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”On väärin ajatella, että kaupungin 
virkakoneistossa joku istahtaisi aamulla 
miettimään, miten syrjäseudun saa 
elinvoimaiseksi. Kaikki lähtee alueen ihmisistä 
itsestään, halusta ideoida ja toimia 
pitkäjänteisesti oman elinpiirinsä eteen” 

- Särkisalokotiyhdistyksen aktiivi Heikki Liede/TS 28.1.2018  -



ESITYKSEN SISÄLTÖ

1.Mistä me puhumme, 
kun puhumme kau-
pungitumisista

2.Onko kaupungistumi-
nen maaseudun pe-
lastusrengas?



1. Mistä me puhumme, kun 
puhumme kaupungistumisista?





Alue- ja väestökehityksen tilanneKUVAT



2

1 3

4

5

6



kaupungistumiset



MISTÄ ME PUHUMME, KUN 

PUHUMME KAUPUNGISTU-

MISISTA?

1. Kaupunkien ja kaupunkialueiden kasvusta 
ja vaikutusalueen laajenemisesta

2. Sujuvista ja nopeista liikenneyhteyksistä
kaupunkiseutujen sisällä ja niiden välillä 

3. Kaupunkien ja kaupunkiseutujen kansalli-
sesta merkityksestä kasvun, hyvinvoinnin, 
tiedon ja koulutuksen solmupisteinä

4. Asumiseen, työhön, liikkumiseen ja moni-
muotoisuuteen liittyvistä muutoksista 

5. Työn ulkopuolella olevan elämän ja vapaa-
ajan korostumisesta sekä arvojen, asen-
teiden ja preferenssien muuttumisesta



Miksi kaupungistuminen on noussut 

ISOSTI pinnalle 2010-luvulla?

1. Kaupunkipolitiikkaan sekä kaupunkien ja kaupunkiseutujen kehittämiseen liittynyt 
vuosikymmenien patoutunut tarve

2. Maakuntalähtöisyys suurissa uudistuksissa: maakunta- ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
uudistukset sekä koulutukseen liittyvät reformit

3. Demografinen käänne

4. Maahanmuuton ja vieraskielisten kasvu sekä maahanmuuttajien jatkomuuttojen 
keskittymishakuisuus

5. Uudet asumiseen, työn tekemiseen ja liikkumisen kulkutapoihin liittyvät muutokset

6. Kovien ja pehmeiden vetovoimatekijöiden sekä mieli- ja mainekuvien yhdistyminen 
nuorten ja nuorten aikuisten paikkoihin liittyviin valintoihin  

7. Nuorten ja nuorten aikuisten muuttuneet tai muuttumassa olevat arvot, asenteet ja 
preferenssit



Mikä tekee kaupungistumisesta 

”pirullisen” ilmiön tasapainoisen 

kehityksen näkökulmasta?



Keskittymis-, supistumis- ja autioitumiskehitys 

etenevät samanaikaisesti!



KESKITTYMIS- JA SUPISTUMISKEHITYS ON JATKUNUT 1970-LUVULTA SAAKKA…

VÄESTÖMUUTOS % NYKYISELLÄ ALUE-
LUOKITUKSELLA VUOSINA 1970-2016 

YLI 50 % (43)

25 - 49,9 % (23)

0 – 24,9 % (52)

-24,9 - -0,1 % (80)

-49,9 - -25,0 % (93)

YLI -50 % (20)

KASVUA
(118 kuntaa)

SUPISTUMISTA
(193 kuntaa)

Lähde: Tilastokeskus, erillisaineisto;
Kartta ja luokittelu: Timo Aro 2017

VÄESTÖMUUTOS % NYKYISELLÄ ALUE-
LUOKITUKSELLA VUOSINA 1970-2016 

YLI 30 % 

YLI -30 % 

KASVUA

SUPISTUMISTA

15 - 29,9 % 

0 - 14,9 % 

0 - -14,9 % 

-15 - -29,9 % 

1. Oulun +119.132
(93,7 %) 

2. Helsingin 631 383
(71,1 %) 

4. Tampereen 134 767
(51,1 %) 

5. Jyväskylän 61 453
(50,6 %) 



VÄESTÖMUUTOS 1 X 1 KM 

TILASTORUUDUISSA VUOSINA 

2005-2015

FAKTALAATIKKO

 Vakituisesti asuttuja 1 x 1 km ruutuja 88 390 eli jokaises-
sa ruudussa on asunut vähintään yksi asukas vakituisesti 
vuosina 2005-2015

 Väestö kasvoi alle joka kolmannessa ruudussa vuosina 
2005-2015 =SINISET RUUDUT

 Väestö vähentyi enemmän kuin joka toisessa ruudussa 
(55,7 %) vuosina 2005-2015 =PUNAISET RUUDUT

 Väestön määrässä ei ole tapahtunut muutosta joka 
viidennessä ruudussa vuosina 2005-2015

Lähde: Tilastokeskus, ruutuaineisto 
Kartta: Timo Widbom 2017
Analyysi: Timo Aro 2017



VÄESTÖMUUTOS 5 X 5 KM RUUDUISSA 

VUOSINA 2005-2016

FAKTALAATIKKO

 Graafi kuvaa Suomen maapinta-alan 5 x 5 kilometrin 
ruutuja  neljällä eri ulottuvuudella

 Siniset ruudut kuvaavat alueita, joissa vakituisesti 
asuvan väestön osuus kasvoi vuosina 2005-2016

 Punaiset ruudut kuvaavat alueita, joissa vakituisesti 
asuvan väestön osuus väheni vuosina 2005-2016

 Keltaiset ruudut kuvaavat alueita, joissa vakituisesti 
asuvan väestön määrässä ei tapahtunut muutoksia 
vuosina 2005-2016

 Valkoisissa ruuduissa ei ollut vakituista asutusta 
vuosina 2005-2016

Lähde: Tilastokeskus, ruututietokanta 
Taustakartta: MML, Esri Finland
Kartta: Timo Widbom 2017
Analyysi: Timo Aro 2017



ALUERAKENTEEN AUTIOITUMINEN 1X1 KM 

RUUDUISSA VUOSIEN 2005-2015 VÄLISENÄ 

AIKANA

FAKTALAATIKKO

 Suomen maapinta-ala on jaettu 1x1 km 
tilastoruutuihin

 Kartan punaiset pisteet kuvaavat niitä 1x1 km 
ruutuja, jotka ovat tyhjentyneet kokonaan väestöstä 
vuosien 2005-2015 välisenä aikana

 Vuonna 2005 koko maassa oli yhteensä 102 091 
tilasto-ruutua, joista oli noin 6 700 ruutua tyhjentynyt 
kokonaan väestöstä vuoden 2015 loppuun mennessä

 Onko 6,6 % väestöstä tyhjentynyttä 1x1 km ruutua 
yhdessä vuosikymmenessä paljon vain vähän?

Lähde: Tilastokeskus, ruutuaineisto 
Kartta: Timo Widbom 2017
Analyysi: Timo Aro 2017



50 %

85 %

VÄESTÖNTIHEYS 1.1.2017 

50 %
väestöstä asuu Rauma-Imatra –linjan eteläpuolella

85 %
väestöstä asuu Kokkola-Joensuu –linjan eteläpuolella

93,3 %
asumattomien ruutujen (250 x 250 metriä) määrä



KAUPUNKI- JA MAASEUTUALUEIDEN 

VÄESTÖKEHITYS VUOSINA 1990-2016

Kaupunkialueet + 733 314 (+23,7 %)  

Sisempi kaupunkialue + 321 259 (+22,1 %)

Ulompi kaupunkialue + 277 796 (+23,7 %)

Kaupungin kehysalue + 134 259 (+28,6 %)

Maaseutualueet -233 671 (-12,7 %)

Maaseudun paikalliskeskukset -16 597 (-4,9 %)

Kaupungin läheinen maaseutu +22 746 (+6,2 %)

Ydinmaaseutu -111 573 (-15,6 %)

Harvaan asuttu maaseutu -128 247 (-30,8 %)

Lähde: Tilastokeskus, väestö; kaupunki- ja maaseutuluokitus



KAUPUNKIALUEIDEN VÄESTÖLISÄYS      
JOKA AINOA PÄIVÄ

74 henkilöä päivässä vuosina 1990-2016

78 henkilöä päivässä vuosina 2000-2016

85,5 henkilöä päivässä vuosina 2010-2016

KAUPUNKI-
ALUEET

MAASEUTU-
ALUEET

1990-2016

Kaupunkialueet 
+ 733 314 (+23,7 %)

Lähde: Tilastokeskus, väestö; kaupunki- ja maaseutuluokitus;
Kartta: SYKE
Luokittelu: Timo Aro 2017



2. Onko kaupungistuminen 
maaseudun pelastusrengas?



Kasvavien kaupunkialuei-
den kasvukehä laajenee 
kaupungin läheiselle maa-
seudulle ja lisää kaupunki-
ja maaseutualueiden vä-
listä vuorovaikutusta sekä
toiminnallista kiinteyttä ja 
yhteyttä



CASE SALO

 Monikuntaliitos vuonna 2009, jolloin Salo ja yhdeksän ympäristökuntaa 
yhdistyivät uudeksi Salon kaupungiksi. Silloin ja vuosikymmen myöhemmin 
ydinkysymys: turvaako vai tuhoaako kuntaliitos lähipalvelut ja alueen 
elinvoiman?

 Turun Sanomien toimittaja Lilli Jokela teki reportaasin Salosta yhdeksän 
vuotta kuntaliitoksen jälkeen 28.1.2018. Reportaasin kohteena oli kolme 
Salon kaupungin osaa: Kiikala-Suomusjärvi, Teijo ja Särkisalo

 Kiikala ja Suomusjärvi: ”Kunnantalon vanavedessä lähtivät vanhuspalveluita 
tarjoava Maria-koti sekä noin 50 oppilaan Rekijoen koulu. Tontteja Kiikalasta ei 
ole myyty koko uuden Salon aikana…”

 Teijo: ”Pienyrittäjillä on valtavan suuri merkitys alueen elinvoimalle. Heitä on 
aina ollut paljon, ja junan tuomatkin on otettu avoimesti vastaan. Yhdessä 
tekemisestä on syntynyt hyvä kierre”. Teijon lähelle perustettu kansallispuisto 
valtava voimavara.

 Särkisalo: ”Salon vanhusvoittoisimpiin alueisiin kuuluva Särkisalo menetti 
vanhainkotinsa suuren hälyn saattelemana pian kuntaliitoksen jälkeen. Tilalle 
syntyi jotain sellaista, josta ehkä otetaan esimerkkiä ympäri Suomea joidenkin 
vuosien kuluttua. Entisessä vanhainkotikiinteistössä toimii nyt monialainen 
terveyttä ja hyvin-vointia edistävä palvelukeskittymä, jonka toiminnasta vastaa 
pai-kallisten asukkaiden muodostama Särkisalokoti-yhdistys. Särkisalo-koti 
kokoaa yhteen kaupungin ja paikallisten yrittäjien sekä järjestöjen palvelut, ja 
toimintaa koordinoiva yhdistys on itsekin aktiivinen toimija” Salon kaupunki on 
tehnyt kumppanuussopimuksen yhdistyksen kanssa. 



Suurten kaupunkien ja kau-
punkiseutujen kasvu lisää 
vastavirtojen määrää ja ko-
rostaa vaihtoehtoisuutta 
asumiseen, liikkumiseen ja 
työn tekemisen eri muotoi-
hin



Kuntien välinen nettomuutto vuosina 2014-2016

KUNTIEN NETTOMUUTTO 
VUOSINA 2014-2016 / 

KAIKKI MUUTTAJAT

KUNTIEN NETTOMUUTTO 
VUOSINA 2014-2016 / 

YLI 25-VUOTIAAT

KUNTIEN NETTOMUUTTO 
VUOSINA 2014-2016 / 

YLI 35-VUOTIAAT

+64 KUNTAA
(MUUTTOVOITTOA)

+179 KUNTAA
(MUUTTOVOITTOA)

+174 KUNTAA
(MUUTTOVOITTOA)

Lähde: Tilastokeskus, väestö; muuttoliike; k
Kartat, luokittelu ja analyysi: Timo Aro 2018 



Teknologinen kehitys vahvis-
taa riippumattomuutta pai-
kasta, ajasta ja etäisyyksistä 
sekä korostaa monipaikkai-
suuteen ja paikkaperustai-
seen kehittämiseen liittyviä 
vaihtoehtoja. Ihmisten suju-
va arki ja paikkaan liittyvät 
valinnat perustuvat sekä että 
valintoihin joko tai valintojen 
sijaan.  



VAPAA-AJAN ASUNTOJEN TIHEYS SUOMESSA 
VUONNA 2013

FAKTALAATIKKO

 Kartta kuvaa kesämökkien määrä neliökilometriä 
kohden; mitä punaisempi väri kartassa, sitä tiheäm-
min kesämökkejä tai muita vapaa-ajan asuntoja

 Koko maassa oli yhteensä noin 500 000 kesämök-
kiä vuoden 2013 lopussa

 Suurimmat  vapaa-ajan  asuntojen  keskittymät  
ovat Järvi-Suomessa,  rannikkoalueilla ja Lapin 
matkailukeskuksissa 

Lähde: Suomen ympäristökeskus 22/2015, vapaa-ajan asuminen Suomessa 



VAPAA-AJAN ASUNTOJEN JA VAKITUISTEN 
ASUNTOJEN SUHDE VUONNA 2013

FAKTALAATIKKO

 Kartta kuvaa vapaa-ajan asuntojen suhdetta 
vakituisesti asuttujen asuntojen määrään: keltai-
sella värillä olevissa paikoissa enemmän mökkiasu-
tusta kuin vakituista asutusta ja harmailla alueilla 
päinvastoin

 Joka viidennessä kunnassa on enemmän vapaa-
ajan asuntoja kuin vakituisia asuntoja!

 Vakituisia asuntoja on enemmän vain kaupunkitaa-
jamissa ja niiden lähialueilla sekä läntisen Suomen 
maanviljelysvaltaisilla alueilla

Lähde: Suomen ympäristökeskus 22/2015, vapaa-ajan asuminen Suomessa 



Alueiden omiin vahvuuksiin, 
kuten valmistavaan tuotan-
toon, energiaan, puhtaaseen 
veteen, ruokaan, luontoon 
tai matkailuun liittyvät asiat 
lisäävät kaupunki- ja maa-
seutualueiden keskinäistä 
riippuvuutta erillisyyden si-
jaan sekä luovat elinvoimai-
sia pistemäisiä paikallisia 
keskittymiä. Kriittisin tekijä 
liikenteen ja liikenneverkon 
toimivuus!



Villit kortit eli ennakoimatto-
mat ja yllättävät muutosteki-
jät tai vähäpätöisiltä ja pie-
niltä vaikuttavat asiat, joista 
voi kasvaa ajan mittaan suur-
ta ja käänteentekevää



1. Sijaintietu

2.TTTT

3.Villit kortit

3 pointtia maaseutu-

alueiden pärjäämisessä 



LOPUKSI KOLME AVOINTA KYSYMYSTÄ IHMISTEN

PAIKKAAN LIITTYVIEN VALINTOJEN SUHTEEN

1. Seuraavatko ihmiset työpaikkoja vai työpaikat ihmisiä? (Richard Florida)

2. Valitsevatko tulijat ensin työn, jonka mukana tulee paikka vai valitsevatko 
tulijat ensin paikan, jonka mukana tulee työ (Charles Laudry)

3. Onko paikkojen välisessä kilpailussa kyse enemmän työelämästä vai 
Työstä ja Elämästä?
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