuus toimii tänä ta-
rinakuluttamisen aikana myyntivalttina, jota 
kannattaa hyödyntää: tuotteen sitominen 
paikkaan luo tuotteelle automaattisesti syn-
tytarinan ja tekee siitä ainutlaatuisen. Osta-

Satsaukset tulisi koh-
distaa useiden pienen 
mittakaavan yritysten 
synnyttämiseen.

Paikallistalous

67 000 asukkaan 

Bellighamissa USA:ssa to-

teutettiin 2000-luvun alkuvuo-

sina kampanja, jossa tähdättiin kulu-

tustottumusten muuttamiseen laajan 

näkyvyyden avulla. Paikallisille yrityksil-

le jaettiin paikallisen suosimisen eduista 

avainkohdat, joita ne voivat käyttää mai-

nonnassaan ja koulutuksissaan. Edut pai-

nettiin myös postikortteihin, joita yrityk-

set voivat liittää kuitteihin ja käyttää kii-

toskortteina sekä näyteikkunoihin kiin-

nitettäviin julisteisiin. Maksullisilla (12 $), 

paikallisten yritysten tuotteista ja palve-

luista tarjoavilla kuponkivihoilla tutustu-

tettiin kaupunkilaisia yrityksiin ja niiden 

palveluihin sekä kerättiin rahaa kampan-

jalle. Kolme viidestä paikallisista suosii nyt 

paikallisia tuotteita ja palveluita. (Sustai-

nable connections 2010)

LOCAL FIRST- KAMPANJA
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OMAT IDEAT

HUB

H u b 
on avoin 

työtila, jossa on 
tarjolla vapaita työ-

pöytiä, sohvia, neuvotteluhuo-neita ja kaikki muut modernin toimis-ton palvelut. Hubissa on aina host, tilan ja yhteisön hoitaja, jonka päätehtävä on tuoda yhteen erilaisia ihmisiä ja verkosto-ja ja mahdollistaa epätodennäköisistä koh-taamisista syntyvät uudet ideat ja inno-vaatiot. Hub on kansainvälinen verkosto, jolla on toimipisteitä kohta 20 kaupungis-sa ympäri maailman. Hub on samalla yh-teiskunnallinen yritys ja liike, joka pyrkii kokoamaan yhteen muutoksentekijöitä ja vastaamaan ruohonjuuritasolta maail-man suuriin sosiaalisiin, taloudellisiin ja ympäristöön liittyviin haasteisiin. (Hub Tampere 2010)

URBAANIT KESANNOT
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M ä n t t ä -V i l p -
pulan tapaan useilla 

Suomen pikkukaupungeilla on 
teollinen menneisyys, alkoihan Suomen te-

ollistuminen juuri maaseudulta. Tämän päivän tren-
din mukaan taloudelliset ja hallinnolliset rakenteet keskitty-

vät yhä voimakkaammin suuremmiksi yksiköiksi jättäen jälkeensä pe-

rinteisen teollisuuden autioituvaa rakennuskantaa. Tällaista käytöstä poistu-

nutta kaupunkitilaa voidaan kutsua ”Urbaaniksi kesannoksi”.  (Hynynen 2008)

Urbaanien kesantojen kehittämistyötä on tehty TTY:n EDGE kaupunkitutkimuslaboratoriossa vuo-

desta 2006 lähtien. Kesantokehittämisen lähtökohtana on ajatus siitä, ettei mitään vanhaa tulisi 

ensi näkemältä poistaa, sillä lähes mikä tahansa ympäristön elementti voidaan kääntää positiivisek-

si mahdollisuudeksi. Hyviä esimerkkejä kesantokehittämisestä löytyy ympäri maailmaa, mutta lisää 

tarvitaan, jotta kesantokehityksestä tulisi ilmiselvä käytäntö osaksi kaupunkisuunnittelua ja kau-

punkien kehittämistoimenpiteitä. 

Kimmo Ylä-Anttilan mukaan kesantojen merkitys kaupungeille on niiden rooli kaupunkitransformaa-

tion generaattoreina. Ne ovat siis paikkoja, joissa on mahdollisuus synnyttää uutta toimintaa uu-

denlaisessa tilallisessa järjestyksessä. Kesannot voivat toimia yritys-, järjestö- ja kulttuuritoiminnan 

kehittymisen, toteuttamisen ja esilletulon paikkoina. Kesannoissa piilee siis mahdollisuus, missä aja-

tukset ja ideat voivat muuttua konkretiaksi. (Ylä-Anttila 2008)

Mänttä-Vilppulan vanhoja teollisuuskiinteistöjä on jo hyödynnetty kuvataideviikkojen näyttelytiloi-

na, mutta tilojen käyttöä voisi yhä monipuolistaa sekä suunnitella uusia käyttötapoja tulevaisuu-

dessa vapautuviin tiloihin. Taideteeman ympärille rakennettava kehitysvisio olisi Mäntässä luonte-

va tapa. Voisiko kesantoja hyödyntää esimerkiksi rakentamalla niihin työpajatiloja sekä lisäämällä 

niiden myötä paikallista taidetuotantoa ja harrastustoimintaa, rakentamalla taiteilijaresidenssejä 

koti- ja ulkomaista taiteilijavaihtoa varten tai vaikkapa kehittämällä niihin uudenlaisia asumisen 

konsepteja?  Mahdollisuudet ovat lukuisat, tärkeää on piilevän potentiaalin tunnistaminen!



Taide osaksi arkea

Mänttä on viime laman ja teollisuuden työ-
paikkojen vähenemisen jälkeen alkanut pik-
kuhiljaa profiloitua yhä voimakkaammin kult-
tuuriin ja onkin tällä hetkellä Suomen kaupun-
geista ainoa, joka kutsuu itseään taidekau-
pungiksi. Taiteella on toki vankat perinteensä 
paikkakunnalla: Serlachius-patruunat aloitti-
vat taiteen keräämisen jo 1800-luvun lopulla ja 
heidän nimeään kantava Suomen kultakauden 
taiteeseen painottuva kokoelmansa onkin ollut 
Mäntän taide-elämän perustana.  (Sivonen et 
al. 2006)

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen ja keskus-
tan kehittämissuunnitelman laatimisen jälkeen 
Mänttä ja Vilppula ovat liittyneet yhdeksi kun-
naksi. Uusi Mänttä-Vilppula tarjoaa mahdolli-
suuden kulttuuri-imagon ulottamiseen myös 
Vilppulaan, Kolhoon ja Pohjaslahteen ja niiden 
väliselle haja-asutusalueelle sekä herkullises-
ti erilaisten paikkakuntien kietomisen yhdek-
si taideringiksi. Esimerkkejä taiteesta taajama- 
ja kyläkuvaan voisivat olla Vilppulan ja Mäntän 
välillä liikennöivä taidejuna, kuvataideviikkojen 
aikana järjestettävä pyörävaellus ympäristötai-
deworkshoppeineen tai vaikkapa taajamissa 
ajoittain piipahteleva taidebussi.

Kulttuuripääkaupunkihakemuksen yhtenä ta-
voitteena oli saada kaupunkilaiset omaksu-
maan kulttuuri ja taide osaksi omaa arkeaan 
hyvinvointinsa lisääjäksi. Taide, sekä toisten 
että itsen ilmaisemana, voi tarjota terapiaa, 
oman tilan luomista, vaihtelua, käsillä tekemi-
sen iloa, flow-kokemuksia ja sisäisen palon to-
teuttamista. Taide voi auttaa meitä ymmärtä-
mään paremmin itseämme ja maailmaa sekä 
tarjota keinoja kommentoida elinympäristö-
ämme ja tehdä siitä omannäköisemme. Taiteel-
la voi siis olla merkittävä vaikutus mielenter-
veyteemme. 

Taiteen pariin voidaan houkutella esimerkik-
si Mäntässäkin harjoitetulla taidelainaamotoi-
minnalla ja näyttelyopastuksilla sekä tuomal-
la taidetta ulos museoista, gallerioista, näyt-
tämöiltä ja konserttisaleista kaduille, toreille, 
lenkkipoluille, virastoihin ja kauppoihin. Mänt-
täläinen perinne toteuttaa taidetapahtumia 
talkoovoimin tuo taiteen osaksi omaa elämää 
ja antaa mahdollisuuden kurkistaa uusiin gen-
reihin. Kynnystä voisivat madaltaa myös ko-
deissa kokoontuvat kirjallisuuspiirit tai paikal-
lislehden nettisivuilla käyty avoin kansalais-
keskustelu jonkun taideteoksen herättämistä 
ajatuksista. Itseilmaisuun voitaisiin houkutella 
myös esimerkiksi postilaatikoiden koristelutal-
koilla, pihafestareiden sarjalla, katujen tai kau-
punginosien lumiveistostempauksilla ja katu-
taidehaasteilla, ylipäätään rohkaisemalla kau-
punkilaisia oman elinympäristönsä haltuunot-
toon, monipuoliseen käyttämiseen ja muok-
kaamiseen. Se ulottaisi taidekaupungin hengen 
paitsi ihmisten arkeen henkiseksi voimavarak-
si, myös kaupungin katukuvaan keskustojen 
ulkopuolellekin sekä vahvistaisi yhteisöllisyyt-
tä sekä kaupunkilaisten kiinnittymistä elinym-
päristöönsä. Rohkaisemalla kaikkia kaupunki-
laisia paitsi taiteen kuluttajiksi, myös ja ennen 
kaikkea sen tekijöiksi taidekaupungistakin 
tulisi entistä enemmän sloganinsa mukaisesti 
”itsessään taideteos”. 

Kaupunki, jossa on taidetapahtumia, on kiintoi-
sa. Vielä kiintoisampi, kansainvälisestikin, on 
kuitenkin kaupunki, jossa taide kuuluu luonte-
vasti kaikkien kaupunkilaisten elämään. Taide-
museoita on kaikkialla, mutta entäpä ITE-taide-
kierroksia tavallisella omakotialueella tai pai-
kallisen kansanopiston töiden näyttelytila pa-
raatipaikalla, lasiseinäisessä paviljongissa aivan 
kaupungin sydämessä, myyntipisteellä varus-
tettuna toki. Tilassa voisi kuka tahansa kaupun-
kilainen pitää näyttelyn.

m-v
Paikalliset erityisyydet

Jokaisessa pikkukaupungissa on jotain erityis-
tä, juuri tälle paikkakunnalle ominaista, josta 
on mahdollista varioida, syventää ja laajentaa 
koko pikkukaupungin kehittämisen ja markki-
noinnin punainen lanka. Erityisyyden löytämi-
nen ja sen esillä pitäminen on tärkeää myös 
paikallisylpeyden ja paikallisidentiteetin vah-
vistamisen ja siitä seuraavan paikkaan kiinnit-
tymisen kannalta.

Erityisyys voi perustua paikan fyysisiin ominai-
suuksiin kuten luonnonpiirteisiin, rakennet-
tuun miljööseen tai sijaintiin. Erityistä voivat 
olla myös paikan ihmisiin liittyvät ominaisuu-
det kuten ilmapiiri, taidot tai tapahtumat. 
Vahvin erityisyys on sekoitus sekä paikan fyy-
sisiä että ihmisiin liittyviä ominaisuuksia ja il-
menee sekä aineellisella että aineettomal-
la tasolla. Paikan ominaisuudet eivät pysy ai-
kojen saatossa samana, esimerkiksi vanhan 
identiteetin pohjana ollut elinkeino tai stra-
teginen sijainti on vuosikymmenien mittaan 
saattanut menettää merkityksensä. Siksi eri-
tyisyyksien uudelleen etsintä on monesti pai-
kallaan. (SusSET project Toolkit 2005-2008)

Erityisyyden huomaaminen on paikallisil-
le monesti hankalaa. Ideoita kannattaakin 
kerätä monelta taholta eli useilta ”asiakas-
ryhmiltä”: paikallisilta asukkailta, tulokkailta 
ja vierailijoilta sekä yrityksiltä ja ulkopuolisil-
ta asiantuntijoilta. Aihioita kannattaa kuiten-
kin jalostaa ja kiteyttää ennen kaikkea moni-
puolisen paikallisen vuoropuhelun keinoin: 
erityisyyden täytyy olla paikallisten omakseen 
kokema, muutoin sen toteuttaminen usealla 
tasolla ja paikallisessa toiminnassa ei onnistu. 

(SusSET project Toolkit 2005-2008, Dunn et al. 
1982)

Erityisyyttä vahvistamalla ja sen esiin tuomi-
sella pikkukaupunki pystyy erottautumaan 
suuremmista ja muista pikkukaupungeista 
ja luomaan oman tunnistettavan imagonsa, 
joka houkuttelee virtoja ja investointeja. Pie-
nuus on tässä etu: pienille ja suurkaupunkei-
hin verrattuna homogeenisille yksiköille on 
helpompaa luoda iskevä imago, jota on pie-
nessä ja joustavassa yksikössä vaivattomam-
paa ulottaa kaikkeen toimintaan. Pienuus 
mahdollistaa myös ennakkoluulottomat ko-
keilut, joiden läpivientiin kuluisi suurkaupun-
geissa vuosia. Pienillä paikkakunnilla muuta-
makin panostus on jo näkyvää: vähällä vaival-
la saa paljon aikaan. 

Hedelmällisintä ja tuloksellisinta on, jos pai-
kallinen erityisyys on nähtävissä ja koettavis-
sa monella eri tasolla ja todettavissa muualta-
kin kuin pikkukaupungin markkinointimateri-
aalista. Fyysisellä ympäristöllä on tärkeä rooli 
mielikuvien synnyssä: esimerkiksi paikallisten 
palveluyrittäjien näkyvyys kaupunkikuvassa 
tukee paikallista erityisyyttä paremmin kuin 
sitä dominoivat kansalliset ketjut.
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KAINUUN KORPIEN IT
E-M

URINAA

Tiedote 28.5.2007: ”Nälkämaan ITE-taitees-sa luovuus jyllää luonnon voi-malla. Taiteilijat näkevät puun si-
sässä tai oksanmutkissa asustavat eläi-

met ja ihmishahmot: Kekkonen voimistelee, 
Nykänen hyppää ja puu-ukot harrastavat olym-
pialajeja. Pihapiireihin ovat kotiutuneet niin 
hiiden karja kuin kotieläimet ja kontiot murise-
vat jopa kuorossa.
Myös kritiikkiä löytyy, EU-politiikka ja optiokau-
pat saavat kuulla kunniansa hiljaisen huumo-
rin avulla. Paikallishistoria tervanpolttoineen ja 
pontikankeittoineen näkyy monen tekijän tuo-
tannossa ja populaarikulttuurin monenkirjavaan 
kenttään voi tutustua lyhyempänä tai pitempänä 
oppimääränä.” (MSL 2007)
Kainuun korpien ja kaupunkien visuaalises-
ti luovat tekijät nostettiin esille kesän 2007 ITE-
näyttelyissä ja -tapahtumissa ympäri Kainuuta. 
Näyttelyt ja tapahtumat oli koottu ITE-karttaan, 
jonka avulla oli helppo suunnistaa tapahtumasta 
ja kohteesta toiseen. (MSL 2007)

KIRJAKAUPUNGIT 
H a y - o n -

Wye on pieni 

1500 asukkaan kau-

punki Walesissa. Erityisen 

kauniista maisemistaan ja arvok-

kaasta rakennetusta ympäristöstään 

huolimatta se alkoi taantua jo sotien jälkeen. 

1960-luvun alussa eräs Richard Booth palasi 

yliopisto-opintojen jälkeen kotikaupunkiin-

sa, osti muutamia tyhjilleen jääneitä kiinteis-

töjä ja perusti niihin kirjakauppoja. Alunpe-

rin tarkoituksena oli kiinteistöjalostus, mutta 

Booth oivalsi pian myös kirjakauppojen muut 

mahdollisuudet. Vanhaan linnaan syntyi pik-

kuhiljaa maailman isoin kirjakauppa ja kaupun-

ki alkoi kutsua itseään maailman kirjapääkau-

pungiksi. Turistimäärät kasvoivat: nyt kaupun-

kiin saapuu vuosittain 700 000 kirjan ystävää, 

joista kolmasosa ulkomailta. Enimmäkseen ak-

tivariaatti-tyyppisiä kirjakauppoja on lähes 40. 

Konseptia on pidetty yhtenä Britannian me-

nestyneimmistä matkailunedistämishankkeista 

sitten sotien ja sitä on varioitu jo noin 20 pikku-

kaupungissa ympäri maailman: Jotkut kaupun-

git painottavat kirjojen lisäksi esimerkiksi gra-

fiikkaa ja kirjoittamista. Suomessa kirjoista am-

mentavat Sysmä ja Sastamala. (BookTown.Net. 

2010)
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Miksi pikkukaupunki voitti Helsingin?

”Nina Tilus ja Åsa Anderssén-Tynkky-
nen ehtivät kumpikin asettua Helsinkiin 
ja perustaa siellä myös perheen, ennen 
kuin kypsyminen suurkaupungin ruuh-
kiin ja elämänmenoon sai heidät perhei-
neen muuttamaan takaisin kotikonnuil-
le. Vaakakupissa kilpailivat silloin ystä-
vät ja Helsingin kulttuuri- ja palvelutar-
jonta vastaan pikkukaupungin lyhyet 
välimatkat, halvempi asuminen sekä 
turvallinen elinympäristö lapsille. Pikku-
kaupunki voitti. 

- Helsingistä on jäänyt kaipaamaan oike-
astaan vain ystäviä. Heitä on välillä kova
ikävä, sekä Nina että Åsa toteavat. Hel-
singin kulttuurielämä ja palvelut eivät 
vaakakupissa painaneet juuri ollenkaan.

- Ei sellaista kaipaa enää, kun on lapsia. 
Lapsiperheen arki on samanlaista, elää 
sitä sitten Helsingissä tai Pietarsaaressa, 
Nina sanoo.” (Koskela 2008)

Maalta pikkukaupunkiin

”Usein Loviisaan ja sen lähikuntiin muut-
taneet puhuvat halustaan päästä kau-
pungista maalle, ruuhkista maaseudun 
rauhaan. Hellevi ja Kai sanovat muutta-
neensa maalta kaupunkiin. He nimittäin 
asuivat Porvoon laitamilla, Yliken pik-
kukylässä, josta oli matkaa keskustaan 
16 kilometriä. --- Hellevi alkoi kaivata lä-
hemmäksi kaupungin tunnelmaa, sen 
valoa ja hienoista sykettäkin. Hän toivoi 
myös pääsevänsä julkisen liikenteen pii-
riin. 

– Kun auto hajosi, emme päässeet mi-
hinkään muuten kuin naapurien tai su-
kulaisten kyydissä. Minusta se oli ah-
distavaa. --- Kun Kai ja Hellevi päätti-
vät muuttaa Loviisan Haravankyläntien 
taloon, he eivät laskeskelleet pinta-aloja 
tai huoneiden lukumäärää, niillä ei ollut 
merkitystä. Talon kauneus ja tilaratkai-
sut viehättivät heitä. Tuolle ajalle tyypil-
lisesti talo on rakennettu läpikuljetta-
vaksi, ja se koostuu monesta eri tilasta. 

– Kun Pauliina-tyttäreni tuli ensimmäis-
tä kertaa käymään, hän ihmetteli, että 
eihän täällä ole lainkaan olohuonetta, 
Hellevi hymyilee.” (Kokkola 2008)

Elämänlaatu koostuu fyysisistä, psyykkisistä 
ja sosiaalisista elämän osa-alueista. Elämän-
laadun ulottuvuuksia ovat aineellinen hyvin-
vointi, terveys, tunne-elämä, läheissuhteet 
sekä tuottavuus (tyytyväisyys omaan työky-
kyyn, kompetenssi, autonomia, mielekkäät 
roolit). Tekijöiden painoarvo vaihtelee riip-
puen yksilön arvoista, mieltymyksistä ja ta-
voitteista sekä kulttuurisesta kontekstista. 
(Huusko et al. 2006)

Hyvän arjen ainekset ovat pienissä kaupun-
geissa helpommin saavutettavissa kuin isois-
sa. Vaikka nykyihmisen elämää määrittää 
paljon kuluttaminen, on yhä enemmän näyt-
töä siitä, että todellisen hyvinvoinnin perusta 
on jossain muualla. Pikkukaupunkeihin tullaan 
ja siellä pysytään usein juuri hyvän elämänlaa-
dun tähden ja se onkin pikkukaupunkien yksi 
keskeinen valttikortti. Useat pikkukaupungit 
markkinoivatkin itseään juuri hyvän elämän-
laadun paikkakuntina ja tarjoavat esimerkiksi 
suuria ja edullisia rantatontteja maisemineen 
ja lasten temmellyskenttineen. Pikkukaupun-
geissa on kuitenkin myös muita elämänlaa-
tuun liittyviä potentiaaleja, joita ei muualta 
löydy ja joita kannattaa vahvistaa. Asukkaiden 
houkuttelu hinnalla millä hyvänsä voi paikoin 
heikentää näiden muiden ominaisuuksien säi-
lymistä. 

elämänlaatu Pikkukaupunkeihin tullaan ja siellä pysytään usein juuri hyvän elä-mänlaadun tähden ja se onkin pik-kukaupunkien yksi keskeinen valt-tikortti. 
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”Kävely on e n s i m m ä i n e n asia, mitä lapsi haluaa tehdä, ja viimeinen, mistä vanhus olisi valmis luopumaan.” (Butcher 1999)

Walk21 on kansainvälinen asiantuntijaverkos-to, joka tavoittelee maailmaa, missä ihmiset voivat matkata kävellen turvallisesti, vaivat-tomasti, viihtyen ja rentoutuneina. Kansainvä-lisen kävelyn edistämiseen tähtäävän julistuk-sen laatijana ”Walk21” levittää sanomaa käve-lyn ilosta, merkityksestä sekä kaupunkiympä-ristöjen kehittämistarpeista vuosittain järjes-tettävissä konferensseissa. (Walk21 2006) 
Walk21:n kansainvälisen julistuksen kahdeksan kohtaa ovat yleismaallisia ohjeistuksia kävelyn edistämiseksi, joiden seuraamiseen myös suo-malaisessa kaupunkisuunnittelussa tulisi sitou-tua. Pikkukaupunkien kehittämisessä erityisen tärkeiksi nousevat julistuksen kohdat 2, 4 ja 8, jotta kaupunkien kävelykulttuuria onnistuttaisiin vahvistamaan. Ehkäpä Suomen ensimmäinen kä-velykonferenssi voitaisiin järjestää kävelyä inno-vatiivisesti edistävässä pikkukaupungissa!

Walk21:n kansainvälisen julistuksen strategiset pe-riaatteet:
1. Kattavan liikkuvuuden lisääminen2. Hyvin suunniteltuja ja hoidettuja tiloja      sekä paikkoja ihmisille3. Verkostojen integroinnin kehitys4. Kävelyä tukeva tilasuunnittelu ja maan-  käyttö

5. Liikenteen vaarojen vähentäminen6. Vähemmän rikollisuutta ja rikollisuuden   pelkoa [kaduilla]7. Viranomaistuen lisääminen8. Kävelykulttuurin vahvistaminen(Walk21 2006)

Pienessä yksikössä arjen kohteet ovat lähel-
lä: koulut, työpaikat, kaupat ja lenkkipolut, 
myös mummola. Kulkemiseen ei kulu niin 
paljoa aikaa kuin suurkaupungeissa ja paikas-
ta toiseen siirtyminen onnistuu hyvin kävellen 
tai pyörällä. Lapsetkin pääsevät omin voimin 
harrastuksiin. Pikkukaupungissa on mahdol-
lista asua keskustassa palveluiden äärellä ja 
samanaikaisesti väljästi vanhassa talossa puu-
tarhan ympäröimänä. 

Lyhyet etäisyydet ovat paitsi pikkukaupunki-
en etu myös niiden elinehto: tiivis kaupunki-
rakenne tukee pikkukaupunkien muiden po-
tentiaalien ja voimavarojen hyödyntämistä ja 
jalostamista. Sen sijaan toimintojen (tyypilli-
sesti esimerkiksi tilaa vievä kauppa ja asumi-
nen) sijoittaminen kaupungin laidoille piden-
tää välimatkoja ja heikentää pikkukaupun-
kien kilpailuetua suurkaupunkeihin nähden: 
Yhdyskuntarakenteen hajautuminen tuottaa 
helposti tunnistamatonta ympäristöä ja vä-
hentää omaleimaisten pikkukaupunkikeskus-
tojen elinvoimaisuutta ja siten pikkukaupun-
kien yhtä tärkeää voimavaraa, paikallista eri-
tyisyyttä. Toisistaan erillään sijaitsevat toimin-
not ja henkilöautoilla paikasta toiseen siirty-
minen vähentävät ihmisten sattumanvaraista 
kohtaamista julkisessa tilassa ja heikentä-
vät siten sosiaalisuutta, yhtä pikkukaupunki-
en olennaista voimavaraa. Hajasijoittaminen 
heikentää myös pikkukaupungeille ominais-
ten pienten yritysten välisen klusteroitumisen 
mahdollisuuksia ja siten niiden elinmahdolli-
suuksia ja paikallisen talouden kukoistusta. 

Lyhyet etäisyydet

JU
LISTUS KÄVELY

LLE
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”Me ollaan kierretty puolet maan 
kaupungeista, pienistä ja suurista, 
ja nähty koko valkosten kansa kuin 
tutkan läpi. Suurissa kaupungeissa 
ne kulkee eteensä tuijottaen, kuin 
murha mielessä. Pienissä ne vilkui-
lee ympäriinsä, kuin olisi vielä joku, 
joka pitäisi tuntea. ” Manne Frima-
nin sukukunta, Kaskinen (Rinnekan-
gas 1989)

RAPPULOISTOA YHDESSÄ

Pikkukaupungeissa vallitsee yleisesti käsi-
tys ”Kaikki tuntee kaikki”. Kaupassa käydes-
sä törmää aina johonkuhun tuttuun, jonka 
kanssa on mukavaa vaihtaa muutama sana. 
Tulee tunne, että kuuluu joukkoon. Suurkau-
pungeista poikkeavaa tilannetta kannattaa 
vahvistaa ja hyödyntää: viime kädessä ihmiset 
ja heidän kykynsä toimia yhdessä on ratkaise-
vaa pikkukaupungin hyvinvoinnin kannalta.

Kaupunkilaisten kesken vallitsevan yhteen-
kuuluvuuden tunteen synnyttämiseksi ja vah-
vistamiseksi tarvitaan ihmisten linkittämistä 
toisiinsa usealla tasolla. Suvun, ystävien, har-
rastusporukoiden ja muiden keskenään sa-
manmielisten muodostamien yhteisöjen lisäk-
si tarvitaan myös tunnetta siitä, että kuulun 
samaan kaupunkilaisten ryhmään myös 
kenen tahansa tuntemattoman vastaantulijan 
kanssa. Vain näin voidaan hälventää eri kup-
pikuntien välisiä raja-aitoja ja saavuttaa todel-
lista kaupunkiin ja sen kaupunkilaisten muo-
dostamaan joukkoon kuulumisen tunnetta. 
Kaikki eivät voi tuntea kaikkia ja toimia kaik-
kien kanssa, pikkukaupungissakaan, mutta jo 
muutama kokemus yhteenkuuluvuuden tun-
teesta satunnaisten kaupunkilaisten kanssa 
antaa tunteen kaupunkilaisten kirjavaan jouk-
koon kuulumisesta.

Ensimmäinen askel yhteenkuulumisen tun-
teen syntymiseen on kanssaihmisten tun-
nistaminen ja sen osoittaminen toiset ihmi-
set huomioimalla. Tervehtiminen, kohteliaat 
eleet ja muutaman sanan vaihto ovat pieniä 
ja helppoja, mutta tavaksi tullessaan merki-
tyksellisiä eleitä. Ne viestittävät, että haluan 

Sosiaalisuus

osoittaa hyväksyväni olemassa olosi ja sitoa 
meidät osaksi samaa ihmisten ryhmää.

Avainsana kaupunkilaisten kesken muotoutu-
van yhteisöllisyyden vahvistamisessa on va-
paaehtoisuus: yhdessä toimimiseen pyrkimi-
nen täytyy lähteä ihmisten omasta halusta. 
Myös yhdessä toimimisen tapa ja päämäärä 
tulee olla ryhmän päätettävissä, jotta ryhmä 
toimisi itseohjautuvasti ja yhteenkuuluvuu-
den tunteen muodostuminen olisi ylipäätään 
mahdollista. Ei-pakolliseksi kokeminen on 
myös tärkeää yhdessä toimimisen jatkumisek-
si.

Yksilöiden yhteen kerääntymiseen ja yhdes-
sä toimimiseen voidaan kuitenkin rohkais-
ta ja sitä voidaan helpottaa erilaisin keinoin. 
Yhteenkuuluvuuden tunnetta luovat yhdessä 
tekeminen, kokeminen ja tunteminen ja sitä 
vahvistavat jaetut uskomukset ja symbolit. 
Kaupunki voi rohkaista esimerkiksi rahallisten 
avustuksien avulla kaupunkilaisia kokoamaan 
ryhmiä erilaisten lähiympäristöön liittyvien 
parantamistoimenpiteiden toteuttamiseen. 
Yhdessä tekeminen tietyn tavoitteen saavut-
tamiseksi hitsaa yhteen ja konkreettinen lop-
putuote voimistaa kouriintuntuvuudessaan 
yhteenkuuluvuutta. Yhdessä tekemällä toisiin 
myös tutustuu ikään kuin ohimennen ja yhtei-
sen ympäristön muokkaamiseen osallistumi-
nen vahvistaa lisäksi paikkaan kiinnittymistä. 

” I t s e n ä i -syyspäivän aatto-na hervantalaisen ker-rostalon asukkaat talkoilivat monta tuntia joulukoristuksia koti-
rappuunsa. Ylioppilaankatu ykkösen B-rap-
pu somistettiin alhaalta ylös viidenteen ker-
rokseen asti. Iloinen talkoojoukko ei ollut 
suinkaan ensimmäistä kertaa asialla, sillä 
portaikko on joulukoristeltu jo yli kahden-
kymmenen vuoden ajan. Tapana on pidet-
ty, että rappu koristetaan joulukuun alku-
puolella, jotta siitä ehditään nauttia pitkään. 
--- Joukolla pohditaan, kuka oikein mahtoi 
alunperin keksiä rapun joulukoristelun. Mie-
tinnässä päädytään siihen, että idea taisi olla 
yhteinen. Kovin paljoa rahaa joulukoristeluun 
ei ole tarvittu, sillä somisteita on askarreltu 
myös omin käsin. Pääosa koristeista on sellai-
sia tavallisia perinteisiä. Luovuuttakin toki käy-
tetään ja yhdelle porrastasanteelle syntyi tähti-
taivas. ” (Vasara 2007)68 69
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Pikkukaupungeissa kaupunkia ympäröivä 
luonto eli Suomessa tyypillisesti metsä-, suo- 
ja peltoalueet sekä vesistöt ovat pikkukau-
punkien pienen koon takia lähempänä kuin 
suurkaupungeissa. Lisäksi pikkukaupungit 
ovat usein väljemmin rakennettuja, jolloin 
tonteille mahtuu suurempia puutarhoja ja 
kaupunkirakenteen lomaan laajempia viher-
alueita kuin suurempiin kaupunkeihin. Kasvil-
lisuudella on monia tehtäviä: se sitoo hiilidiok-
sidia ja edistää veden imeytymistä, varjostaa 
ja viilentää maanpintaa sekä vähentää maan-
pinnan haihtumista ja eroosiota.

Vehreys on tärkeä psyykkisen hyvinvoinnin 
lähde: ikkunasta avautuva vehreä näkymä ja 
liikkuminen luonnossa koetaan henkisesti el-
vyttäväksi. Puistot, lenkkipolut ja rantaraitit 
voivat lisäksi olla rauhoittumisen ja toisaalta 
myös sosiaalisten kohtaamisten paikkoja. Vi-
heralueet tarjoavat puitteet myös liikunnalle 
ja sitä kautta fyysiselle hyvinvoinnille. 

Luonto ymmärretään ensisijaisesti vihreytenä 
eli kasveina ja mielletään erityisesti suurem-
pina alueina. Suomalaisissa kaupungeissa, 
myös pikkukaupungeissa esiintyy sekä puisto-
ja että metsäisempiä virkistysalueita. Tärkeä 
kaupunkiluonnon tyyppi ovat myös vesistöt. 
Pikkukaupungin vehreyteen ja siten luonnon-
läheiseen ilmiasuun voidaan vaikuttaa kuiten-
kin myös pienemmillä elementeillä, kuten pi-
hojen, parveke- ja kattopuutarhojen, puurivis-
töjen, pensasistutusten, kukkalaatikoiden ja 
aitaköynnösten avulla. 

Viheralueiden laajuus ei välttämättä korre-

Luonnonläheisyys

loi niiden merkityksen kanssa. Alueiden käy-
tettävyyteen voidaan vaikuttaa parantamalla 
niiden saavutettavuutta, esimerkiksi ulotta-
malla alueelle vihermäisiä reittejä kaupungin 
eri osista. Luontoa voidaan tuoda lähemmäk-
si ja läsnä olevaksi myös avaamalla näkymiä 
rakennuksista, julkisista tiloista ja kulkuväylil-
tä kaukomaisemaan, viheralueille, vesistöil-
le sekä taivaalle. Viheralueiden potentiaaleja 
voidaan hyödyntää paremmin myös lisäämäl-
lä niihin erilaisia liikkumiseen, yhdessäoloon ja 
hiljentymiseen rohkaisevia rakenteita, ”kos-
kemattoman” luonnon illuusiota kuitenkaan 
täysin turmelematta. 

Kaupunkiluontoon kuuluvaksi mielletään osit-
tain erilaisia kasveja kuin mitä tapaamme met-
sässä, pellolla tai suolla. Kaupunkien olosuh-
teet poikkeavatkin toki jonkin verran sitä ym-
päröivästä, rakentamattomammasta miljöös-
tä esimerkiksi pienilmastoltaan ja kosteus-
oloiltaan ja tukevat siten osin erilaista floraa 
kuin kaupunkeja ympäröivät alueet. Useat 
metsä- tai peltokasvit menestyvät kuitenkin 
myös kaupungeissa ja niitä lisäämällä voidaan 
vahvistaa pikkukaupunkien suurkaupungeista 
poikkeavaa erityisyyttä; maaseudun ja ”villin” 
luonnon läheisyyttä ja osallisuutta kaupunki-
kulttuurissa. Maaseudun roolia kaupungissa 
voidaan vahvistaa esimerkiksi kaupunkivilje-
lyn keinoin, mikä lisää myös kaupungin paikal-
lisuutta ja ekologisuutta. Maaseutu- ja metsä-
luonnon korostamisessa pikkukaupungeissa 
piilee myös luontomatkailupotentiaalia.
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”Sanfran-ciscolainen yhtei-sö tarjoaa kaupunkilai-sille hajautetun kaupunkivil-jelyn mallia.Kaupunkilaisille tarjo-

taan mahdollisuus antaa pienikin piha, tai 
sen osa, osaksi kollektiivista ympäri kaupun-
kia hajautettua vihannespuutarhaa. Yhteisö 
kysyy asukkailta, mitä he haluavat puutar-
hassaan kasvattaa, suunnittelee ja rakentaa 
puutarhan, istuttaa viljeltävät vihannekset 
sekä ylläpitää puutarhaa viikoittain. Kun sato 
on valmis, My Farm korjaa sen ja jättää tuo-
reet vihannekset asukkaan ovelle. Ylijäävät 
vihannekset jaetaan yhteisön muille asukkail-
le. My Farm pyrkii tukemaan paikallisesti tuo-
tetun, orgaanisesti viljellyn ruoan tuotantoa 
kaupunkiympäristössä ja siten osallistumaan 
ruokatuotannon globaaliinkin keskusteluun 
toiminnan marginaalisuudesta huolimatta.” 
(Staffans et al. 2008)



 
Slow-liik-keen mukaan ruokailusta, työstä, matkustamisesta ja yli-päätään elämästä saa enem-män irti, jos sille antaa aikaa ja kes-kittyy tekemiseensä. Kokonaisia kaupun-

keja on nimennyt itsensä hitaiksi ja sitoutu-
nut toimimaan niin, että asukkaiden olisi hel-
pompi elää niissä leppoisasti. 140 kaupunkia 
20 maassa ympäri maailman on verkostoitu-
nut Cittaslow-ryhmittymäksi. Ne ovat omaksu-
neet yhteiset, hitaamman elämäntavan tavoit-
teet asukkaidensa hyvinvoinnin parantamisek-
si ja kaupunkinsa kukoistuksen lisäämiseksi. 
Ne muun muassa tukevat paikallisen yritystoi-
minnan kehittämistä ja perinteiden säilyttämis-
tä sekä pyrkivät kestävään kehitykseen ja kau-
punkilaisten aktiiviseen osallistumiseen kau-
pungin kehittämisessä. Verkosto pyrkii eroon 
kaupunkien samankaltaistumisesta korosta-
malla niiden uniikkeja arvoja. (Cittaslow UK:n 
kotisivut 2010)

Pikkukaupunkeja moititaan tylsiksi ja pysäh-
tyneiksi, eivätkä ne sykikään eivätkä kos-
kaan tule sykkimään yhtä kiivaasti kuin suur-
kaupungit. Yhä useampi suomalaisistakin on 
kuitenkin kyllästynyt oravanpyörään, kiiree-
seen ja meluun ja etsii hiljentymiseen ja hi-
dastamiseen avittavaa elinympäristöä. Hil-
jaisuus ja verkkaisuus auttavat pysähtymään 
ja olemaan läsnä, myös itsensä kanssa, huo-
maamaan olennaisen ja keskittymään siihen. 
Hidas elämänrytmi on myös luovuuden lähde. 

Akustisesti hiljaiset elinympäristöt vähene-
vät jatkuvasti: Jo yli miljoona suomalaista 
asuu melualueella, helsinkiläisistä joka toinen. 
(Pyykkönen 2007) Hiljaisia alueita on suur-
kaupungeissa vähemmän kuin pikkukaupun-
geissa, mutta toimintojen koneellistuminen 
ja moottoriliikenteen lisääntyminen uhkaa 
vähentää ja supistaa myös pikkukaupunki-
en hiljaisia paikkoja. Hiljaisuuden puutteella 
eli jatkuvalla melussa elämisellä on negatiivi-
sia fysiologisia vaikutuksia ihmisten tervey-
teen: Melu muun muassa huonontaa kuuloa, 
nostaa verenpainetta, heikentää immuniteet-
tijärjestelmää, aiheuttaa stressiä sekä heiken-
tää unen laatua. Sydäninfarkteilla ja melulle 
altistumisella on myös todettu olevan yhteys. 
Melu myös hankaloittaa elvyttäviksi koettu-
jen luonnonäänien aistimista. (Ampuja 2008) 

Suurin yksittäinen ympäristömelun lähde on 
liikenne. Liikennemelua voidaan vähentää 
kulkutapajakauman muutoksilla, nopeuksien 
tasaamiseen ja alentamiseen tähtäävillä lii-
kenneympäristön muutoksilla, nopeusrajoi-
tuksilla, päällystemateriaaleilla sekä meluai-

Hiljaisuus ja verkkaisuus doilla yms. rakenteilla. Melun häiritsevyyttä 
voidaan vähentää ulkotilojen järjestelyin sekä 
parantamalla rakenteiden ääneneristävyyttä. 
(Lime-työryhmä 2001)  Suojaetäisyydet ovat 
yleinen, mutta yhdyskuntarakennetta hajaut-
tava ja siten monia pikkukaupunkien potenti-
aaleja heikentävä keino.

Ympäristömelu vaikuttaa etenkin ulkotilo-
jen meluisuuteen ja siten kaupungin yleiseen 
hiljaisuuteen. Julkiset sisätilat ovat kuiten-
kin yhtä lailla kaupungin paikkoja, toiminnan 
ja oleskelun näyttämöitä. Valmiiksi akustises-
ti hiljaisia julkisia sisätiloja kaupungissa ovat 
esimerkiksi kirjastot, isot kirjakaupat, kirkot, 
kappelit, saunat sekä kylpylämäiset uimahal-
lit. Hiljaisuutta tavoittelevassa kaupungissa 
voidaan korostaa hiljaisten ja rauhaa henkivi-
en paikkojen roolia kaupunkirakenteessa ja –
kuvassa sekä lisätä niiden vaikutuspiiriin myös 
muita, täten hiljaisiksi ja luontevasti myös 
verkkaisiksi muuttuvia toimintoja. 

Hiljaisuudella voidaan kuvata paitsi akustis-
ten, myös visuaalisten aistiärsykkeiden vä-
hyyttä ja harmoniaa. Visuaalisesti hiljainen 
ympäristö on yhtenäinen ja siinä on vähän häi-
ritseviä elementtejä. Myös suurten luonnon-
pintojen, kuten taivaan, tunturien, järvien tai 
meren läsnäolo kaupunkikuvassa tekee tun-
nelmasta levollisemman. Yksi visuaalisia är-
sykkeitä vähentävä ja tunnelmaa hiljentävä 
suomalaisten pikkukaupunkien piilevä voima-
vara on pimeys: vuodenaikojen rytmin palaut-
tava, lepäämisluvan antava talviajan pimeys 
tähtitaivaineen. Kaupunkiympäristöä voidaan 
muokata rauhoittavammaksi myös elvyttävik-
si koetuilla luonnonelementeillä kuten kas-
veilla ja vedellä.

Kaupungin tempo syntyy tässä hetkessä ta-
pahtuvan toiminnan määrästä ja tahdista sekä 
kaupunkiin ikään kuin jähmettyneestä ajasta. 
Ajallisesti kerroksellinen kaupunki kertoo hi-
taasta syntyprosessista ja luo siten levollista 
tunnelmaa. Samoin vaikuttaa myös hitaan kä-
sillä tekemisen jälki. Kaupungissa kulkemisen 
tempoa hidastavat intiimi ja vaihteleva kau-
punkitila sekä katsetta kiinnittävät yksityis-
kohdat.

HITAAT KAUPUNGIT
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Hidas elämänrytmi 
on myös luovuuden 
lähde. 
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m-v
Taiteesta hiljentäjä
 
Taide voi johdattaa hiljentymään ja rohkaista 
pohtimaan peruskysymyksiä. Luonto puoles-
taan on lähes kaikille tärkeä elpymisen lähde. 
Mänttä-Vilppulassa taide- ja luontokokemus-
ten yhdistäminen voisi tarjota paikkakunnalle 
ominaisen keinon pysähtymään, keskellä arkea 
tai kuvataideviikkoja tai osana erityistä Mäntän 
kuvataideretriittiä. Omaehtoisia mahdollisuuk-
sia voisivat tarjota hienovaraisesti taideistetut 
istuimet rantaviivalla, rantaraitin tuntumassa, 
mutta erillään polusta; järven jäällä tai pienes-
sä puistikossa tai lekottelemaan kutsuvat, tuu-
natut riippukeinut mäntymetsässä tai kallio-
luodolla ihan lähellä. Ohjelmallista rauhoittu-
mista tarjoaisivat akvarellimaalaaminen ranta-
niityllä, huiluetydi koivumetsässä tai runohetki 
sammalmättäillä. Kaupunkiympäristössä taide 
voisi houkutella pysähtymään eri puolella kau-
punkia sijaitsevalla sarjalla hiljaisia huoneita 
(kouluissa, kirjastossa, kaupassa), joissa hiljen-
tymään kutsuttaisiin seesteisillä valokuvilla tai 
hiljaisuuden äänimaisemilla.
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PYHIIN
VAELLUKSET

K ä v e l y omaan tahtiin omin lihasvoimin antaa tilaa omille ajatuksille ja irtaan-nuttaa arjesta. Varsinais-Suomessa on 
järjestetty jo 20 vuoden ajan ekumeenisia 
pyhiinvaelluksia Pyhän Henrikin tiellä, joka 
ulottuu Turun Tuomiokirkolta Henrikin saar-
nahuoneelle Kokemäelle. Reitin varrelle sijoit-
tuu myös piispa Henrikin ruumissaaton reitti 
Köyliöstä Nousiaisiin. Matkan varrella yövy-
tään ja ruokaillaan paikallisissa kouluissa ja 
leirikeskuksissa. Lempäälässä Pyhän Birgitan 
kirkkovaellus kulkee paikallista retkeilyreittiä, 
Birgitan polkua pitkin. Vuonna 2009 vaelluksel-
le osallistui 220 vaeltajaa. (Pyhän Henrikin py-
hiinvaellusyhdistys ry, Lempäälän seurakunnan 
kotisivut 2010)
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Ihmiskunta kuluttaa reilun kolmanneksen 
enemmän kuin mihin maapallon luonnonva-
rat kestävällä tasolla riittävät. Yli varojen kulu-
tus aiheuttaa ilmaston lämpenemistä, ekosys-
teemien heikkenemistä ja lajikirjon pienene-
mistä, jotka heikentävät maan elettävyyttä. 
Suurin osa kulutuksesta tapahtuu kaupungeis-
sa, joten kaupungit ovat avainasemassa eko-
logisesti kestävämmän kehityksen toteutta-
misessa. Ekotehokkaassa yhdyskunnassa ta-
voitellaan elämänlaatua, mutta niin, että kulu-
tetaan mahdollisimman vähän raaka-aineita ja 
energiaa ja tuotetaan mahdollisimman vähän 
jätettä ja päästöjä. Tiivistettynä: vähemmäs-
tä enemmän pienemmin haitoin. Kuulostaa 
paradoksaaliselta, mutta toisin kuin edelleen 
yleisesti luullaan, jatkuva talouskasvu ei lisää 
onnellisuutta tietyn perustoimeentulon ta-
kaavan rajan jälkeen. Länsimaissa kulutuksen 
pienentämiseen on varaa elämänlaadun kärsi-
mättä. Suunta on väistämätön ja pioneerikau-
pungit ovat askeleen edellä. Pikkukaupungeil-
la on pienen kokonsa ansiosta oivalliset edel-
lytykset kestäviksi yhdyskunniksi. (Hiltunen 
2008, Mastny et al. 2010)

ekologinen kestävyys

Vähemmästä enemmän 
pienemmin haitoin.

ENERGIA
TEHOKAS PIT

KÄM
ÄKI

K a n -
k a a n p ä ä n 

Pitkämäkeen on 
suunniteltu energiate-

hokas pientaloalue kaupun-
gin, Pohjois-Satakunnan Kehittä-

miskeskus Oy:n ja asiantuntijoiden yh-
teistyöllä. Ekotehokas pientaloalue sijait-

see nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja ver-
kostoihin tukeutuen. Alueen maisemalliset 
ominaisuudet ovat toimineet lähtökohtana 
suunnittelulle. Energiatehokkuuteen on Pit-
kämäessä pyritty vaikuttamaan hyvin perin-
teisin keinoin kuten rakennusten sijoittelulla 
ja suuntauksella sekä kasvillisuutta hyödyn-
tämällä. Tarkempia määräyksiä energiate-
hokkaasta rakentamisesta on koottu raken-
tamistapaohjeisiin. Projektiin on sisällytet-
ty myös rakentajien kouluttamista Pohjois-
Satakunnan kehittämiskeskuksen toimesta, 
joka myös huolehtii hankkeessa tarvittavas-
ta verkostoitumisesta yritysten; rakennusliik-
keiden, talotehtaiden ja materiaalitoimittaji-
en kanssa. (Energiatehokas Pitkämäki, Kan-
kaanpään kaupunki 2010)

Kankaanpään Pitkämäki toimii hyvänä esi-
merkkinä pikkukaupunkien pientaloalueiden 
asemakaavoitukselle, pyrittäessä kestävään 
kaupunkisuunnitteluun. Rakentamisen ener-
giatehokkuuden ollessa alati yhä tavoitellum-
paa, ovat Pitkämäen kaltaiset alueet omiaan 
kohottamaan kaupungin imagoa ja kiinnosta-
vuutta sekä näin myös houkuttelemaan uusia 
asukkaita. 

Liikkuminen kuluttaa kulkuvälineiden ja polt-
toaineiden kautta luonnonvaroja ja energi-
aa, sekä tuottaa jätettä ja päästöjä: viiden-
nes Suomen hiilidioksidipäästöistä syntyy lii-
kenteestä. Lisäksi liikenne tuottaa melua, 
heikentää ilmanlaatua ja aiheuttaa ruuhkia. 
Liikenteen negatiivisia vaikutuksia voidaan 
vähentää pienentämällä liikkumistarvetta ja 
edistämällä kestävin kulkumuodoin liikkumis-
ta. Pikkukaupungeissa on niiden suppean vä-
estöpohjan vuoksi rajalliset mahdollisuudet 
kattavan ja taloudellisesti kannattavan jouk-
koliikennejärjestelmän ylläpitoon. Sen sijaan 
kävelyyn ja pyöräilyyn pikkukaupungit tarjoa-
vat hyvät mahdollisuudet. Pikkukaupungeis-
sa välimatkat ovat usein lyhyitä, mikä mah-
dollistaa kävelyn ja pyöräilyn pääliikkumista-
pana.

Lyhyistä etäisyyksistä huo-
limatta suurin osa pikku-
kaupungeistakin on suun-
niteltu ja rakennettu au-
toilun ehdoilla ja ihmiset 
ovat tottuneet pitämään 
autoa ensisijaisena kul-
kuvälineenä. Suurissa 
kaupungeissa keskus- tojen 
tiiviys, ruuhkaisuus s e k ä 
paikoitusalueiden vähyys ja 
kalleus kannustavat liikkumaan 
jalan. Suuressa kau- pungissa ki-
lometrin matka tait- tuu kävellen 
kuin huomaamat- ta, mutta pik-

Liikkuminen
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punginosa-, kortteli- että rakennuksen tasol-
la lyhentää välimatkoja lisäämällä monimuo-
toisuutta. Samanlaisia tiivistäviä ja välimatko-
ja lyhentäviä vaikutuksia on myös alueiden ja 
rakennusten monikäytöllä: esimerkiksi päivä-
koti voi toimia iltaisin alueen asukkaiden har-
rastetilana.

Pikkukaupunkien keskustoja voitaisiin tule-
vaisuudessa kehittää ohjaamalla niihin pikku-
kaupungin mittakaavaan istuvaa asuinraken-
tamista sekä rakentamalla kävelypainotteisia 
alueita keskustoihin.  Keskustasta muodostui-
si ympärivuorokautisesti eletty paikka, johon 
ja jossa kulkeminen pyörällä tai jalan olisi au-
toilua vaivattomampaa. Kävelyyn ja pyöräi-
lyyn houkuttelee ympäristön pienimittakaa-
vaisuus: rakennusten mataluus ja kapeat ka-
tutilat. Näitä piirteitä pikkukaupungeissa tu-
lisikin vahvistaa, jotta hitaasti kulkemisesta 
kehittyisi elämyksellistä.  Intiimissä ja ihmisen 
kokoisessa ympäristössä tilaa rajaavat ele-
mentit ja niiden yksityiskohdat ovat kulkijaa 

lähempänä: ympäristö muut-
tuu kulkiessa nopeammin ja 
kulkeminen tuntuu etene-
vän. Tällöin pienetkin kulke-
misnopeudet tuntuvat miel-
lyttäviltä ja palkitsevilta. In-
tiimi katutila toimii myös toi-

seen suuntaan: kun kulkemiselle on niukalti 
tilaa, autoilijat tulevat automaattisesti hillin-
neeksi nopeuksiaan, mikä lisää kävelijöiden 
ja pyöräilijöiden kulkemisen miellyttävyyttä 
alentamalla ympäristön melutasoa ja pienen-
tämällä onnettomuusriskiä. 

Myös pikkukaupunkien luonnonläheisyys ja 
viheralueilla kulkevat reitit houkuttelevat li-
hasvoimin tapahtuvaan liikkumiseen: kopit-

kukaupungissa kilometrin päässä sijaitseval-
le kaupalle lähdetään useimmiten autolla. 
Syynä tähän lienee autoilun helppous, puut-
teellisen joukkoliikennejärjestelmän ohella. 
Kulkureittien suunnittelu pääasiassa autolii-
kennettä varten on tuottanut epäviihtyisää 
ympäristöä, mikä ei houkuttele kulkemaan 
jalan. Epäviihtyisinä alueina näyttäytyvät 
myös useimpien pikkukaupunkien keskustat 
sekä muut kaupalliset palvelukeskittymät, 
jotka on suunniteltu suurten kaupunkien lii-
kennevirtojen tilantarvetta imitoiden. Tämä 
on luonut anonyymiä kaupunkirakennetta, 
jossa pikkukaupungissa olemisesta viestivät 
lähinnä autiot kadut. Matkanteko kävellen tai 
pyöräillen ei siksi näyttäydy viihtyisänä tapah-
tumana, mitä se voisi parhaimmillaan olla.

Kuinka pikkukaupunkien kulkutapajakauma 
voitaisiin sitten muuttaa kävely- ja pyöräily-
painotteiseksi? Tarvitaan erilaisia kävelyä ja 
pyöräilyä suosivia sekä tottumuksia muut-
tavia toimenpiteitä. Lyhyiden välimatkojen 
luoman potentiaalin moni-
ulotteinen hyödyntäminen 
olisi juuri pikkukaupungeille 
oiva strategia, joka tulisi akti-
voida.

Ensisijainen keino lyhyiden 
välimatkojen säilyttämiseen ja lisäämiseen 
on yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja ha-
jautumisen estäminen: uutta rakentamista si-
joitetaan vain olevan rakenteen sisään. Olen-
naista on myös, että monien ihmisten usein 
käyttämät toiminnot, kuten päivittäistava-
rakaupat sijoitetaan yhdyskuntarakentees-
sa keskeisesti niin, että mahdollisimman mo-
nella on niihin mahdollisimman lyhyt matka. 
Myös toimintojen sekoittaminen sekä kau-

Pikkukaupungeissa välimat-
kat ovat lyhyitä, mikä mah-
dollistaa kävelyn ja pyöräilyn 
pääliikkumistapana. 

© Riikka Pylvänen
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L i i k e n n e t -tä on rauhoitet-tu kapeilla ja polvei-levilla kaduilla sekä auki-oilla, joille on lisäksi sijoitet-tu oleskelusta viestiviä rakenteita kuten kalusteita ja istutuksia. Raken-
nukset on rakennettu lähelle katualuetta, 

jolloin katutilasta muodostuu intiimi ja no-
peutta hillitsevä. Hitaan liikkumisen alueelle 
tulemisesta viestii ajaminen karheiden korok-
keiden yli.  Samaa karhennettua ja muista pin-
noitteista erottuvaa pintaa on käytetty myös 

suojateissä, jotka on lisäksi valaistu. (Kopomaa 
2008)

TURVALLINEN JA
 ESTEETÖN LIIK

KUMINEN

tomasti kulkeva pystyy aistimaan kulkuympä-
ristöään kokonaisvaltaisemmin ja siten naut-
timaan esimerkiksi luonnonympäristöjen ää-
nistä ja tuoksuista sekä ilmavirran ja auringon 
tunnusta ihollaan.

Elämyksellisyyden lisäksi kävelyn ja pyöräilyn 
pitää olla helpompaa ja mukavampaa kuin au-
toilun ja pyöräilyn myös nopeampaa. Help-
poutta ja nopeutta lisäävät muun muassa oi-
kotiet, liikennevalottomuus ja liikennevaloe-
tuisuudet sekä autopaikkoja lähempänä si-
jaitsevat pyöräparkit. Suomessakin ollaan 
Helsingin johdolla pikkuhiljaa siirtymässä Kes-
ki-Euroopan mallin mukaiseen, yksisuuntaisiin 
pyöräkaistoihin perustuvaan pyöräliikenne-
verkkoon, joka hyödyntää sujuvaa katuverk-
koa. Pyöräilystä tulee näin yhtä sujuvaa kuin 
autoilusta: ei epäjatkuvuuskohtia, ylimääräi-
siä käännöksiä, reunakiviä eikä huonolaatui-
sia päällysteitä. Pyöräily on autoilun liiken-
nejärjestelmään mukautettuna myös turval-
lisempaa: autoilijat huomaavat autojen logii-
kalla liikkuvat pyöräilijät paremmin kuin kaksi-
suuntaisilla, erillisillä kevyen liikenteen väylillä 
liikkuvat. Pyöräilystä tulee myös sujuvampaa 
ja kävelystä mukavampaa, kun ne on erotettu 
toisistaan. Sekä kävelyn että pyöräilyn miel-
lyttävyyttä lisää lisäksi lihasvoimaliikkumisen 
etujen hyödyntäminen: reittien sijoittaminen 
pienimittakaavaisiin ja luonnonläheisiin ympä-
ristöihin, sujuvuus kuitenkin huomioiden.

Pikkukaupunkien uudenlaista liikkumiskult-
tuuria kehitettäessä ei tasa-arvoisuuden pe-
riaatteita sovi unohtaa. Esteettömyyden huo-
mioiminen kaikessa suunnittelussa onkin 

olennaista. Esteettömien julkisten ympäristö-
jen kehittämisestä voisi tulla myös pikkukau-
punkien valttikortti: usea aktiivisista ja leppoi-
sista eläkepäivistä haaveileva tai vaivattomas-
ta lapsiperheen arjesta unelmoiva voisi löytää 
esteettömästä pikkukaupunkimiljööstä vasta-
uksen haaveisiinsa.  

Tottumukset ovat sitkeässä eivätkä muutu 
vain toimintaympäristöä muuttamalla. Totu-
tun kulkutavan vaihtaminen vaatii ulkopuo-
lisen sysäyksen: kokeilujakson, työnantajan 
porkkanan tai yhteisen sitoutumisen. Keino-
ja ovat esimerkiksi kampanjat, kisat ja tem-
paukset, jotka innostavat ja sitouttavat ko-
keilemaan sekä poistavat kävelyn ja pyöräilyn 
aloittamisen esteitä. Ne ovat infrastruktuuriin 
verrattuna edullisia ja oikein toteutettuna tu-
loksellisia keinoja. Satsaukset maksavat itsen-
sä moninkertaisesti takaisin henkisesti ja fyy-
sisesti terveempinä ja tuottavampina ihmisi-
nä.

Suomen en-

simmäinen toi-

mistobussi aloitti 

marraskuussa 2009 lii-

kennöintinsä Oulun ja Pudas-

järven välillä. Bussissa on langa-

ton laajakaista, työpisteitä ja suljettu 

neuvottelutila, joten työpäivän voi aloittaa 

jo työmatkalla. Bussin toivotaan helpotta-

van pudasjärveläisten pendelöintiä Ouluun, 

mutta myös Oulun koulutetun työvoiman 

rekrytointia pudasjärveläisiin yrityksiin. 

Toimistobussilla pendelöinnin etuja työnte-

kijälle on ajan ja voimien säästö sekä säistä 

riippumattomuus. Työnantaja taas hyötyy 

pirteämmistä työntekijöistä. Bussilippujen 

kustantaminen tulee työnantajalle myös 

halvemmaksi kuin työsuhdeauto ja kilomet-

rikorvaukset. 

Matkustajat maksavat kyydistä tavallisen 

lipun hinnan, johon sisältyy tietoliikenneyh-

teyksien ja työpisteiden käyttö. Neljän kuu-

kauden toimistobussikokeilu on käynnistet-

ty osin EU-rahalla. Mikäli toimistobussia käyt-

tää päivittäin 10-15 asiakasta, on sen pyörit-

täminen kannattavaa. (Finnfacts 2009)
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Euran Honki-

lahden kouluraken-

nusta ja kahta rivitaloa 

lämmitetään hakelämmöl-

lä. Lämpölaitoksen toiminnasta 

vastaa osuuskunnan muodossa kolme 

lämpöyrittäjää, jotka hoitavat lämmitystä 

vuorokuukausina. Kaikki lämpöyrittäjät ovat 

maatalousyrittäjiä ja hoitavat lämpöyrittä-

jyyttä maatalouden sivuelinkeinoina. Hakkuria 

lukuun ottamatta kaikki koneet ja kuljetuska-

lusto olivat maatiloilla jo valmiina. Kunta omis-

taa lämpölaitoksen laitteet ja maksaa tuotetus-

ta lämmöstä osuuskunnalle kevyen polttoöljyn 

hintaan osittain sidotun hinnan tuotettua me-

gawattituntia kohti. Öljylämmityskuluihin ver-

rattuna hakelämpölaitoksen rakentamiskulut 

on kunnalle käytännössä jo maksettu. (Kallio 

2005)

Osuuskunnan tekemän selvityksen mukaan Py-

häjärviseudulla toimii tällä hetkellä ainakin 50 

sellaista kevyttä polttoöljyä käyttävää laitosta, 

jotka kannattaisi muuttaa lämpiämään hakkeel-

la tai muulla biopolttoaineella. Nykyisillä öljyn 

hinnoilla rahaa virtaa alueen ulkopuolelle 630 

000 euroa vuodessa, eli kymmenessä vuodessa jo 

6,3 miljoonaa euroa. Summalla pystyttäisiin kus-

tantamaan paikkakunnalle noin 20 työpaikkaa 

vuodessa. (Kallio 2005)

MAATALOUSYRITTÄJÄT LÄMPÖYRITTÄJINÄ

Paikalliseen, hajautettuun ja lähienergian tuo-
tantoon ajavat useat ilmiöt: paine uusiutu-
vien energiamuotojen osuuden kasvattami-
seen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, öljyn 
hinnan jatkuva nousu sekä energian tuonnin 
epävarmuuden lisääntyminen. Paikallisella 
energiantuotannolla on em. ilmiöihin liittyviä, 
myös muita etuja: energiantuotanto lähellä 
muun muassa vähentää polttoaineen kulje-
tusta, energian siirrosta ja jakelusta aiheutu-
via tehohävikkejä sekä tarvetta suurille siirto-
linjastoille. Lähienergian tuotannolla on paik-
kakunnalla myös omavaraisuutta ja työllisyyt-
tä lisäävä vaikutus ja se on kuluttajalle usein 
halvempaa. (Raitila 2007)

Pikkukaupunkien on luonnonvarojen ja maa-
seudun läheisyyden vuoksi helppo lanseerata 
paikallisia ja uusiutuvan energian tuotannon 
tapoja: metsäbiomassaa ja maatalouden sivu-
tuotteita on runsaasti ja helposti saatavilla lä-
heltä. Maa- ja metsätalousyrittäjillä on jo val-
miiksi lämpöyrittämiseen tarvittavaa kalustoa 
ja pikkukaupungeissa hekin sijaitsevat lähel-
lä. Hajautettu energian tuotanto sopii pikku-
kaupunkeihin hyvin myös niiden koon vuoksi: 
Pikkukaupungeissa pystytään pienehköjenkin 
tuotantolaitosten kapasiteetilla kattamaan 
huomattava osa kaupungin energiantarpees-
ta. Maaseutuun verrattuna taas pikkukaupun-
kien yhdyskuntarakenne on tarpeeksi kom-
pakti, jotta jakeluverkon rakentaminen olisi 
taloudellisesti ja ekologisesti kannattavaa.

Suomessa on runsaasti esimerkkejä pikkukau-
punkien ja maaseututaajamien kannattavis-
ta lähienergialaitoksista ja määrän lisääminen 

Energiantuotanto

vaatii ennen kaikkea kuntien rohkeita inves-
tointipäätöksiä. Pikkukaupungit voivat lisätä 
lähienergian tuotannon mahdollisuuksiaan 
vaalimalla ja luomalla kauko- ja aluelämmön ja 
paikallisesti tuotetun sähkön jakeluun sovel-
tuvaa tiivistä yhdyskuntarakennetta sekä suo-
simalla lähienergiantuotannon kanssa hyvin 
yhteen soveltuvia passiivienergiarakennuk-
sia. Uusien rakennusten lämmönjakojärjes-
telmät tulisi ohjata toteutettaviksi bioener-
giaperusteisiksi ja niin, että rakennukset voi-
daan myöhemmin liittää kaukolämpöverk-
koon, mihin voidaan kaavamääräyksillä myös 
velvoittaa. Olevien kiinteistöjen lämmitysjär-
jestelmien muuttamisella ja esimerkiksi puun 
käytöllä sähkölämmityksen yhteydessä varaa-
vien tulisijojen ja uunien avulla on myös suuri 
merkitys. Kaupunki voi vauhdittaa muutosta 
sen etuja valaisevalla neuvonnalla sekä kam-
panjoinnilla. Kaupungit voivat myös rohkais-
ta lämpöyrittäjyyteen mm. neuvonnalla, kou-
luttamalla alan osaajia, olemalla mukana tek-
nologian kehittämistyössä sekä tehostamalla 
bioenergian raaka-aineen korjuuta ja varas-
tointia. (Energiapoliittinen selonteko 2009, 
Raitila 2007)
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EU:ssa kaupunkien keskinäinen verkostoitu-
minen kilpailukykynsä parantamiseksi on ta-
vallista. Verkostoitumisella pyritään saavutta-
maan keskittämisen edut, mutta välttämään 
tungostumisesta aiheutuvat haitat. Suomes-
sa ilmiö on vielä suhteellisen nuori, vaikka 
aluekehityksemme haasteisiin on vaikea ku-
vitella löytyvän vastauksia ilman verkostoitu-
mista. 

Verkostoituminen tukee etenkin pienten ja 
keskisuurten kaupunkien kehitystä kokoa-
malla niiden niukkoja voimavaroja yhteen kes-
kinäisen kilpailun sijaan. Täten on mahdollista 
poistaa pirstaleisuuden aiheuttamia ongelmia 
sekä parantaa pikkukaupunkien houkuttele-
vuutta suurempien kaupunkiseutujen rinnal-
la sekä osana kansainvälistäkin kaupunkikent-
tää. Verkostoitumisen avulla on lisäksi mah-
dollista koota kriittistä massaa (veronmaksa-
jia, johtajuutta, pääomaa, infrastruktuuria ja 
koulutettua työvoimaa) vauhdittamaan alu-
eellista kehittämistyötä etenkin hitaasti ke-
hittyvillä ja syrjäisemmillä alueilla. Joidenkin 
palvelujen hankkiminen tai toimenpiteiden 
toteuttaminen on mahdotonta yhden pikku-
kaupungin voimin tai ainakin huomattavasti 
edullisempaa useamman pikkukaupungin yh-
distäessä voimansa. Verkostoituminen mah-
dollistaa myös kaupunkiseutujen erikoistumi-
sen ja siten niiden oman vahvan roolin löytä-
misen kansallisessa tai jopa kansainvälisessä 
kaupunkikentässä. Kootut resurssit mahdol-
listavat lisäksi verkostokaupunkien tuotanto-
perustan monipuolistamisen, mikä on elintär-
keää etenkin yksipuolisille teollisille taajamil-
le. (Taavitsainen 2000)

Alla esitetään muutamia pikkukaupunkien 
verkostoitumisen malleja Euroopasta. Verkos-
toille on yhteistä hallinnollisten rajojen ylittä-
minen: kaikkiin verkostoihin kuuluu alueita 
useammista maakuntalääneistä tai piirikun-
nasta ja etusijalla ovat kuntien toiminnallista-
loudelliset intressit. Verkostot ovat muodos-
tuneet vapaaehtoisesti kaupunkien ja kuntien 
omista tarpeista käsin, alhaalta ylös -periaat-
teen mukaisesti. Maantieteellinen läheisyys 
on olennaista, mutta esimerkiksi Ranskas-
sa AIRE-verkosto koostuu neljästä, enimmil-
lään 150 kilometrin päässä toisistaan olevas-
ta kaupungista. Verkostokaupungit pyrkivät 
kohentamaan toimintakykyään yhteistyössä 
valtiovallan, alueensa maaseutukuntien sekä 
yritysten, yliopistojen ja muiden toimijoiden 
kanssa. Verkostoitumisprosessissa on ollut 
tärkeää tunnistaa kaupunkien väliset eturisti-
riidat ja hakea niihin ratkaisua verkoston sisäl-
lä. (Taavitsainen 2000)

Erityisesti pienkuntavaltaisessa Ranskassa on 
panostettu pienten kaupunkien välisten ver-
kostojen kehittämiseen. Verkostojen ja kun-
tayhtymien avulla pikkukaupunkeja on kyetty 
vahvistamaan jopa metropolien kanssa kil-
paileviksi urbaaneiksi yksiköiksi, joilla on erin-
omaiset edellytykset menestyä eurooppalais-
ten sisämarkkinoiden kiristyvässä kilpailussa. 
(Taavitsainen 2000)

Tanskassa neljä 20 000 - 60 000 asukkaan pik-
kukaupunkia ympäröivine kuntineen (5000 
– 15 000 asukasta) muodostivat 1990-luvulla 
Trekantområdet-verkoston. Verkoston alue 
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a      Hanko-Raasepori
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d     Kankaanpää – Ikaalinen – Parkano

e     Mänttä-Vilppula - Keuruu

f      Suonenjoki – Pieksämäki – Varkaus

g     Kristiinankaupunki – Närpiö – Kauhajoki – Kurikka –    Teuva 

h     Alavus – Ähtäri

i       Saarijärvi – Äänekoski

j       Lapua – Kauhava

k      Kiuruvesi - Iisalmi

l       Kalajoki – Kannus – Ylivieska – Oulainen – 
         Haapajärvi –     Nivala - Haapavesi

m    Kemi-Tornio
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omaan kaupunkiperustaisia yksiköitä. Yksi täl-
lainen on jo 1960-luvulla alkunsa saanut Regio 
Stedendriehoek eli Kolmikantaverkosto, joka 
koostuu yhdestä keskisuuresta kaupungista 
(150 000 asukasta), kahdesta pikkukaupun-
gista (35 000 – 80 000 asukasta) sekä niiden 
maaseutumaisista ympäryskunnista (5000-30 
000 asukasta). Kunnat sijaitsevat eri maakun-
talääneissä. (Taavitsainen 2000)

Verkoston toiminta alkoi palo- ja pelastustoi-
men sekä terveydenhuollon yhteisestä järjes-
tämisestä. Pian yhteistyötä kuitenkin laajen-
nettiin kaupunki- ja maaseutukehittämiseen, 
elinkeinopolitiikkaan sekä liikennekysymyk-
siin. Pikkukaupungit ovat erikoistuneet kou-
lutustarjonnan suhteen tavoitteenaan nostaa 
alueen osaamistasoa: yhden vahvuus ovat 
palvelu- ja tietojenkäsittelyalat, toinen keskit-
tyy keskiasteen koulutuksen kehittämiseen ja 
kolmas oikeusalaan kaupungissa olevan syyt-
täjien koulutuslaitoksen pohjalta. (Taavitsai-
nen 2000)

Saksassa Prignitz-verkosto koostuu viidestä 
pikkukaupungista (10 000-25 000 asukasta) 
sekä kahdesta maaseutukunnasta (noin 3000 
asukasta). Alue on harvaan asuttu ja sijaitsee 
Brandenburgin osavaltion syrjäisessä kolkas-
sa. Osa kaupungeista on entisiä tehdasyhdys-
kuntia, joissa on rakennemuutoksen myötä 
korkea työttömyys. Alueen kuntien haastee-
na on voittaa syrjäisestä sijainnista, elinkeino-
rakenteen muutoksesta ja väestön vähene-
misestä aiheutuvat ongelmat ja löytää uutta 
attraktiivisuutta. Toimenpiteet ovat keskitty-
neet fyysisen ympäristön, pääasiassa keskus-
tojen kehittämiseen kaupan, palvelujen, asu-
misen ja vapaa-ajan solmukohtina. Myös ur-
baanien elinkeinojen vahvistamiseen ja kult-

on profiloitunut ”Tanskan suurimmaksi avoi-
meksi vihreäksi kaupungiksi”, mikä näkyy niin 
maankäytössä ja rakentamisessa kuin alue-
markkinoinnissakin. Verkosto toimii yli hallin-
nollisten rajojen: kaupungit kuuluvat kolmeen 
eri maakuntalääniin. Alueella on runsaasti po-
tentiaalia, kuten sijainti maaliikenneyhteyksi-
en solmukohdassa, Tanskan suurin syväsata-
ma, lentokenttä sekä osaavaa ja esimerkik-
si Århusia edullisempaa työvoimaa. Yksinään 
kukin kunta olisi kuitenkin voinut ratsastaa 
vain osalla näistä kilpailueduista, eikä se olisi 
riittänyt kansainvälisten yritysten houkuttele-
miseksi alueelle. Voimavarojen yhdistämisen 
avulla alue on noussut Tanskan vahvimmaksi 
kasvualueeksi. (Taavitsainen 2000)

Verkosto on onnistunut yhdistämään tiiviin 
urbanismin maaseudun etuihin: pikkukaupun-
kien tasokkaat urbaanit palvelut ja lyhyet vä-
limatkat sekä maaseudun rauhan ja runsaat 
virkistysmahdollisuudet. Alueelle hakeutuvil-
le yrityksille ja siellä jo toimiville voidaan tar-
jota edullisemmat laajentumisen mahdolli-
suudet kuin suurissa kaupungeissa. Verkosto 
on harjoittanut yhteistä maankäytön suunnit-
telua sekä asunto- ja elinkeinopolitiikkaa. Li-
säksi verkosto on toiminut alueen saavutetta-
vuuden ja palveluiden kehittämiseksi. Tärkein 
tehtävä on ollut alueen kansainvälinen mark-
kinointi ulkomaisten yritysten houkuttelemi-
seksi alueelle. Siihen on nähty mielekkääk-
si panostaa kolmasosa verkoston budjetista. 
(Taavitsainen 2000)

Hollannissa on käytössä Suomen tapaan seu-
tukunnat. Maassa on kuitenkin nähty, etteivät 
seutukunnat pysty vastaamaan eurooppalai-
seen sisämarkkinakehitykseen, vaan tarvitaan 
vahvempia, toiminnallistaloudellisia ja nimen-
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Kuten lukija onkin jo huomannut, tämä kirja-
nen ei kerro suoraan, miten suomalaisia pik-
kukaupunkeja olisi kehitettävä. Tehtävä ei 
ole aivan niin yksinkertainen. Pikkukaupun-
git eivät ole yhtenäinen joukko, johon voi-
daan soveltaa jotakin pelkistettyä kehittä-
missabluunaa tai -mallia. Pinnallinenkin kat-
saus pikkukaupunkeihin paljastaa miten eri-
laisista tapauksista on kysymys. Vaihtelua ja 
eroja luovat niin sijainti aluerakenteessa, lii-
kenneyhteydet, luonnonolosuhteet, historia, 
elinkeinorakenne, paikallispolitiikka, väestö-
rakenne, paikalliskulttuuri, yhdyskuntaraken-
ne, rakentamistapa ja monet muut tekijät. 
Jotta voitaisiin luoda toimivia ja menestyksel-
lisiä suuntaviivoja kehitykselle, on ensin pääs-
tävä jyvälle perustekijöistä.

Toisin sanoen tarvitaan tutkimusta. Ei ole kui-
tenkaan mielekästä käynnistää jokaista pikku-
kaupunkia koskevaa erillistä perustutkimusta. 
Siihen tarvittavia resursseja ei löydy ja tärkeä 
työ jää tekemättä. Kaupunkijoukkoa määrittä-
vät monet yhdistävätkin tekijät, joiden varaan 
voidaan luoda laajempi monialainen kehittä-
miskonsepti, jota sitten voidaan soveltaa yk-
sittäisiin tapauksiin. Tähän konseptiin kuuluisi 
osana keskeisten perustekijöiden selvittämi-
nen kaupunkikohtaisesti. 

Pikkukaupunkien rohkea verkostoituminen 

Tanskan ja Ranskan mallien tapaan voisi Suo-
messakin tukea paremmin pienten ja keski-
suurten kaupunkien kehitystä kokoamalla 
niiden niukkoja voimavaroja yhteen keskinäi-
sen kilpailun sijaan. Verkostoitumisen avulla 
on mahdollista houkutella alueille pääomia ja 
koulutettua työvoimaa vauhdittamaan elin-
keinollista kehittämistyötä ja uusien palvelui-
den syntyä. Kootut resurssit mahdollistaisivat 
lisäksi verkostokaupunkien tuotantoperustan 
monipuolistamisen, mikä on elintärkeää mo-
nille teollisesti yksipuolisille taajamille.

Yksi keskeinen ja ajankohtaisin pikkukaupun-
kien kehittämistä ohjaava tekijä on maamme 
huolestuttava demografiakehitys. Euroopan 
unionin tasolla demografiset muutokset on 
nostettu yhdeksi neljästä tärkeimmästä Eu-
roopan alueille kohdistuvista tulevaisuuden 
haasteesta. Muut haasteet ovat globalisaa-
tio, ilmastonmuutos ja energiantuotannon 
uudet ratkaisut (European Union Regional 
Policy 2008). Suomessa väestön ikääntymis-
vauhti on eurooppalaisittain erityisen voima-
kasta. Eläkeikäisten eli 65 vuotta täyttäneiden 
ja tätä vanhempien määrän on arvioitu lähes 
kaksinkertaistuvan viidessä vuosikymmenes-
sä. Suomessa maan sisäisen muuttoliikkeen 
on arvioitu jatkuvan myös voimakkaana. Van-
husväestöön painottuva ikärakenne tuottaa 
lisääntyviä ongelmia nimenomaan alueilla, 

tuuripalvelujen tason nostamiseen on panos-
tettu. (Taavitsainen 2000)

Edellä määritetyin kriteerein erotetusta suo-
malaisten pikkukaupunkien joukosta on ero-
tettu potentiaalisia verkostoja: toisiaan lä-
hellä sijaitsevia, maantieteellisesti luontevia 
ryhmiä. Ryhmittelyssä on katsottu vain etäi-
syyksiä linnuntietä pitkin: ryhmittelyt eivät 
huomioi todellista saavutettavuutta, kaupun-
kien olemuksia eikä olemassa olevaa yhteis-
työtä tai verkostoja. Hallinnolliset, esimerkik-
si seutukuntien ja maakuntien rajat on tarkoi-
tuksella jätetty huomiotta tuoreiden yhteis-
työmuotojen esiin tuomiseksi.  Kartalla esi-
tetyt ryhmittelyt ovat luonnollisesti vain yksi 
ehdotus: laajemmalla säteellä ryhmät olisivat 
muodostuneet erilaisiksi.

© Juho Eskola
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joilla pikkukaupungit muodostavat jo nyt po-
tentiaalisen tukirakenteen, jota olisi suhteel-
lisen helppo kehittää eri ikäryhmien tarpeita 
silmälläpitäen. 

Sana ’virike’ kirjamme otsikossa ilmaisee hyvin 
pyrkimyksemme. Haluamme osoittaa miten 
tärkeitä pikkukaupungit ovat koko maamme 
aluekehitykselle, ja samalla vahvistaa näiden 
kaupunkien avaintoimijoiden uskoa siihen 
että kehittämistyö kannattaa ja että se on 
mahdollista. Toivomme että tämä kirjanen 
osaltaan käynnistäisi edellä mainittua tutki-
mustyötä ja tähän pohjautuvaa kehittämistä. 

Menestyksellinen kehittämistyö edellyttää 
valtionhallinnon tukea, ja tiedämme että sitä 
löytyy ministeriöistä. Emme myöskään epäile 
paikallisten toimijoiden valmiutta ryhtyä toi-
mintaan pikkukaupunkien elinvoimaisuuden, 
vetovoiman ja viihtyisyyden puolesta. Eri osa-
puolien on löydettävä toisensa, määriteltävä 
resurssit ja työnjako sekä ryhdyttävä toimeen. 
Uskaltautumista, rohkeutta ja yhteistyötä tar-
vitaan kuitenkin entistä enemmän.

Kiitämme työ- ja elinkeinoministeriötä ja eri-
tyisesti sen alueiden kehittämisyksikköä inno-
vatiivisesta ja ennakkoluulottomasta kehittä-
mistuesta tämän selvityksen toteuttamisessa. 

Tampereella 11.08.2010
Ari Hynynen 
Antti Korkka
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liitteet
Seuraavissa taulukoissa on esitetty tutkimuksen haarukoinnin tuloksena rajautunut pikkukaupunkijoukko 
ominaisuuksineen.  Yhteensä 65:n pikkukaupungin joukko on erotettu 338 alueesta, jotka ovat jääneet jäl-
jelle taajamattomien kuntien poiston jälkeen (Brändö, Föglö, Geta, Luhanka, Lumparland, Kumlinge, Kökar, 
Sottunga, Suomenniemi, Vårdö).

LÄHTÖTIEDOT
Taulukoinnin lähteenä on käytetty Ympäristöhallinnon Hertta-tietojärjestelmää > Alueidenkäyttö/Elinympä-
ristön seuranta ja Kaavoituksen seuranta, Haut 3.3.2010:

•Kuntajako  taulukoissa vuodelta 2009
•Asukasluku taulukoissa vuodelta 2008
•Työssäkäyntialueet taulukoissa vuodelta 2009
•Taajamien asukasluku taulukoissa vuodelta 2005
•Työpaikkojen määrä taajamissa/maakm2 taulukoissa vuodelta 2005
•Taajama-alueiden maakm2 taulukoissa vuodelta 2005
•Asemakaavoitetun alueen pinta-ala (ha) 2008

Lisäksi taulukointiin on laskettu olemassa olevan tiedon pohjalta seuraavat ominaisuudet:

•Taajamien asukastiheys taajamien asukasluvun (2005) ja taajamien pinta-alatiedon (2005) perusteella
•Väkiluvun muutos 2004-2008
•Työpaikkaomavaraisuus, Työpaikkojen määrä alueella asuvaa työllistä kohti, 2007
•Työllisyysaste, % 2007 (työllisten lkm/työvoiman lkm)
•Työssäkäyntialueet 2009, 1-2-3, (Tilastokeskuksen luokitusten mukaan. Luettu 11.8.2010 [www-dokument-
ti]. <http://www.stat.fi/meta/luokitukset/tyossakayntial/001-2009/index.html>) 

LÄHTÖAINEISTOLLE TOTEUTETUT TOIMENPITEET
1.  Kunnista on poistettu ne, joiden työssäkäyntiluokka on 2 eli jotka eivät ole taloudellisessa mielessä keskus-
kuntia (työssäkäyntialueiden määritelmä). 
1= työssäkäyntialueen keskuskunta, 2=ympäristökunta, 3= omavarainen

2. Kunnista on poistettu ne, joiden TAAJAMIEN väkiluku on alle 4000 asukasta (Tilastokeskuksen Kuntaryh-
mittelyssä käytetystä taajaan asuttujen kuntien määritelmästä)

3. Kunnista on poistettu metropolialue, monipuoliset yliopistokeskukset ja maakuntakeskukset (Pääosin 
Kaupunkiverkko 2006-luokittelun mukaan: Raaseporia ja Lohjaa ei ole tulkittu osaksi metropolialuetta, koska 
ne kerran eivät ole karsiutuneet työssäkäyntialue-luokittelussa, kuten samaan luokkaan Kaupunkiverkko-sel-
vityksessä kuuluneet Riihimäki ja Porvoo)
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Akaa  14225 12720 23,86 1754,17 2 0,84 171 0,7 90,5
Alajärvi  127 vaasa 10634 5884 27,21 216,24 941,07 3 ‐0,82 139 1 90,8
Alavieska  2759 1382 5 6 231 25 2 0 96 162 0 8 92 8Alavieska  2759 1382 5,6 231,25 2 ‐0,96 162 0,8 92,8
Alavus  130 vaasa 9471 5478 17,72 309,14 1206,64 1 ‐0,44 184 0,9 92,4
Artjärvi  1466 367 1,14 183,4 3 ‐1,32 391 0,7 92,8
Asikkala  8604 5285 10,57 661,25 2 0,12 244 0,7 90,3
Askola  4761 2262 8,97 395,92 2 1,24 138 0,6 95,3
Aura  3852 2363 5,88 120,94 2 1,82 201 0,7 95,6
Eckerö  921 379 2,33 0 2 0,54 103 0,6 97,8
Enonkoski  1651 651 2,1 132,59 2 ‐1,14 200 0,7 81,5
Enontekiö  1915 719 3,97 663,97 3 ‐1,1 161 0,9 80,3
E   6 66 6 6 8 6 8 6Espoo  241565 226659 155,5 12569,67 2 1,48 698 0,9 95,6
Eura  91 turku 12576 8609 31,29 275,14 234,14 1 ‐0,32 171 1 93,4
Eurajoki  5871 3515 10,77 171,77 2 0,36 217 1 92,6
Evijärvi  2780 962 3,86 502,21 3 ‐1,46 262 0,9 94,2
Finström  2483 894 3,35 0 2 0,9 261 0,8 98,6
Forssa  87 tampere 17870 15803 19,85 796,12 1576,06 1 ‐0,26 495 1,3 89,8
Haapajärvi  161 oulu 7771 5147 18,74 274,65 741,23 3 ‐0,8 176 1,1 92,5
Haapavesi  115 oulu 7493 4144 9,96 416,06 532,5 3 ‐0,86 283 1 92,7
Hailuoto  1028 501 4,69 40,55 2 0,94 56 0,7 87,1
Halsua  1351 502 2,52 174,9 3 ‐2,1 182 0,9 92,6
Hamina  21570 18565 43,49 3961,34 2 ‐0,18 193 0,9 89,7
Hammarland  1440 243 1 0 2 1,06 300 0,5 98,7
Hankasalmi  5526 2508 6,74 539,84 3 ‐0,22 229 0,8 88,2
Hanko  127 helsinki 9657 9286 14,79 627,86 1907,92 3 ‐0,52 324 1,1 94,4
Harjavalta  7580 6923 16,98 326,14 2 ‐0,4 225 1,3 90,6
Hartola  3466 1906 4,9 474,02 3 ‐1,56 293 1 89,5
Hattula  9571 7011 19,66 876,11 2 0,78 129 0,6 93,7
Haukipudas  18371 16327 40,39 2682,58 2 1,9 104 0,6 89,7p 37 3 7 4 ,39 ,5 ,9 4 , 9,7

ALUEIDEN OMINAISUUSVERTAILU (PIKKUKAUPUNGIT TUMMENNETTUINA)
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Hausjärvi  8647 5068 14,4 816,61 2 0,82 162 0,6 94,4
Heinola  137 helsinki 20545 18412 23,16 794,99 3255,39 3 ‐0,34 354 1 88,9
Heinävesi  4065 1775 3,71 345,28 3 ‐1,82 425 1 89,5
Helsinki  576632 543382 147,27 18843,92 1 0,58 2542 1,3 93,7
Himanka  3038 1874 6,6 441,45 3 ‐0,68 144 0,8 92,5
Hirvensalmi  2489 935 1,77 353,79 2 ‐0,94 417 0,8 89,2
Hollola  21747 16595 34,84 1772,01 2 0,92 189 0,7 92,5
Honkajoki  1918 836 3,23 85,34 2 ‐1,66 263 1,1 91,5
Huittinen  75 tampere 10703 7137 23,58 302,67 124,99 3 ‐0,3 183 1 92,7Huittinen  75 tampere 10703 7137 23,58 302,67 124,99 3 0,3 183 1 92,7
Humppila  2537 1554 6,11 363,58 2 ‐0,36 127 0,7 91,5
Hyrynsalmi  2877 1645 3,53 625,57 3 ‐2,22 223 0,8 80,1
Hyvinkää  44987 40336 30,43 3011,04 2 0,8 562 0,9 93,5
Hämeenkoski  2136 1109 3,77 195,88 2 ‐0,4 138 0,6 92,2
Hämeenkyrö  10327 5965 13,61 855,36 2 0,64 239 0,8 91,4
Hämeenlinna  66131 54308 67,64 5522,79 1 0,72 422 1,1 92,6
Ii  9177 6424 21,56 809,73 2 1,5 104 0,7 87,6
Iisalmi  84 kuopio 22289 16583 20,56 806,57 1783,55 1 ‐0,3 445 1 87,4
Iitti  7093 3957 8 06 950 83 3 ‐0 64 292 0 8 89Iitti  7093 3957 8,06 950,83 3 ‐0,64 292 0,8 89
Ikaalinen  53 tampere 7453 4414 8,61 512,66 608,71 3 ‐0,42 343 0,9 93,3
Ilmajoki  11680 7572 30,14 1288,27 2 ‐0,08 113 0,7 93,1
Ilomantsi  6052 3217 6,89 680,95 3 ‐2,02 279 0,9 81,5
Imatra  197 joensuu 28899 28378 43,77 648,34 6088,38 1 ‐0,74 277 1,1 86,4
Inari  532 oulu 6866 4353 12,9 337,44 1488,55 3 ‐0,84 214 1 88
Inkoo  5575 2124 7,52 457,3 2 1,86 171 0,6 95
Isojoki  2458 907 4,06 256,68 3 ‐1,28 207 0,9 91,9
Isokyrö  4991 3395 15,97 189,22 2 ‐0,3 91 0,7 94,2
Jalasjärvi  8343 3652 10 18 762 66 3 0 98 306 0 9 92 3Jalasjärvi  8343 3652 10,18 762,66 3 ‐0,98 306 0,9 92,3
Janakkala  16589 11599 24,59 1707,49 2 1,32 199 0,7 93,2
Joensuu  72433 60890 64,02 7409,43 1 0,18 484 1,1 85,4
Jokioinen  5767 3616 11,22 606,24 2 0,32 177 0,8 92,1
Jomala  3917 1770 9,97 0 2 2,54 154 0,9 98,5
Joroinen  5476 3143 8,23 807,5 2 ‐0,88 196 0,7 89,6
Joutsa  5122 2976 6,77 524,39 1 ‐0,54 257 0,9 90,6
Juankoski  5374 3044 8,6 696,42 3 ‐1,14 239 1 90,1
Juuka  5762 2652 7,01 397,29 3 ‐1,62 303 1,1 83,9
J j ki  66Juupajoki  2173 966 3,93 399,93 2 ‐0,74 209 0,9 90,7
Juva  7135 3544 6,18 727,97 3 ‐0,86 394 0,9 91
Jyväskylä  128028 115110 100,16 8951,37 1 1,08 565 1,1 88,5
Jämijärvi  2103 757 2,58 22,4 2 ‐1,34 259 0,8 89,4
Jämsä  56 jyväskylä 23167 17600 42,46 414,51 3145,48 3 ‐1,22 222 1 87,7
Järvenpää  38288 36781 29,25 1964,41 2 0,62 404 0,6 94,8
Kaarina  30347 27783 51,03 2296,59 2 1,72 176 0,7 95,6
Kaavi  3457 1498 2,88 218,68 3 ‐1,1 357 0,9 87,9
Kajaani  38132 33176 38,8 2970,89 1 ‐0,12 394 1 86,6
Kalajoki  131 oulu 9497 6881 24,68 278,81 2886,55 3 0,88 145 1 90,5

Kangasala  28222 22396 39,93 1955,24 2 1,86 207 0,7 94,2
Kangasniemi  6091 2952 5,55 499,96 3 ‐1,06 337 0,9 85,8
Kankaanpää  94 tampere 12314 8754 15,57 562,24 1019,08 1 ‐0,74 353 1,1 88,9
Kannonkoski  1609 596 2,01 268,44 3 ‐0,32 259 1 86
Kannus  162 vaasa 5745 4214 12,77 329,99 732,64 3 ‐0,8 187 1 93,4
Karijoki  1574 779 4,6 100,68 2 ‐1,4 116 0,8 92,4
Karjalohja  1481 595 2,65 331,15 2 ‐0,18 173 0,8 92,2
Karkkila  9076 7367 15,27 965,2 2 0,7 226 0,9 94
Karstula  4618 2248 4,55 476,22 3 ‐1,2 382 1 88,9Karstula  4618 2248 4,55 476,22 3 1,2 382 1 88,9
Karttula  3525 1378 4,1 264,77 2 0,42 205 0,6 89,7
Karvia  2728 865 2,73 2,44 3 ‐1,36 357 0,9 88,4
Kaskinen  1478 1439 2,42 937,47 2 ‐1,08 393 1,4 93,9
Kauhajoki  92 vaasa 14379 8898 30,69 289,93 1346,2 3 ‐0,3 186 1 89,6
Kauhava  80 vaasa 17773 11042 41,34 267,10 2103,82 3 ‐0,78 190 1,1 94,7
Kauniainen  8545 8238 4,91 582,99 2 ‐0,2 484 0,6 96,9
Kaustinen  4313 2629 10,32 345,27 3 ‐0,56 170 0,9 94,5
Keitele  2618 1315 2,94 316,57 3 ‐1,58 414 1,2 87,8
Kemi  105 oulu 22594 22454 27 39 819 79 4157 81 1 ‐0 4 369 1 2 85 6Kemi  105 oulu 22594 22454 27,39 819,79 4157,81 1 ‐0,4 369 1,2 85,6
Kemijärvi  277 oulu 8658 6209 13,6 456,54 1857,98 3 ‐2,42 210 0,9 83,2
Keminmaa  8636 7715 20,74 880,21 2 ‐0,58 121 0,7 88,3
Kemiönsaari  7303 3759 17,01 698,02 3 ‐0,62 155 0,9 94,9
Kempele  15320 13714 21,43 1614,3 2 2,32 234 0,8 91,1
Kerava  33546 31070 19,44 1643 2 1,46 551 0,7 95,8
Kerimäki  5700 2825 6,14 456,04 2 ‐0,84 262 0,7 88,3
Kesälahti  2533 1112 3,25 388,07 2 ‐1,66 273 1 86,5
Keuruu  60 jyväskylä 10896 7684 12,14 632,95 1363,42 1 ‐0,9 342 1 87,8
Kihniö  2223 783 2 39 175 87 2 1 64 309 0 9 89 8Kihniö  2223 783 2,39 175,87 2 ‐1,64 309 0,9 89,8
Kiikoinen  1294 335 2,34 49,36 2 ‐0,34 126 0,7 90,4
Kiiminki  12766 10810 27,98 990,98 2 2,24 79 0,4 90,4
Kinnula  1852 893 2,82 220,09 3 ‐1,32 197 0,9 90,6
Kirkkonummi  35981 28094 60,04 2980,61 2 2,48 170 0,6 95,3
Kitee  67 joensuu 9477 5533 10,68 518,07 1106,43 1 ‐1,12 359 1 85,5
Kittilä  6039 2979 12,2 2828,64 3 0,72 200 1 91,6
Kiuruvesi  121 kuopio 9400 4710 7,13 660,59 527,36 3 ‐1,22 432 0,9 88,7
Kivijärvi  1363 692 2,69 205,07 3 ‐1,8 141 0,9 88,9
K k äki  8 8 8 6 8 6Kokemäki  94 tampere 8148 4748 15,07 315,06 28,77 3 ‐0,74 196 0,9 90,9
Kokkola  45644 37778 64,57 4627,42 1 0,64 285 1 92
Kolari  3860 1723 9,27 1151,69 3 ‐0,04 149 1 88,3
Konnevesi  2978 1118 3,34 182,39 2 ‐1,3 248 0,7 87
Kontiolahti  13490 8664 23,83 897,3 2 2,16 184 0,6 89,6
Korsnäs  2219 1365 7,36 93,55 3 0,02 119 0,9 95,9
Koski Tl  2470 1227 3,7 35,43 3 ‐0,72 252 0,9 95,4
Kotka  54694 52657 68,44 4736,79 1 0,02 339 1,1 88,5
Kouvola  88436 75554 120,15 8052,26 3 ‐0,46 303 1 89,5
Kristiinankaupunki  101 vaasa 7262 4847 17,94 270,18 1056,03 1 ‐1,54 158 0,9 93,5
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Kruunupyy  6716 3338 17,46 595,29 2 ‐0,26 159 0,9 96,7
Kuhmalahti  1060 286 2,06 0 2 ‐0,66 129 0,6 94,6
Kuhmo  206 kuopio 9798 6316 9,03 699,45 1030,04 3 ‐1,64 345 0,9 81,8
Kuhmoinen  2639 1555 4,32 304,92 3 ‐1,76 180 0,9 86,2
Kuopio  91959 82018 54,5 6193,5 1 0,36 763 1,1 89,7
Kuortane  4019 1597 6,29 375,16 3 ‐1,26 231 0,9 94,9
Kurikka  77 vaasa 14749 9856 40,39 244,02 1384,97 3 ‐0,64 131 0,9 92
Kustavi  910 338 1,21 85,69 3 ‐0,94 305 0,9 92,8
Kuusamo  217 oulu 16775 10474 20,67 506,72 2881,76 3 ‐0,74 301 1 89Kuusamo  217 oulu 16775 10474 20,67 506,72 2881,76 3 0,74 301 1 89
Kylmäkoski  2612 886 3,96 191,48 2 ‐0,16 209 0,7 91,6
Kyyjärvi  1558 889 3,61 305,43 3 ‐2,22 171 1,1 87,3
Kärkölä  4927 3245 9,41 675,99 2 ‐0,24 226 1 92,3
Kärsämäki  2970 1258 4,57 361,54 3 ‐0,9 216 1 91,9
Köyliö  2863 1217 5,74 304,55 2 ‐0,6 128 0,6 94,2
Lahti  100080 95997 74,69 6951,75 1 0,36 597 1,1 88,4
Laihia  7692 5801 20,13 705,84 2 0,6 100 0,6 94,4
Laitila  60 turku 8470 5424 16,83 322,28 891,43 3 ‐0,26 231 1,1 94,2
Lapinjärvi  2934 1021 3 16 416 78 3 ‐0 26 331 0 8 92Lapinjärvi  2934 1021 3,16 416,78 3 ‐0,26 331 0,8 92
Lapinlahti  7559 4096 8,51 635,24 2 ‐0,18 287 0,8 89,4
Lappajärvi  3517 1614 7,65 345,62 3 ‐1,5 169 0,9 93
Lappeenranta  70313 61160 71,89 7258,78 1 0,18 427 1,1 88,9
Lapua  83 vaasa 14234 9910 28,04 353,42 1176,4 3 0,34 170 0,8 94
Laukaa  17763 11388 25,44 1847,07 2 0,96 199 0,7 90,3
Lavia  2086 940 3,01 46,08 3 ‐1,48 182 0,7 87,9
Lemi  3059 1403 2,73 220,53 2 ‐0,52 236 0,5 91,8
Lemland  1783 402 2,86 0 2 1,42 78 0,3 97,7
Lempäälä  19753 15620 30 55 2020 49 2 2 5 162 0 7 93 3Lempäälä  19753 15620 30,55 2020,49 2 2,5 162 0,7 93,3
Leppävirta  10760 6171 13,1 920,47 2 ‐0,5 242 0,8 89,8
Lestijärvi  881 317 0,82 187,53 3 ‐2,02 470 1,2 92,1
Lieksa  98 joensuu 12918 9004 17,23 522,58 1712,34 3 ‐2,18 244 1 79,2
Lieto  15772 12279 33,71 554,41 2 1,28 142 0,7 96,2
Liljendal  1469 380 1,35 123,01 2 0,04 326 0,7 95,4
Liminka  8576 5720 11,85 827,06 2 5,44 141 0,5 92,7
Liperi  12056 5992 14,93 1095,37 2 1 222 0,7 90,1
Lohja  58 helsinki 39133 32993 47,4 696,05 3730,55 1 0,98 321 0,8 94,3
L i   66 k 6 6 8 6Loimaa  66 turku 17102 11005 22,32 493,06 639,81 3 ‐0,32 320 1 93,6
Loppi  8146 4129 12,63 571,85 2 1,04 164 0,6 94,2
Loviisa  88 helsinki 7381 7163 12,3 582,36 1405,3 1 0,04 291 1,2 91,5
Lumijoki  1941 999 2,94 238,88 2 1,86 152 0,7 89,8
Luoto  4651 3257 11,79 436,39 2 1,8 73 0,5 96,5
Luumäki  5179 2968 7,79 611,79 2 ‐0,48 216 0,8 89,5
Luvia  3317 1837 6,75 86,51 2 0,3 118 0,6 90,5
Länsi‐Turunmaa  15405 9987 26,11 359,36 2 0,16 205 0,8 95,1
Maalahti  5549 3558 22,11 444,89 2 0,00 81 0,7 95,1
Maaninka  3855 878 1,63 150,85 2 0,38 557 0,7 90,8

Maarianhamina  11005 10404 8,66 0 1 0,68 1229 1,9 97,3
Marttila  2030 799 3,08 161,46 2 ‐0,5 198 0,7 95,4
Masku  9383 6070 20,64 901,37 2 2,52 120 0,6 96,6
Merijärvi  1187 432 1,63 62,73 2 ‐2,04 183 0,7 92,1
Merikarvia  3437 1919 8,26 835,34 3 ‐1,24 130 0,9 85,4
Miehikkälä  2297 699 2,69 127,71 3 ‐1,72 232 0,7 91,7
Mikkeli  48676 40013 50,14 4373,25 1 ‐0,06 409 1 89,9
Muhos  8751 6064 19,56 803,29 2 1,84 128 0,7 91,6
Multia  1953 887 2,6 241,37 2 ‐1,12 203 0,9 90,3Multia  1953 887 2,6 241,37 2 1,12 203 0,9 90,3
Muonio  2360 1163 4,21 587,23 3 ‐0,86 226 1 90,1
Mustasaari  18112 12326 51,93 1062,64 2 1,2 89 0,5 96,8
Muurame  9178 7347 13,32 899,46 2 1,5 194 0,7 91,7
Mynämäki  8026 5001 19,41 87,65 2 0,04 115 0,6 95,5
Myrskylä  2010 824 3,14 266,83 3 ‐0,02 176 0,7 92,8
Mäntsälä  19432 11539 23,47 1332 2 2,1 211 0,6 95,1
Mänttä‐Vilppula  85 jyväskylä 11645 9699 21,33 454,71 2247,72 3 ‐1,06 221 1 90
Mäntyharju  199 helsinki 6570 4176 9,41 443,78 908,58 3 ‐1,32 246 0,9 91,1
Naantali  18391 14891 19 21 1099 23 2 1 06 292 0 7 94 6Naantali  18391 14891 19,21 1099,23 2 1,06 292 0,7 94,6
Nakkila  5782 4182 18,55 122,05 2 ‐0,56 95 0,8 89,9
Nastola  15044 11576 22,74 1705,23 2 0,38 250 0,9 90,6
Nilsiä  6505 3114 6,18 808,73 3 ‐0,38 342 0,9 92,8
Nivala  150 oulu 10984 6558 24,92 263,16 695,04 3 0,16 146 0,9 92,2
Nokia  30951 26333 31,06 2569,77 2 1,92 360 0,8 92,7
Noormarkku  6125 4812 12,58 103,53 2 0,00 112 0,6 90
Nousiainen  4809 2684 11,13 281,04 2 2,08 94 0,5 95,8
Nummi‐Pusula  6013 2148 7,8 566,37 2 0,24 199 0,6 94
Nurmes  127 joensuu 8674 5662 11 5 492 35 1123 08 1 1 4 258 1 82 6Nurmes  127 joensuu 8674 5662 11,5 492,35 1123,08 1 ‐1,4 258 1 82,6
Nurmijärvi  39018 30404 57,15 3762,91 2 1,64 184 0,6 96,1
Närpiö  84 vaasa 9505 4649 26,97 172,38 1111,26 1 ‐0,12 160 1 97
Oravainen  2158 1190 6,51 189,09 3 ‐0,5 151 1,1 96,9
Orimattila  14810 9628 19,49 1317,11 2 0,64 240 0,8 91,8
Oripää  1393 667 3,5 21,03 3 0,68 133 0,8 92,8
Orivesi  9632 6294 13,71 874,09 2 1,68 191 0,8 89,7
Oulainen  101 oulu 8047 5896 13,87 425,09 768,06 1 ‐0,36 229 1 90
Oulu  137061 127802 100,19 10794,47 1 1,18 691 1,2 88,9
O l l   8 6 8 8 8 8 6Oulunsalo  9511 8770 14,2 608,18 2 1,28 158 0,6 92,1
Outokumpu  47 joensuu 7551 5196 10,66 487,43 990,34 3 ‐0,76 255 1 84,3
Padasjoki  3513 1690 5,28 368,13 3 ‐1,16 206 0,8 89,5
Paimio  10145 7464 14,61 310 2 0,7 252 0,8 97
Paltamo  3998 2396 7,89 657,67 2 ‐1,08 142 0,8 82
Parikkala  6007 2545 7,54 580,2 3 ‐1,1 252 0,9 86,3
Parkano  83 tampere 7115 4552 13,03 349,35 1007,6 1 ‐1,06 221 1 91,5
Pedersöre  10757 6922 32,65 923,74 2 0,66 106 0,8 96,2
Pelkosenniemi  1046 443 1,57 608,58 3 ‐2,42 260 1,1 81
Pello  4114 2195 6,61 531,96 3 ‐2,2 208 0,9 84,3
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Perho  3020 1041 4,77 200,66 3 ‐0,12 201 0,9 92,2
Pernaja  3944 1892 9,43 294,47 2 0,36 92 0,5 95,4
Pertunmaa  1979 796 3,88 229,09 3 ‐1,84 178 1 91,2
Petäjävesi  3887 1687 4,6 588,5 2 1,04 192 0,7 88,9
Pieksämäki  91 kuopio 20304 15625 20,63 757,39 2041,49 3 ‐0,92 363 1 89,7
Pielavesi  5249 2244 3,48 357,38 3 ‐1,4 455 0,9 87,4
Pietarsaari  96 vaasa 19667 19023 22,77 835,44 2168,41 1 0,26 462 1,3 92,7
Pihtipudas  4700 2133 5,62 505,49 3 ‐1,22 280 0,9 88
Pirkkala  16154 14313 23,31 1053,67 2 2,38 188 0,7 94,2Pirkkala  16154 14313 23,31 1053,67 2 2,38 188 0,7 94,2
Polvijärvi  4843 1559 4,6 203,1 2 ‐1,26 305 0,8 84
Pomarkku  2512 1465 5,31 68,73 2 ‐0,68 109 0,6 88,1
Pori  76403 71458 94,98 7431,56 1 0,08 353 1,1 87,7
Pornainen  4975 2883 12,79 278,39 2 2,28 67 0,4 96,3
Porvoo  48227 38242 59,79 3753,94 2 0,84 328 0,9 93,8
Posio  4020 1585 4,07 299,2 3 ‐1,8 310 0,9 85,5
Pudasjärvi  93 oulu 9031 4334 8,4 515,95 1502,13 3 ‐1,38 329 1 83,8
Pukkila  2025 718 2,09 207,79 3 0,46 271 0,6 94,9
Punkaharju  3882 1598 2 61 708 31 2 ‐1 22 677 1 2 90 4Punkaharju  3882 1598 2,61 708,31 2 ‐1,22 677 1,2 90,4
Punkalaidun  3373 1314 5,19 280,96 3 ‐1,02 216 0,9 94
Puolanka  3183 1862 4,01 728,23 3 ‐2,26 236 0,9 78,4
Puumala  2645 1396 3,17 363,98 3 ‐1,62 263 0,9 87,3
Pyhtää  5123 3499 14,43 80,03 2 ‐0,32 74 0,5 92,1
Pyhäjoki  3353 2227 9,97 323,45 2 ‐1,18 82 0,6 91,4
Pyhäjärvi  6081 3375 9,7 983,03 3 ‐0,78 197 0,9 86,3
Pyhäntä  1701 933 1,94 235,78 3 ‐1,62 428 1,2 89,6
Pyhäranta  2236 831 4,15 293,31 2 ‐0,38 135 0,6 93,6
Pälkäne  6989 3494 12 2 950 55 2 0 88 181 0 8 93 8Pälkäne  6989 3494 12,2 950,55 2 0,88 181 0,8 93,8
Pöytyä  8397 3845 11,93 118,74 2 0,14 237 0,8 95,2
Raahe  76 oulu 22571 19996 44,91 445,25 2313,67 1 ‐0,02 229 1,2 89,5
Raasepori  84 helsinki 28834 21310 40,79 522,43 3790,14 3 0,26 270 0,9 93,7
Raisio  24147 23294 29,92 373,74 2 0,62 315 0,9 94,7
Rantasalmi  4145 1594 3,08 351,76 3 ‐1,38 424 0,8 86,9
Ranua  4428 2168 4,47 484,71 3 ‐2 293 0,9 84,7
Rauma  39747 36037 65,26 3947,97 1 ‐0,44 271 1 91,3
Rautalampi  3538 1653 4,76 365,53 3 ‐1,02 220 0,8 87,2
R   8 8 8 88Rautavaara  1949 843 2,29 158,11 3 ‐2,28 223 0,9 88,3
Rautjärvi  4096 2332 5,69 621,25 2 ‐1,56 227 0,8 86,6
Reisjärvi  2990 1201 3,44 342,54 3 ‐1,12 282 0,9 95,6
Riihimäki  28536 25735 25,8 2265,51 2 1,36 422 0,9 91,5
Ristiina  4963 2664 4,76 536,29 2 ‐0,58 408 1 90,3
Ristijärvi  1548 680 2,3 191,88 2 ‐1,7 182 0,7 84,9
Rovaniemi  59353 49838 59,44 5305,73 3 0,82 390 1 87,7
Ruokolahti  5730 3271 8,06 0 2 ‐1,02 152 0,6 88,4
Ruotsinpyhtää  2900 1465 4,2 524,84 2 ‐0,18 193 0,7 94,7
Ruovesi  5132 2502 7,37 925,83 3 ‐1,24 274 1 92,1

Rusko  5758 3887 13 361,54 2 0,96 128 0,6 95,7
Rääkkylä  2671 792 2,3 190,29 3 ‐2,1 331 0,8 82,5
Saarijärvi  64 jyväskylä 10730 5731 13,27 431,88 900,97 3 ‐1 273 0,9 86,3
Salla  4308 1995 4,55 913,18 3 ‐2,12 271 0,9 74,9
Salo  54 turku 54777 38564 64,24 600,31 4174,47 3 0,66 397 1,1 93
Saltvik  1753 756 4,34 0 2 0,06 100 0,5 97,9
Sastamala  54 tampere 24519 16082 44,13 364,42 2672,19 1 ‐0,04 200 0,9 94,2
Sauvo  3027 1175 3,31 292,64 2 0,94 225 0,6 97,2
Savitaipale  4023 2005 5,88 514,01 2 ‐1 215 0,9 89,1Savitaipale  4023 2005 5,88 514,01 2 1 215 0,9 89,1
Savonlinna  141 joensuu 27828 23955 23,4 1023,72 2461,4 1 ‐0,68 467 1 87,3
Savukoski  1216 487 2,12 175,13 3 ‐2,64 180 0,8 82,7
Seinäjoki  56211 46277 68,11 5017,52 1 1,4 389 1,1 92,3
Sievi  5307 2674 9,04 565,06 3 0,42 269 1,2 92
Siikainen  1677 507 1,74 66,24 3 ‐2,18 326 0,9 84,4
Siikajoki  5759 2692 10,63 708,14 2 ‐0,52 157 0,8 89,1
Siikalatva  6394 3226 11,32 794,17 3 ‐1,5 200 0,9 91,4
Siilinjärvi  20769 15692 27,71 1481,88 2 0,64 222 0,7 93,2
Simo  3546 1996 8 41 378 32 2 ‐0 96 84 0 5 86 8Simo  3546 1996 8,41 378,32 2 ‐0,96 84 0,5 86,8
Sipoo  17840 14219 67,22 2475,87 2 ‐0,68 75 0,6 96,4
Siuntio  5871 2478 6,09 378,83 2 2,54 218 0,5 96,1
Sodankylä  334 oulu 8872 5245 11,36 461,71 1941,54 3 ‐1,1 279 0,9 87,5
Soini  2455 1125 4 271,64 3 ‐1,78 211 1 86,2
Somero  82 turku 9465 5081 11,26 451,24 652,95 3 ‐0,46 271 0,8 93,8
Sonkajärvi  4706 1944 4,27 369,34 2 ‐1,24 358 0,9 84,9
Sotkamo  10719 6041 12,12 1579,52 2 0 286 0,9 89
Sulkava  3033 1326 3,2 238,05 3 ‐1,74 282 0,8 86,7
Sund  1031 6 0 04 56 16 2 0 16 6000 0 4 98 4Sund  1031 6 0,04 56,16 2 ‐0,16 6000 0,4 98,4
Suomussalmi  194 oulu 9435 5653 10,68 529,31 1525,45 3 ‐1,92 273 0,9 81,7
Suonenjoki  50 kuopio 7607 5260 11,18 470,48 667,15 3 ‐0,46 238 1 88,4
Sysmä  4509 2342 6,1 488,77 3 ‐0,9 233 0,9 88,6
Säkylä  4761 4087 13,67 732,92 2 ‐0,78 177 1,2 94,8
Taipalsaari  4914 2765 5,18 248,44 2 0,46 173 0,4 91,8
Taivalkoski  4546 2162 5,71 650,32 3 ‐1,38 231 0,9 82,5
Taivassalo  1708 631 3,12 220,57 2 ‐0,66 178 0,8 95,2
Tammela  6617 2853 10,01 436,65 2 0,54 180 0,6 92,7
T   6 8 8 8 6Tampere  209552 195976 98,39 10193,44 1 0,84 1131 1,2 89,6
Tarvasjoki  1941 860 3,68 15,61 2 ‐0,08 153 0,7 95,4
Tervo  1750 602 1,83 187,49 2 ‐1,88 238 0,7 89,5
Tervola  3476 1404 4,78 516,54 3 ‐1,4 215 0,9 84,6
Teuva  81 vaasa 6077 4029 23,68 170,14 465,15 3 ‐0,84 83 0,8 92,9
Tohmajärvi  5161 1708 4,37 544,47 2 ‐1,6 391 0,9 82,7
Toholampi  3536 1497 5,01 326,87 3 ‐0,72 249 0,9 94,2
Toivakka  2367 886 2,49 245,42 2 ‐0,18 251 0,7 89
Tornio  131 oulu 22487 18744 44,72 419,14 2403,86 3 0,24 198 1 86,1
Turku  175582 166840 112,87 9463,83 1 0,08 829 1,2 91
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Tuusniemi  2877 1168 2,67 206,13 2 ‐1,1 293 0,8 87,8
Tuusula  36386 31843 71,93 3210,2 2 1,36 168 0,8 97
Tyrnävä  6148 3637 9,5 642,77 2 2,62 136 0,6 91,2
Töysä  3235 1589 6,19 402,2 2 0,18 286 1,4 91,5
Ulvila  13707 11602 24,62 1058,08 2 ‐0,26 144 0,6 91
Urjala  5414 2732 8,78 792,32 3 ‐0,52 223 0,9 88,9
Utajärvi  3045 1439 4,56 217,12 3 ‐1,4 225 0,9 86,1
Utsjoki  1322 328 1,42 192,24 3 ‐0,92 354 0,9 89,5
Uurainen  3321 1052 3,13 172,87 2 1,5 247 0,7 89,1Uurainen  3321 1052 3,13 172,87 2 1,5 247 0,7 89,1
Uusikaarlepyy  7429 3715 11,37 730,57 3 ‐0,06 285 1 96,6
Uusikaupunki  67 turku 15886 11994 20,81 576,36 1974,1 3 ‐0,66 321 1 91,6
Vaala  3470 1501 2,69 962,12 3 ‐1,98 418 0,9 82,4
Vaasa  58597 56131 52,19 3811,71 1 0,56 631 1,3 93,3
Valkeakoski  35 tampere 20542 17584 24,13 728,72 1520,85 3 0,06 357 1 88,8
Valtimo  2508 1158 3,38 233,09 2 ‐2,34 219 0,9 86,4
Vantaa  195397 182763 131,25 12167,15 2 1,2 721 1 93,8
Varkaus  76 kuopio 23182 21525 30,11 714,88 3081,9 1 ‐1 347 1,1 86,3
Varpaisjärvi  2996 1248 3 02 264 39 3 ‐0 86 323 0 9 89 8Varpaisjärvi  2996 1248 3,02 264,39 3 ‐0,86 323 0,9 89,8
Vehmaa  2445 1109 5,73 204,45 2 ‐0,2 132 0,7 95,1
Vesanto  2437 906 2,42 158,46 3 ‐1,9 294 0,9 85,8
Vesilahti  4248 1868 6,09 416,39 2 2,92 121 0,5 93,1
Veteli  3501 1751 7,91 409,06 3 ‐1,06 167 0,9 93,9
Vieremä  4062 1473 2,53 300,74 2 ‐0,44 688 1,1 90,6
Vihanti  3238 1621 3,82 411,24 2 ‐1,12 222 0,8 89,7
Vihti  27628 18029 37,8 2025,75 2 2,02 199 0,6 95,8
Viitasaari  7330 3910 6,66 674,61 3 ‐0,72 383 1 87,4
Vimpeli  3302 2147 8 79 490 44 3 0 6 135 0 9 90 7Vimpeli  3302 2147 8,79 490,44 3 ‐0,6 135 0,9 90,7
Virolahti  3541 1638 6,99 295,98 2 ‐1,14 207 1 91,8
Virrat  106 jyväskylä 7629 4092 10,71 382,07 689,43 3 ‐0,9 244 0,9 91,9
Vähäkyrö  4732 3654 18,27 402,46 2 ‐0,08 65 0,6 95,5
Vöyri‐Maksamaa  4470 1718 8,19 471,78 2 ‐0,4 217 0,9 97,2
Yli‐Ii  2192 988 3,72 199,25 2 ‐1,18 123 0,6 87,1
Ylitornio  4847 2452 9,3 946,36 3 ‐1,86 161 0,9 86,6
Ylivieska  129 oulu 13803 11062 26,3 420,61 1094,63 1 0,92 206 1 91,2
Ylämaa  1427 475 1,69 79,01 2 ‐1,08 262 0,8 88,1
Ylöjä i  6 8 8Ylöjärvi  29762 23297 49,34 2301,84 2 2,3 171 0,7 93,8
Ypäjä  2630 965 3,4 201,37 2 ‐0,36 213 0,7 90,7
Ähtäri  111 jyväskylä 6620 4052 8,77 462,03 974,25 3 ‐1,12 317 1 90,4
Äänekoski  44 jyväskylä 20325 4052 23,62 171,55 2474,33 1 ‐0,14 340 1,1 86,4
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