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Aikaa kysymyksille puheenvuorojen välissä

Pieni kaupungistuminen - ilmiö
• Monimuotoinen kaupunkipolitiikka – hallitusohjelman kirjauksena

• Keskustelu kaupungistumisesta, sen sisällöistä ja vaikutuksista käy
aika ajoin yhteiskunnassamme kiivaana
• Mitä kaupungistuminen on
• Onko se vain suurten kaupunkien ilmiö ?
• Miten kaupungistuminen ilmenee seutukaupungeissa

Kaupungistuminenko vain menolippu
maalta keskuskaupunkiin ?
• Faktoja ja tilastoja näiden tulkintojen taakse löytyy
• Sivuun on jäänyt keskustelu siitä, mitä kaupungistuminen ilmiönä
kunnan rajojen sisällä voi tarkoittaa.
• Seutukaupungeissa on huomattu,
• miten kaupungistuminen ja ihmisten asumiseen liittyvät preferenssit
vaikuttavat vahvasti myös kehitykseen kunnan sisällä.

• Pieni kaupungistuminen, joka nostetaan ensimmäisen kerran
keskusteluun

Pieni kaupungistuminen =
kehitys kunnan sisällä
Selvityksen tarkastelun fokuksena:
• miltä kyseiset ilmiöt näyttävät kaupunkien sisällä ja mitä niiden
vaikutukset tarkoittavat kaupunkien kehityksen kannalta esimerkiksi
maankäytön, asumisen ja liikenteen kysymyksissä.
• seutukaupungit halusivat vahvistaa tietopohjaa kuntatason
väestönkehityksestä ja dynamiikasta.
• Tarkastelun keskiöön haluttiin nostaa
• seutukaupunkien sisällä eri alueilla tapahtuvat väestömuutokset
• niiden välinen muuttoliike.
• tarkentaa tilannekuvaa, jonka perusteella niin päättäjät, rakennuttajat kuin
muuttamista pohtivat asiakkaat toimivat.

• Selvityksen kautta tuotu konkreettista näyttöä ja aiempaa
monipuolisempaa väestönkehityksen kuvaa 2010-luvun
seutukaupungeissa.
• Selvitys tarkastelee 56 seutukaupunkia
• yhtenä ryhmänä
• yksittäisinä kaupunkeina.

• Paikkatietoperustaisella tarkastelulla on saatu esille
• miltä kaupungin sisäinen muuttoliike näyttäytyy.
• monipuolisemman ja alueiden sisäisen tarkastelun tulos
• ei ole vain taantuvia alueita ja kasvavia suurkaupunkeja.

• Kun tarkastelu siirtyy neliökilometrin tarkkuuteen, päästään lähemmäs
monisävyisempää totuutta.
• Selvityksessä tuodaan näkyväksi
•
•
•
•

kaupunkien väestönkehitys
Keskustaajamien ja muiden alueita väestökehitys
mihin väestökehitys nojaa
lisäksi maahanmuutto osana kaupungistumista saadaan näkyväksi

Miten selvitys käynnistyi
• Alkuvuodesta 2020
• Haminan, Kurikan, Laitilan, Raahen ja
Ylivieskan kaupunginjohtajien muodostama
seutukaupunkien valmistelunyrkki
• yhdessä Kuntaliiton asiantuntijoiden kanssa
• Pieni kaupungistuminen – selvitys on valmis
ja kertoo, miten monimuotoisesti
kaupunkipolitiikan kasvot näyttäytyvät
seutukaupungeissa ja sen, että
kaupungistuminen ei ole vain isojen
kaupunkien asia
• Selvityksen tekijäksi kutsuttiin MDI; Janne
Antikainen ja Rasmus Aro
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Yhteistyökykyiset ja -haluiset, valtakunnallisesti verkottuneet ja ketterät
SEUTUKAUPUNKIVERKOSTO

56 kaupunkia
915 000 asukasta

71 500 yritystä
350 000 työpaikkaa

Akaa, Alajärvi, Alavus, Forssa, Hamina, Heinola,
Huittinen, Iisalmi, Ikaalinen, Imatra, Jämsä, Kalajoki,
Kankaanpää, Kannus, Kauhajoki, Kauhava, Kemi,
Kemijärvi, Keuruu, Kitee, Kokemäki, Kristiinankaupunki,
Kurikka, Kuusamo, Laitila, Lieksa, Lohja, Loimaa,
Loviisa, Mänttä-Vilppula, Nivala, Nurmes, Oulainen,
Paimio, Parainen, Parkano, Pieksämäki, Pietarsaari,
Raahe, Raasepori, Rauma, Riihimäki, Saarijärvi, Salo,
Sastamala, Savonlinna, Somero, Suonenjoki, Tornio,
Uusikaupunki, Valkeakoski, Varkaus, Viitasaari,
Ylivieska, Ähtäri, Äänekoski

Tilastokeskus: väkiluku 2019, yritysten toimipaikat 2018, työpaikat 2017
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• Seutunsa keskus, ei maakuntakeskus
• Luontainen palveluiden, talouden ja
elinvoiman keskus
• Maakuntakeskusten ulkopuolisen Suomen
selkäranka
• Elinkeinoelämänsä tunteva
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