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Kaupungistumisen megatrendi 

 

Kaupungistuminen ja suurkaupunkien lisääntyminen ovat nykyinen megatrendi. Ihmiset 

ovat liikkeellä ja muuttovirrat suuntaavat suurkaupunkeihin ympäri maailmaa. On monta 

tapaa laskea kaupunkialueiden väestöllistä suuruutta. Laskutapana voidaan käyttää ainakin 

hallinnollista aluetta (city proper, joka yleensä suppea), kaupunkiseutua (metropolitan 

area) ja kaupunkimaista aluetta (urban area). Jokainen laskutapa tuottaa omanlaisia 

luetteloitaan. Nyrkkisääntönä voidaan pitää, että alueen maantieteellinen koko laajenee ja 

väestö lisääntyy mentäessä kaupungista kaupunkiseudun kautta kaupunkimaiseen 

alueeseen.  

 

Kaupunkiseudun väestön koolla laskien maailman kymmenen väekkäintä kaupunkia ovat: 

1) Tokio (Japani), lähes 38 miljoonaa asukasta 

2) Jakarta (Indonesia), lähes 32 miljoonaa asukasta 

3) Soul (Etelä-Korea), 25,5 miljoonaa asukasta 

4) Kanton (Kiinan Kansantasavalta), 25 miljoonaa asukasta 

5) Peking (Kiinan Kansantasavalta), lähes 25 miljoonaa asukasta 

6) Manila (Filippiinit), lähes 25 miljoonaa asukasta 

7) New York (Yhdysvallat), lähes 24 miljoonaa asukasta 

8) Shenzhen (Kiina), yli 23 miljoonaa asukasta 

9) Delhi (Intia), lähes 22 miljoonaa asukasta 

10) Mexico City (Meksiko), lähes 22 miljoonaa asukasta 

Numeroista näkyy, että nämä kaupunkiseudut ovat todella väekkäitä. Tokion 

kaupunkiseudulla elää noin seitsenkertaisesti koko Suomen väkimäärä. Tai toisin 

verrattuna: Tokion kaupunkiseutu on väkimäärältään noin puolet koko Saksan väestöstä 

(Euroopan unionin väekkäin maa). Tai että Tokion kaupunkiseudulla on väkeä saman 

verran kuin koko Puolassa. Euroopan unionin 27 jäsenvaltiosta kokonaista 21 on 

väestöltään vähäisempiä kuin Tokion kaupunkiseutu ja vain kuusi jäsenvaltiota on 

kaupunkiseutua väekkäämpää. 

 

Kaupungistuminen ja suurkaupunkien syntyminen ei suinkaan ole uusi asia. Se alkoi yhtä 

jalkaa maatalouden syntymisen kanssa noin 11 000 vuotta sitten. Varsinainen 

kaupungistuminen alkoi sellaisissa paikoissa kuin Mesopotamia (Eufrat- ja Tigris-jokien 

välinen alue nykyisessä Lähi-idässä), Niilin laakso Afrikassa, Indusjoen laakso Intian 
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niemimaalla ja Keltaisenjoen laakso nykyajan Kiinassa. Noista ajoista lähtien ihmiskunnan 

historiaa on voitu tarkastella kaupunkien tai suurkaupunkialueiden ja muiden ”ei niin 

kaupunkimaisten” alueiden jännitteisen linssin läpi. Oma aikamme on vain uusi vaihe 

pitkässä köydenvedossa kaupunkien ja ”ei-niin-kaupunkien” välillä. 

 

Suomessa kaupungistuminen alkoi keskiajalla, kun nykyisen Suomenlahden ja 

Pohjanlahden rannoille, jokien suihin, perustettiin kuusi kaupunkia: vanhimpana Turku 

(per. 1229), Ulvila, Porvoo, Viipuri, Rauma ja nuorimpana Naantali (per. 1443). Moderni 

kaupungistuminen pääsi vauhtiin 1800-luvun jälkipuoliskolla, kun suuret 

teollisuuskaupungit – sellaiset uudet tulokkaat kuin Tampere (per. 1779) tai sellaiset 

vanhat kaupungit kuin Viipuri, Turku ja Helsinki – aloittivat muodonmuutoksensa 

teollisuuspaikkakunniksi. Reilussa viidessäkymmenessä vuodessa (vuodesta 1860 vuoteen 

1913) maan teollisuustyöväestön määrä lähes kolmetoistakertaistui nousten 11 800 

hengestä 150 000 henkeen. Teollisuustyöväki asui pääosin kaupungeissa tai maaseudun 

”taajaväkisissä yhdyskunnissa”, jotka asuinalueina muistuttivat kaupunkeja, vaikka niillä ei 

ollutkaan kaupungin hallinnollista asemaa. 

 

Suomen modernin kaupungistumisen toinen aalto sijoittui 1950–1970 luvuille. Agraarissa 

Suomessa kaupungistumiskehitystä oli karsastettu ja sitä vastaan oli yritetty taistella. 

Viimeinen suuri yritys padota kaupungistumiskehitystä oli toisen maailmansodan jälkeinen 

asutuspolitiikka. Karjalan evakot ja rintamamiehet asutettiin nimenomaan maaseudulle – 

tämä oli tietoinen, urbanismin vastainen valinta. Heidät myös etupäässä asutettiin niin 

sanotuille kylmille tiloille, eli paikkoihin, jonne elämisen ehdot oli itse rakennettava sekä 

kooltaan niin pienille tiloille, että ne tarjosivat juuri ja juuri elannon, mutta eivät 

mahdollistaneet maatalousyrittäjyyttä. Jo noin kymmenen vuoden päästä oli selvää, että 

näille tiloille syntyneille suurille ikäluokille maaseutu ja oma kotitila ei pysty tarjoamaan 

elantoa. Alkoi muuttoliike pois maaseudulta. Toisaalta se suuntautui Ruotsin 

teollisuuskaupunkeihin. Toisaalta se suuntautui etelän ”maalikyliin” eli suuriin 

kaupunkeihin, jonne muuttajien tarpeisiin alkoi nopeasti nousta lähiöitä. Muutoksen 

nopeutta kuvaa se, että vuonna 1950 neljännes väestöstä (26 %) asui kaupungeissa. 

Kaksikymmentä vuotta myöhemmin vuonna 1970 kaupungeissa asui ensi kertaa hieman 

enemmän väkeä, kuin niiden ulkopuolella. Näin asia on ollut siitä lähtien. 
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Nyt elämme Suomen modernin kaupungistumisen kolmatta aaltoa. Sen alkupisteeksi 

voidaan katsoa 1990-luvun lama ja sen jälkimainingeissa tapahtunut muutos 

ajattelutavassa. Kun ennen sitä pyrittiin pitämään koko Suomi asuttuna, pelataan nykyään 

yhä enemmän kaupungistumisen ehdoilla, joiden mukaan maan väestö näyttää puristuvan 

muutamaan kasvukeskukseen. Ajattelun muutokselle on useita syitä. Eräs syy on maailman 

globalisoituminen ennen kaikkea kaupan ja talouselämän osalta. Globalisoituva maailma 

on merkinnyt kansainvälisen kilpailukyvyn painottamista. Tämän puolestaan on nähty 

vaativan kasvavien seutujen tukemista, mikä puolestaan on ruokkinut muuttoliikettä 

kasvukeskuksiin. Näin siis vanha aluepoliittinen ajattelu on hylätty. Enää ilmeisesti koko 

Suomea ei tarvitse pitää asuttuna, eikä yhtäläisiä palveluita ole tarpeen tarjota läpi koko 

Suomen maantieteellisen alueen. Tämän nähdään nykyään olevan ”liian kallista” ja 

uhkaavan kalleudellaan jopa kansainvälistä kilpailukykyä. Kaikkien aikojen vaurain Suomi 

ei pysty – tai halua – pitää yllä rakenteita, joita paljon varattomampi valtio rakensi.  

 

Ainakin toiseen maailmansotaan saakka yleiselle eurooppalaiselle kaupungistumiselle oli 

olemassa myös merkittävä vastavirta: väen muuttaminen eurooppalaisten ”löytämiin” 

uusiin maihin ja maanosiin, mikä käynnistyi 1500-luvun mittaan. Sellaiset maailmankolkat 

kuin Amerikka, Australia tai Siperia saivat vastaanottaa merkittävää muuttovirtaa. Vaikka 

muuttajien jäljissä nousi aina myös kaupunkeja – onhan ihminen jopa Aristoteleen 

määritelmän mukaan ”zoon politikon”, kirjaimellisesti luontaisesti poliksessa 

(kaupunkivaltiossa) elävä eläin –  oli taivaanrannassa silti olemassa ”rajaseutua” tai 

”erämaata”, joka tarjosi ”ei-niin-kaupunkimaista” elämäntapaa. Nyt olemme siinä 

pisteessä, että maapallon rajaseudut on asutettu – ainoastaan mannerjään mahdollinen 

sulaminen paljastaa uutta rajaseutua Antarktikselta. Jäljellä on kuitenkin vielä – vanhaa 

Stark Trek –televisiosarjaa mukaillen – ”Space, the final frontier”. Se lienee lajityypillisen 

muuttajan – Homo Sapiens Sapiensin – seuraava varteenotettava muuttokohde. 

 

Seinäjoen kaupunkiseutua (K-8 kunnat: Alavus, Ilmajoki, Isokyrö, Kauhava, Kuortane, 

Kurikka, Lapua ja Seinäjoki) ja sen aluekehitystä tutkiva Muuttomoottori -hanke koettaa 

omalta osaltaan pureutua tähän kaupungistumisen ja ”ei-niin-kaupunkimaisen” ympäristön 

väliseen jännitteeseen ja ottaa tässä huomioon väestönkehityksen. Selvää on, että kapeasti 

tarkasteltuna vähenevä väestömäärä on ongelma. Samaan aikaan kuitenkin globaalilla 

tasolla ihmiskunnan suuret ajankohtaiset ongelmat kietoutuvat nimenomaan ihmiskunnan 

yhä kasvavaan väkimäärään. K-8 aluetta silmällä pitäen yritämme ratkaista muun muassa 
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seuraavanlaatuisia kysymyksiä: Onko tyydyttävä elämänlaatu mahdollista saavuttaa ilman 

kaupungistumiseen kuuluvaa keskittymistä? Voisiko urbanismiin liitettyjä hyviä asioita – 

kuten sivistys, osaaminen, avoimuus, kansainvälisyys ja monimuotoisuus – toteuttaa ilman 

voimakasta väestön keskittymistä? Millainen K-8 alueen tulisi tulevaisuudessa olla, jotta se 

olisi asukkailleen kiinnostava, palkitseva ja sekä veto- että pitovoimainen elinympäristö? 

Tulevaisuus on juuri sellainen, miksi me sen teemme. 
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