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Johdanto 
 
Keski-Pohjanmaan aluerakenne -selvitys tarkastelee 5. vaihemaakuntakaavan laadinnan taustalla 
maakuntakaavan olemassa olevien merkintöjen ajantasaisuutta ja suhdetta ajantasaisiin 
paikkatietoperustaisiin tarkasteluihin maakunnan väestön, työpaikkojen, palvelurakenteen ja 
aluerakenteen kehityksessä sekä maakunnalle asetetun tavoitteellisen aluerakenteen valossa. 
 
Selvityksen rakenne etenee aluerakenteen luonteen ja Keski-Pohjanmaan voimassa olevan 
maakuntakaavan tilan tarkastelusta maakunnan asumisen ja työssäkäynnin kehityksen ja nykytilan 
kuvaamiseen. Sen jälkeen tarkastellaan maakunnan sijoittumista valtakunnalliseen maaseutu- ja 
kaupunkiluokituksen kehikkoon, kootaan maakunnan palveluverkko ja tutkitaan kuntien teollisuus- 
ja varastointi työpaikkojen keskittymiä. Kunnittaisen aluerakenteen tarkastelun kautta tavoitteet 
vedetään yhteen tavoitteellisessa aluerakenteessa vuoteen 2040. 
 
Selvitys on laadittu Keski-Pohjanmaan liitossa omana työnä. Sen laatimisesta on vastannut 
aluesuunnittelupäällikkö Janna Räisänen ja työssä on ollut tiiviisti mukana paikkatietoasiantuntija 
Mari Pohjola FCG Suunnittelu ja tekniikasta. Kappaleiden 1–5 ja 7 tekstit ovat Janna Räisäsen, 
kappaleen  6 Mari Pohjolan ja Janna Räisäsen. Kappaleessa 7.1 kuvatun valmisteluaineiston 
koostamisessa olivat mukana projektipäällikkö Veli-Pekka Koivu Keksi-Pohjanmaan liitosta sekä 
kuntatyöpajojen moderoijana aluepäällikkö Kai Tolonen FCG:ltä. Kappaleeseen 7.2 on tuotu 
Vaasan yliopiston aluetieteen opiskelijoiden laatimat vaihtoehtoiset tulevaisuuden kuvaukset Keski-
Pohjanmaalta. Selvityksen karttakuvat ovat pääsääntöisesti, ellei toisin ole mainittu, Mari Pohjolan 
tuottamia ja muu tilastografiikka Janna Räisäsen. Liitteeksi kootut kyläkohtaiset kohdekortit on 
toteutettu yhteistyössä Keski-Pohjanmaan liiton ja FCG:n kanssa ja korttien koostamiseen osallistui 
myös suunnittelija Sini Mäkeläinen. 
 
Tämän raporttimuotoisen selvityksen ohella tilastopohjaisia kartta-aineistoja on julkaistu 5-
vaihemaakuntakaavan valmistelun kuluessa ArcGIS Online palvelussa http://arcg.is/2gFKVE ja 
Keski-Pohjanmaan liiton Mapgets työtilassa http://kpkk2040.mapgets.com/. 
 
Kokkolassa 30.6.2018 
 
 
 
Janna Räisänen 
aluesuunnittelupäällikkö 
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1. Aluerakenne 
 
Aluerakenne muodostuu keskusverkosta ja siihen kuuluvien eri tasoisten keskusten vaikutusalueista. 
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun 
taajaman eli keskuksen sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja 
tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajanalueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja 
teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen. Keskusten väliset yhteydet 
muodostavat liikennejärjestelmän. 
 
Keski-Pohjanmaan tavoitteellisen aluerakenteen määrittämistä varten Keski-Pohjanmaan liitossa 
koottiin tilastoaineistoa ja yhdyskuntarakenteen seurannan aineistoihin (YKR) perustuvaa 
yhdyskuntarakenteen osatekijöiden muutosta kuvaavaa aineistoa kuvaamaan edeltävän 25 vuoden 
muutosta. Lisäksi hyödynnettiin muita tehtyjä selvityksiä ja samanaikaisesti valmisteilla olevan 5. 
vaihemaakuntakaavan tarkasteluja. 

1.1. Aluerakenteen muutostekijät 
 
Keskeisin aluerakenteen muodostumiseen vaikuttava tekijä on väestö. Väestön määrä sekä sen 
maantieteellinen jakaantuminen ja rakenne muodostavat aluerakenteen perusrungon. Demografiset 
muutokset heijastuvat aluerakenteen muutoksina myös muihin osatekijöihin. Väestörakenteen 
muutokset ovat suhteellisen hitaita. Syntyvyyden vaikutukset huoltosuhteeseen konkretisoituvat 
20–25 vuoden viiveellä. Luonnollinen väestönkasvu muodostuu syntyvyyden ja kuolleisuuden 
erotuksena. Luonnollisen väestönkasvun ohella väestörakenteeseen vaikuttaa alueiden välinen 
muuttoliike, joka voi olla alueen sisäistä, maansisäistä tai kansainvälistä. Väestönlisäys muodostuu 
laskemalla yhteen syntyneiden enemmyys ja nettomuutto. 
 
Lyhyellä aikavälillä työpaikat vaikuttavat merkittävästi väestön sijoittumiseen ja ovat opiskelujen 
ohella suurin muuttoliikkeen aiheuttaja. Työpaikkojen ja asumisen sijoittuessa eri alueille syntyy 
pendelöintiä eli työmatkaliikennettä oman asuinalueen ulkopuolelle. Nettopendelöinti tarkoittaa 
alueen ulkopuolella työssäkäyvien ja alueelle muualta töihin tulevien henkilöiden välistä erotusta. 
Positiivinen nettopendelöintiluku tarkoittaa, että alueelle tulee enemmän työllisiä henkilöitä, kuin 
mitä alueen asukkaiden työssäkäynti sen ulkopuolella on. Alueen pitovoimaan vaikuttavia tekijöitä 
ovat palvelurakenne ja ympäristön viihtyisyys. Opiskelumahdollisuuksien keskittyessä nuorten on 
peruskoulutuksen jälkeen usein muutettava opiskelupaikan perässä ainakin väliaikaisesti 
kotipaikkakunnaltaan muualle. Alueiden haasteena onkin saada opiskelemaan lähteneet nuoret ja 
muita perheen perustamisikäisiä palaamaan takaisin tai muuttamaan paikkakunnalle. Kyse on alueen 
vetovoimasta, johon vaikuttavat edellä mainittujen tekijöiden ohella myös joukko empiirisiä, 
kokemusperäisiä tekijöitä, kuten alueen maine. 
 
Palvelujen sijoittuminen vaikuttaa merkittävästi ihmisten arkiliikkumiseen. Tutkimusten mukaan 
vapaa-ajan matkat sisältäen ostos, asiointi ja harrastusmatkat muodostavat yli puolet ihmisten 
liikkumisesta. Ostos ja asiointimatkojen keskimääräinen pituus valtakunnallisen 
henkilöliikennetutkimuksen (2010–2011) mukaan on 7,4 kilometriä ja muun vapaa-ajan matkan 
10,6 kilometriä. Koko maan keskimääräinen kotimaanmatkasuorite henkeä kohti vuorokaudessa 
41 km on pysynyt samana kahden tuoreimman henkilöliikennetutkimuksen välillä (2010–2011, 
2015–2016). Palvelujen sijoittuminen on myös vetovoimatekijä, jonka perusteella etenkin perheet, 
mutta myös yksittäiset muuttajat valitsevat asuinpaikkansa. Palveluja tuottavat julkiset tahot, 
markkinaehtoiset yksityiset toimijat sekä kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminta. Palvelujen 
kysyntään ja tarjontaan vaikuttavat alueen väestöpohjan ohella yhteiskunnalliset linjaukset sekä 
taloudellinen markkinatilanne. 
 
Infrastruktuuri yhdistää aluerakenteen eri osa-alueet toisiinsa ja toimiakseen yhdyskuntarakenne 
vaatii liikenneväyliä ja teknisen huollon verkostoja. Yhdyskuntarakenteella on huomattava merkitys 
liikkumisen tarpeeseen. Henkilöliikennetutkimuksen mukaan matkasuoritteet ovat suurimpia 
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harvaan asutuilla alueilla ja suuriksi kasvaneiden kaupunkiseutujen lievealueilla. Haja-asutusalueella 
asuvilla matkasuorite on suurin ja pienenee asuintaajaman koon kasvaessa lukuun ottamatta 
kaikkein suurimpia yli 100 000 asukkaan taajamia. Haja-asutusalueen kylissä asuvien keskimääräinen 
matkasuorite kuitenkin on pienempi kuin muualla haja-asutusalueella asuvilla. Haja-asutusalueen ja 
pienten taajamien asukkaiden suuri liikkumistarve aiheutuu pitkistä etäisyyksistä sekä palveluihin 
että työpaikkoihin. Nykyisessä tietoyhteiskunnassa tietoliikenteen kattavalla palveluverkostolla 
voidaan vaikuttaa liikkumisen tarpeeseen. 
 
Aluerakenne on rakentunut ajan kuluessa kooten historiallisia kerroksia ympäristöönsä. Keskukset 
ovat muodostuneet sinne, missä aikoinaan omavarais- ja vaihdantatalous, sittemmin teollistuneessa 
yhteiskunnassa asuminen ja työssäkäynti ovat olleet suotuisinta. Ihmisen toiminta on muokannut 
luontoa ja toiminnassaan ihmiset hyödyntävät luonnonvaroja. Keski-Pohjanmaalla maa- ja 
metsätalous ovat vahvoja toimialoja ja kaivannaisten hyödyntämiseen on potentiaalia. Osana 
yhdyskuntarakennetta teknisen huollon verkostona sähkö-, kaasu ja lämpöhuolto sekä vesihuolto, 
viemäri- ja jätevesihuolto sekä jätehuolto vaikuttavat ympäristöönsä. Ihmistoiminnan vaikutukset 
ympäristöön tiedostetaan ja yleisenä tahtotilana on hyödyntää luonnonvaroja kestävästi siten, että 
luonnon monimuotoisuus pystytään edelleen säilyttämään.  
 

1.2. Yhdyskuntarakenne Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntakaavan yhdyskuntarakenteen merkinnöissä aluevarauksena on 
osoitettu taajamatoimintojen alue, suurimmat keskustatoimintojen alueet, ympäristövaikutuksiltaan 
merkittävien teollisuustoimintojen alue, suurimmat virkistysalueet, satama-alue, suurimmat maa-
ainesten ottoalueet, puolustusvoimien erityisalue sekä suojelualueet. Kohdemerkintöjä ovat 
pienemmät keskustatoimintojen alueet, keskustatoimintojen alakeskukset, kylät, työpaikka-alue 
suurta maapinta-alaa vaativille toiminnoille, teollisuus- ja varastointialueet, virkistys/matkailu-
kohteet, moottoriurheilurata, logistiikka-alue, energiahuollon alueet, jätteenkäsittelyalue, maa-
ainestenottoalueet, kaivosalueeksi soveltuvat alueet, muinaismuistokohteet, venesatamat sekä 
lentokentät. Viivamaisilla merkinnöillä on osoitettu puolustusvoimien erityisalueen suojavyöhyke, 
melualueet, seudullisesti merkittävät maantiet tasoluokittain, ulkoilureitit, laivaväylät, veneväylät 
sekä pääjohdot tai -linjat. Maakuntakaavassa on osoitettu lisäksi yhdyskuntarakenteen kehittämistä 
ohjaavilla kehittämisperiaatemerkinnöillä yhteys- tai parantamistarpeita sekä alueellisen 
kehittämisen erityisominaisuuksia.  
 
Vaiheittain laaditussa Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa yhdyskuntarakenteen merkinnöistä 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävien teollisuustoimintojen alue, teollisuus- ja varastointialueet, 
satama-alue, jätteenkäsittelyalue, puolustusvoimien erityisalue suojavyöhykkeineen, pääosa 
suojelualueista sekä liikenteen ja infrastruktuurin kohde- ja viivamerkinnät ovat vuonna 2003 
vahvistetun 1. vaihemaakuntakaavan mukaisia. Muinaismuistokohteet on tarkasteltu vuonna 2007 
vahvistetussa 2. vaihemaakuntakaavassa. Muilta osin yhdyskuntarakenne sekä kehittämisperiaate-
merkinnät on päivitetty edellisen kerran vuonna 2012 vahvistetussa 3. vaihemaakuntakaavassa.  
 
Tässä 5. vaihemaakuntakaavan valmisteluun liittyvässä selvityksessä Keski-Pohjanmaan 
maakuntakaavan yhdyskuntarakenteen merkintöjen ajantasaisuutta tarkastellaan niiltä osin, kuin 
niiden kehittämiselle on noussut maakunnan kunnista ja muussa viranomaisyhteistyössä tarpeita 
esille. Tarkastelujen taustalla hyödynnetään tilastopohjaista paikkatietoaineistoa sekä maakunnan 
kuntien kehittämistavoitteita. Kuntien tavoitteita on koottu sekä Keski-Pohjanmaan kehityskuva 
2040 -valmisteluun liittyneiden ohjausryhmätyöskentelyyn liittyneiden ja kuntakohtaisesti 
järjestettyjen työpajojen kautta sekä maakuntaliiton aluesuunnittelun kuntakohtaisen keskustelun 
välityksellä. Ajantasainen tieto kunnista on maakunnan laatimisen kannalta tärkeää. Tässä 
selvityksessä yksittäisten kuntien tiedot yhteismitallistetaan ja arvotetaan seudullisesti merkittävälle 
tasolle vastaamaan maakuntakaavassa asetettavia tavoitteita. Lopullinen tulkinta tehdään 5. 
vaihemaakuntakaavan valmistelun edetessä varsinaisissa kaava-asiakirjoissa. 
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2. Asuminen ja työssäkäynti Keski-Pohjanmaalla 
 
Väestön- ja työpaikkojenmuutosta on tarkastelu vuosien 1990–2015 välillä 25 vuoden kehitystä 
kuvaten. Tarkasteluajanjakso valikoitui asetettaessa aluerakenteen kehityskuvan tavoitevuodeksi 
2040, joka on käytettävissä olevan tilastollisen aineiston perusteella nykyhetkestä 25 vuotta 
tulevaisuuteen. Mennyttä muutosta saman mittaisella ajanjaksolla tarkastelemalla voidaan paremmin 
hahmottaa tavoitevuoteen asetettavaa tulevaa kehitystä. 25 vuoden muutoksen tarkastelu on 
riittävän pitkä yleistämään alueellisen muutoksen väestön demografian luonnollisesta muutoksesta 
lasten kasvaessa päiväkoti-ikäisistä koululaisiksi ja opiskelijoiksi sekä työikäisten vanhenemisen 
eläkeläisiksi. Tämä ikäluokkien luontainen kehitys muuttaa asuinalueiden rakennetta väistämättä ja 
lyhyemmällä tarkastelujaksolla alueen muutokset voivat selittyä pitkälle luonnollisella muutoksella. 
Pidemmän aikavälin tarkastelu voi paremmin osoittaa aluerakenteen kokonaiskehityksen, johon 
luonnollisen muutoksen ohella vaikuttavat palvelurakenne, työpaikkojen kehittyminen, ympäristön 
viihtyisyys ja viime kädessä ihmisten henkilökohtaiset valinnat, mihin voi pyrkiä vaikuttamaan 
alueen veto- ja pitovoimatekijöiden kautta. 

2.1. Asutuksen jakautuminen 
 
Alla on esitetty kuntakohtaiset karttaotteet väestönmuutoksesta 1 km x 1 km sekä 250 m x 250 m 
ruuduittain tarkasteltuina. Punaisilla alueilla väestö on vähentynyt ja sinisillä alueilla kasvanut 
(ruudun väestönmuutos 250 m ruuduissa yli 5 ja 1 km ruuduissa yli 10 henkilöä). Mitä tummempi 
sävy on, sitä suurempi muutos on tapahtunut. Harmaana rajatuissa ruuduissa väestömäärä on 
säilynyt samana, tai muutos on ollut alle 10 henkilöä. 
 
Väestönkasvun alueina erottuvat uudet asuinalueet keskustojen läheisyydessä. Suuremmilla 
keskusta-alueilla kasvu on ollut voimakkainta. Väestön vähenemistä on tapahtunut maaseudun 
harvaan asutuilla alueilla sekä keskustojen läheisyydessä vanhemmilla asuinalueilla. 25 vuoden 
väestönmuutosta tarkasteltaessa vanhemmilla asuinalueilla väestön vähentyminen johtuu osaltaan 
myös alueen demografisista muutoksista. Suurin osa asutuista alueista on kuvattu harmaalla eli 
väestömäärä ei ole tarkastellulla ajanjaksolla merkittävästi muuttunut. Koko maakunnan 
väestönmuutos tarkastelujaksolla on 818 ja muutosprosentti on 1 eli maakunnan väkiluku 
kokonaisuudessaan on hieman kasvanut. 
 

 
Kuva 1. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Halsualla. 

 
Halsualla (kuva 1) asutus sijoittuu pääasiallisesti Halsuanjärven koillispuolella sijaitsevan 
kuntakeskuksen ympärille sekä kuntakeskuksessa risteävien teiden, st 751 ja yt 7511 sekä yt 7530, 
varsille. Kuntakeskuksen ulkopuolella Ylikylä keskustan eteläpuolella on merkittävin 
asutuskeskittymä. Asutusrakenteen muutos on ollut maltillista. Kuntakeskuksen tuntumassa väestö 
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on hieman kasvanut kilometriruuduittain tarkasteltuna yhteensä neljän ruudun osalta, mutta samalla 
myös merkittävin väheneminen osuu kuntakeskukseen. Vähenevän väestön ruutuja on yhteensä 18. 
Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos Halsualla on -440 ja muutosprosentti -26. 
 

 
Kuva 2. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Kannuksessa. 

 
Kannuksessa( kuva 2) asutus sijoittuu kuntakeskuksen ympärille sekä luode-kaakko-suuntaisesti 
kunnan läpi virtaavien Lestijoen ja Viirrejoen varsille. Lisäksi merkittävin kuntakeskuksen 
ulkopuolinen asutuskeskittymä sijoittuu rautatien kupeessa vt 28 ja kt 86 risteyksen tuntumassa 
sijaitsevaan Eskolan kylään. Asutusrakenteen muutos on ollut tasapainoista. Suurin väestönkasvu 
on sijoittunut kuntakeskuksen tuntumaan uusille asuinalueille. Väestö on merkittävimmin 
vähentynyt kuntakeskuksessa, jonne kilometriruuduittain tarkasteltuna sijoittuu kolme vähentyneen 
väestön ruutua. Tarkemmalla tarkastelutasolla huomataan, että muutos vaihtelee myös keskusta-
alueella. Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos Kannuksessa on -536 ja muutosprosentti -9. 
 

 
Kuva 3. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Kaustisella. 

 
Kaustisella (kuva 3) asutus sijoittuu pääasiassa kuntakeskuksen ympärille sekä Perhonjoen ja 
vähäisemmissä määrin myös Köyhäjoen varsille muodostuneisiin kyliin. Kuntakeskus vt 13 ja kt 63 
risteyksessä sekä vt 13 ja Perhonjoen varsi kuntakeskuksen eteläpuolella ovat merkittävimmät 
asutuskeskittymät kunnassa. Asutusrakenteen muutos on ollut erittäin maltillista. Suurin 
väestönkasvu on sijoittunut kuntakeskuksen tuntumaan. Merkittävimmin väestö on vähentynyt 
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kuntakeskuksessa, mutta samalla myös merkittävimmän kasvun ruudut sijoittuvat sinne. 
Pienemmistä kylistä Köyhäjoen varrelta väestö on 25 vuoden tarkasteluajanjaksolla vähentynyt, 
joskin sekä Jylhän että Köyhäjoen kylissä on myös yksittäisiä kasvaneita ruutuja tarkemmalla tasolla. 
Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos Kaustisella on -195 ja muutosprosentti -4. 
 

 
Kuva 4a. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Kokkolassa. 

 
Kokkolassa (kuva 4a) asutus sijoittuu voimakkaimmin kaupungin keskustaan ja sen lievealueille. 
Asutusrakenne on painottunut rannikolle vt 8 sekä rautatien ja vt 28 varteen. Myös jokivarsien 
asutus erottuu väestön sijoittumisessa. 25 vuoden tarkasteluajanjaksolla myös voimakkain 
väheneminen on keskustan tuntumaan sijoittuvilla alueilla, samoin voimakasta kasvua uusilla 
asuinalueilla. Rannikon kylissä on myös ollut merkittävääkin kasvua tarkastellulla ajanjaksolla. 
väheneviä ruutuja osuu entisiin kuntakeskustoihin. Suurimmat muutokset sijoittuvat kyliin ja 
taajamiin maaseutuasutuksen pysyttyä tarkastellulla ajanjaksolla pitkälle samalla tasolla. Kälviä, 
Lohtaja, Marinkainen, Peltokorpi, Ruotsalo ja Sokoja ovat kilometriruuduilla tarkasteluna paikoin 
kasvaneet, mutta samalla näille alueille sijoittuu myös vähentyneen väestön ruutuja. Sisämaassa 
(kuva 4b) kasvua ei ole kilometriruututasolle yleistettynä näkyvissä. Sen sijaan väestö on paikoin 
vähentynyt, mutta suurimmaksi osaksi muun maaseutualueen tavoin pysynyt ennallaan. 
Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos Kokkolassa on 4303 ja muutosprosentti 10. 
 

 
Kuva 4b. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Kokkolassa. 
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Kuva 5. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Lestijärvellä. 

 
Lestijärvellä (kuva 5) asutus sijoittuu Lestijärven ympäristöön ja kt 58 varrelle. Asutuksen rakenne 
on 25 vuoden tarkasteluajanjaksolla pääsääntöisesti pysynyt ennallaan. Kuntakeskuksen tuntumassa 
on sekä vähentymistä että lisääntymistä osoittavia ruutuja. Kilometriruuduittain tarkasteltuna väestö 
on kasvanut kolmella alueella. Vastaavasti vähentyneen väestön ruutuja on yhteensä kymmenen. 
Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos Lestijärvellä on -316 ja muutosprosentti -28. 
 

 
Kuva 6. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Perhossa. 

 
Perhossa (kuva6) asutus sijoittuu Perhonjokivarteen valtatie 13 tuntumaan sekä yt 6520 
Kivijärventien ja yt 7520 Kinnulantien varsille. Asutusrakenteen muutos on ollut maltillista. 
Kuntakeskuksen tuntumassa asutusrakenne on tiivistynyt. Kilometriruuduittain tarkasteluna 
vähenevän väestön ruutuja sijoittuu asutustaajamiin ja niiden välialueille. Väestö on jonkin verran 
vähentynyt haja-asutuskylistä. Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos Perhossa on -450 ja 
muutosprosentti -13. 
 



  13 

 
Kuva 7. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Toholammilla. 

 
Toholammilla (kuva 7) asutus sijoittuu Lestijokivarteen molemmin puolin jokilaaksoa sekä 
Härkänevalle. Asutusrakenteen muutos on ollut maltillista, mutta väestön väheneminen näkyy 
jokilaakson asutusrakenteen muutoksena kilometriruuduittain tarkasteltuna etenkin 
kuntakeskuksen eteläpuolella. Tarkemmalla ruutujaolla kuitenkin myös näillä alueilla on kasvia 
asutuskeskittymiä. Voimakkain väheneminen sijoittuu kuntakeskuksen keskustaajamaan, kuten 
myös voimakkain kasvu sen tuntumaan tai sen pohjoispuolelle Lestijoen Kirkkojärvelle asti. 
Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos Toholammilla on -776 ja muutosprosentti -19. 
 
 

 
Kuva 8. Väestönmuutos vuodesta 1990 vuoteen 2015 Vetelissä. 

 
Vetelissä (kuva 8) asutus sijoittuu kuntakeskuksen tuntumaan, Räyrinkijärven ympäristöön sekä 
pienempiin kyliin kunnan eteläosissa. Asutusrakenne kokonaisuudessaan on ollut tarkastellulla 25 
vuoden ajanjaksolla varsin pysyvä. Eniten väestö on vähentynyt kunnan keskustaajamassa sen 
eteläpuolelta. Kilometriruututarkastelussa kasvu sijoittuu Emäntäkoulun alueelle keskustan 
pohjoispuolelle sekä Räyringin taajama-alueelle. Tarkemmalla tarkastelutasolla kasvaneita kohteita 
on myös muissa kyläkeskuksissa ja haja-asutusalueella. Tarkastelujakson kokonaisväestönmuutos 
Vetelissä on -772 ja muutosprosentti -19. 
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2.2. Väestön rakenne 
 
Keski-Pohjanmaalla väestöllinen huoltosuhde on vuoden 2015 tilanteen mukaan tarkasteltuna 67,1, 
mikä on lähes 9 yksikköä heikompi kuin koko maassa keskimäärin (58,2). Väestöllinen huoltosuhde 
kuvaa alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrää suhteessa 15–64 vuotiaiden määrään sataa 
työikäistä kohti. Kunnittaisessa tarkastelussa väestöllinen huoltosuhde on pienin Kokkolassa (64,5) 
ja Kannuksessa (66,5). Keski-Pohjanmaalla eniten huollettavia sataa työikäistä kohti on Perhossa 
(88,9) ja Toholammilla (80,3). Taloudellinen huoltosuhde puolestaan kuvaa työttömien ja muiden 
työvoiman ulkopuolella olevien yhteenlaskettua määrää suhteessa työllisten määrään. Se on Keski-
Pohjanmaalla (150,1) koko maahan (143,2) suhteutettuna myös heikompi, mutta väestöllistä 
huoltosuhdetta hieman valoisampi. Tunnuslukujen erot kertovat, että työikäisiä työvoiman 
ulkopuolella olevia ja työttömiä on Keski-Pohjanmaalla suhteessa hieman vähemmän kuin lapsia ja 
vanhuksia, mutta molemmat tunnusluvut jäävät kuitenkin Keski-Pohjanmaalla koko maan 
keskimääräistä heikommiksi. 
 
Taulukko 1. Väestöllisiä tunnuslukuja Keski-Pohjanmaan kunnissa vuonna 2015. 

 Väestöllinen 
huoltosuhde 

Taloudellinen 
huoltosuhde 

alle 15-vuotiaat, 
%-osuus 

15-64-vuotiaat, 
%-osuus 

yli 64-vuotiaat, 
%-osuus 

Halsua 76 169,2 14,0 56,8 29,2 

Kannus 66,5 155,3 19,0 60,1 21,0 

Kaustinen 67,2 127,9 19,3 59,8 20,9 

Kokkola 64,5 146,5 19,0 60,8 20,2 

Lestijärvi 73,5 187,1 15,3 57,6 27,1 

Perho 88,9 212,1 26,2 53,0 20,8 

Toholampi 80,3 173,6 20,1 55,5 24,4 

Veteli 72,3 146,8 15,9 58,0 26,1 

Keski-Pohjanmaa 67,1 150,1 19,1 59,9 21,1 

Lähde: Tilastokeskus, StatFin, vaerak_007 

 
Väestön ikäpyramidi (kuva 9) Keski-Pohjanmaalla on suhteellisen tasainen. Luokitellulla ikäryhmillä 
tehty tarkastelu osoittaa pyramidin painottuvan vanhempiin ikäluokkiin ja kaventuvan alaspäin, 
mikä on merkki pysähtyneestä kasvusta ja mahdollisesta väestön vähenemisestä. Keski-
Pohanmaalla nuorimmissa ikäluokissa on kuitenkin melko hyvä ja kaikkia ikäryhmiä on edustettuna 
suurin piirtein saman verran.  
 

 
Kuva 9. Väestönjakauma Keski-Pohjanmaalla vuonna 2015. 
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Kunnittainen tarkastelu (kuva 10) osoittaa, että maakunnassa on väestöllisesti hyvin eri tyyppisiä 
kuntia. Tasaisinta väestön kehitys on Kokkolassa. Kannus ja Kaustinen edustavat koko maakunnan 
tapaan pysähtyvää väestönkehitystä, joka voi kääntyä laskuun. Muut kunnat ovat vähenevän väestön 
alueita, mutta keskinäiset erot ovat suuria. Perhon väestöpyramidi näyttäisi kääntyvän jollain 
aikavälillä uuteen kasvuun nuorempien ikäluokkien vahvan edustavuuden perusteella. Heikommat 
kehitysnäkymät väestöpyramidin tarkastelun perusteella ovat Halsualla, jossa alle 15-vuotiaiden 
osuus on pienin ja yli 64-vuotiaiden osuus suurin maakunnan muihin kuntiin verrattuna.  
 

 

 

 

 
Kuva 10. Väestönjakauma kunnittain Keski-Pohjanmaalla vuonna 2015. 
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2.3. Väestöennuste 
 
Keski-Pohjanmaan väestönennuste näyttää maakunnan olevan väestöllisessä kasvusuhdanteessa. 
Väestön kehityksestä on näkyvissä, että 2000 luvun alkuun kestäneiden muuttotappiovuosien 
jälkeen maakunnan väestönkehitys on ollut tasaisesti kasvavaa. Samalla työikäisten määrä on 
kuitenkin vähentynyt vuodesta 2011 lähtien ja määrän ennustetaan vähenevän edelleen 2030 -luvulle 
saakka. Samaan aikaan myös väestömäärän kokonaiskasvun ennustetaan hiipuvan ja kääntyvän 
hienoiseen laskuun. Yli 65 -vuotiaiden osuus ennustetaan kasvavan suurimmaksi ikäryhmäksi 
vuoteen 2020 mennessä. Se asettaa haasteita maakunnan palvelurakenteelle sekä alue- ja 
kuntataloudelle.  
 

 
Kuva 11. 50-vuoden väestökehitys Keski-Pohjanmaalla vuoden 2015 ennusteen mukaisesti. 

 
Kuntakohtaisessa tarkastelussa kuntien väliset erot tulevat selkeästi esille. Koko maakunnan 
väestönkasvun trendi muuttuu laskevaksi, jos tarkastellaan vain Kokkolan ulkopuolisia kuntia. 
Kokkolassa väestömäärässä on ollut 2000 luvun alkupuolelta voimakasta kasvua, johon ovat 
vaikuttaneet syntyvyyden lisääntyminen sekä maahanmuuton plussalla pitämä muuttovoitto. 
Halsualla puolestaan väestönkehitys on ollut laskusuuntainen 1990-luvun puolivälistä alkaen. 
Väestönmuutos on vaihdellut muuttoliikkeen mukaisesti luonnollisen väestönkasvun jäädessä 
negatiiviseksi. Kannuksessa väestön kehitys on ollut loivasti laskeva ja muuttoliike on aiheuttanut 
vuosittaista vaihtelua. Maahanmuutto on ollut nousussa viime vuosina. Kaustisen väestönkehitys 
on ollut maltillisesti laskusuuntainen vuoden 1995 jälkeen. Luonnollinen väestönkasvu on ollut 
pääsääntöisesti positiivinen. Lestijärvellä väestönkehitys on ollut laskusuuntainen 1990-luvun 
puolivälistä, jonka jälkeen luonnollinen väestönkasvu on ollut negatiivinen. Perhossa 
väestönkehityksen trendi on ollut viime vuosina loivasti laskeva. Luonnollinen väestönkasvu on 
positiivinen, mutta muuttoliike on vähentää kunnan väkilukua. Toholammilla väkimäärä on 
vähentynyt. Vetelissä on ollut 1990 luvun puolivälin jälkeen laskeva trendi, jossa väestönmuutos 
vaihtelee muuttoliikkeen ohjaamana.  
 
Viime vuosien väestönkehitys on ylittänyt vuoden 2015 väestönennusteen Halsualla, Kaustisella ja 
Perhossa. Väestö on sen sijaan vähentynyt ennustetta nopeampaa tahtia Toholammilla ja Vetelissä. 
Kannuksessa, Kokkolassa ja Lestijärvellä väestönennusteen ja toteutuneen väestönkehityksen välillä 
on viimeisen kolmen vuoden kuluessa ollut vuosittaista vaihtelua. Ennusteen ja toteuman ero on 
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luettavissa kuvasta 12 viime vuosien toteutuneen väkimäärän sijoittuessa väestönennusteen 
yläpuolelle silloin, kun väestönennuste on ollut toteumaa negatiivisempi ja alapuolelle silloin, kun 
väestönennuste on ollut positiivisempi. Tilastokeskus on laatinut väestönennusteen kolmen vuoden 
välein edeltävän kolmen vuoden trendiin perustuen. Seuraavan väestönennusteen trendin muutosta 
tässä kuvattuun verrattuna voi siis myös arvioida suoraan näiden tuoreimpien vuosien toteutuneista 
väestönmuutoksista. Koko maakunnan kasvutrendi tasoittuu, jollei käänny loivaan laskuun. 
 

Kuva 12. 50-vuoden väestökehitys kunnittain vuoden 2015 ennusteen mukaisesti. 
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2.4. Työpaikat 
 
Työpaikkatietoja on tarkasteltu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkatasolla 
sekä karttatarkasteluna luokiteltuna kolmeen pääryhmään eli alkutuotantoon (A-B toimialat), 
teollisuuteen ja rakentamiseen (C-F toimialat) sekä kauppaan ja palvelualoihin (G-S toimialat). 
Kartoissa esitettävä luokitus perustuu toimialatietoihin vuodelta 2012. Karttoihin liitetty 
tilastografiikka puolestaan esittää vuoden 2013 toimialatietoja KPkk2040 aineistosta, jossa 
tarkasteltiin viiden vuoden muutosta 2008–2013. Tekstiin on lisäksi tuotu tuoreempi 2015 vuoden 
tilastotietojen mukainen tarkastelu. Työpaikkojen luokittelussa käytettävä Tilastokeskuksen 
toimialaluokitus on uudistettu vuonna 2008 ja pidempiä aikasarjoja tällä voimassa olevalla 
toimialajaolla ei tilastotietokannoista ole saatavilla, joten tekstissä kuvattu muutos perustuu vuosien 
2008–2015 väliseen kehitykseen.  
 
Kartoilla työpaikkoja on tarkasteltu yleistettynä 2 km ruutujaolle. Mikäli ruudussa on yhteensä 
vähemmän kuin viisi työpaikkaa, työpaikkojen määrä ei ole näkyvissä. Muutoin numero kertoo 
työpaikkojen kokonaismäärän kussakin ruudussa ja väri niiden jakauman toimialan pääryhmän 
mukaisesti. Tilastografiikka kuvaa työpaikkojen jakauman toimialaluokittain suuruusjärjestyksessä 
kirjaimen kuvatessa päätoimialaa. TOL2008 toimialaluokituksen pääluokkataso on liitteessä 1. 
 

 
Kuva 13. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Halsualla. 

 
Halsualla (kuva 13) työpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina jonkin verran vähentynyt. 
Vuonna 2015 kunnassa oli yhteensä 388 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos on. Suurimpia 
työllistäviä toimialoja ovat maa-, metsä- ja kalatalous (A), terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) sekä 
teollisuus (C). Viimevuosina viiden suurimman toimialan osalta pientä kasvua on ollut vain terveys- 
ja sosiaalipalveluiden (Q) sekä kuljetus ja varastoinnin (H) toimialoilla. Halsualla kaksi kolmasosaa 
eli pääosa työpaikoista sijoittuu keskustaajaman tuntumaan Halsuajärven ympäristöön. 
Alkutuotanto on säilyttänyt kunnassa suhteellisen vahvan osuutensa kattaen 31 % työpaikoista. 
Teollisuuden ja rakentamisen työpaikkoja on viidennes ja kaupan ja palvelualan työpaikkoja hieman 
alle puolet kunnan työpaikkatarjonnasta. 
 
Kannuksessa (kuva 14) työpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2015 
kunnassa oli yhteensä 2055 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos on. Suurimpia työllistäviä 
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toimialoja ovat teollisuus (C), terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) sekä maa-, metsä- ja kalatalous (A). 
Viime vuosina työpaikkojen väheneminen on ollut suurinta maa-, metsä- ja kalataloudessa (A) ja 
kasvu puolestaan suurinta terveys- ja sosiaalipalveluissa (Q). Terveys- ja sosiaalipalveluiden toimiala 
(Q) on viidestä suurimmasta toimia-alasta ainoa, jossa työpaikkamäärät ovat Kannuksessa 
lisääntyneet. Noin puolet kunnan työpaikoista sijoittuu kaupungin keskustaajamaan tai sen 
lievealueille.  Kaupan ja palvelualan osuus on vahvistunut ollen 61 % kunnan työpaikoista, teollisuus 
ja rakentaminen reilun neljänneksen ja alkutuotannon osuus on pienentynyt 12 %:in.  
 

 
Kuva 14. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Kannuksessa. 

 

 
Kuva 15. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Kaustisella. 
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Kaustisella (kuva 15) työpaikkojen kokonaismäärä on vähentynyt, mutta tarkasteluajanjaksolla 
työpaikkojen kokonaismäärässä on ollut myös kasvun vuosia. Vuonna 2015 kunnassa oli yhteensä 
1630 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos on. Suurimpia työllistäviä toimialoja ovat maa-, 
metsä- ja kalatalous (A), terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) sekä teollisuus (C). Viiden suurimman 
toimialan osalta viimevuosina vain teollisuus (C) on kasvanut ja maa-, metsä- ja kalatalouden (A) 
työpaikkojen vähentyessä niiden osuudet kokonaistyöpaikoista ovat lähes saman suuruiset. 
Kaustisella kaksi kolmasosaa eli pääosa työpaikoista sijoittuu keskustaajaman tuntumaan. 
Teollisuus- ja rakentamisen toimiala on nostanut osuuttaan reiluun viidennekseen kunnan 
työpaikkojen kokonaismäärästä. Alkutuotannon osuus on 17 % ja kaupan ja palvelualan 62 %. 
 
Kokkolassa (kuvat 16a, 16b ja 16c) työpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina jonkin verran 
vähentynyt. Vuonna 2015 kunnassa oli yhteensä 18706 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos 
on lähes -7 %. Suurimpia työllistäviä toimialoja ovat terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), teollisuus (C) 
sekä tukku- ja vähittäiskauppa (G). Viime vuosina viiden suurimman toimialan osalta kasvua on 
ollut vain terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimialalla. Toimiala on kasvanut tarkastellulla 
ajanjaksolla lähes viidenneksen ja sen osuus työpaikkojen kokonaismäärästä on 23 %. Kokkolassa 
yli kaksi kolmasosaa eli selkeä enemmistö työpaikoista sijoittuu kaupungin keskustaajamaan tai sen 
lievealueelle. Lähes kolme neljästä työpaikkoja on kaupan ja palvelualalta. Teollisuuden ja 
rakentamisen osuus työpaikoista on 23 % ja alkutuotannon 3 % työpaikkojen kokonaistarjonnasta. 
 

 
Kuva 16a. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Kokkolassa. 

 
Kuva 16b. Toimialat suurusjärjestyksessä toimialaluokituksen 2008 mukaan Kokkolassa. 
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Kuva 16c. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Kokkolassa. 

 

 
Kuva 17. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Lestijärvellä. 

 
Lestijärvellä (kuva 17) työpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2015 
kunnassa oli yhteensä 231 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos on -32 %. Suurimpia 
työllistäviä toimialoja ovat maa-, metsä- ja kalatalous (A), terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) sekä 
teollisuus (C). Viime vuosina viiden suurimman toimialan osalta kasvua on ollut vain teollisuuden 
toimialalla (C).  Lestijärvellä alle puolet työpaikoista sijoittuu kuntakeskukseen. Alkutuotanto on 
säilyttänyt kunnassa vahvan osuuden kattaen 45 % työpaikoista. Kaupan ja palvelualan osuus on 
vastaavasti 45 % ja teollisuudella ja rakentamisella on 10 % kunnan työpaikkatarjonnasta. 
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Perhossa (kuva 18) työpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2015 
kunnassa oli yhteensä 805 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos on -16 %. Suurimpia 
työllistäviä toimialoja ovat maa-, metsä- ja kalatalous (A), terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) sekä 
teollisuus (C). Viime vuosina työpaikkamäärät ovat vähentyneet viiden suurimman toimialan osalta 
jokaisella alalla. Perhossa noin puolet kunnan työpaikoista sijoittuu kuntakeskuksen tuntumaan. 
Teollisuuden ja rakentamisen osuus työpaikkojen kokonaistarjonnasta on noussut lähes 
neljännekseen. Alkutuotannon osuus on 16 % ja kaupan ja palvelualan 61 %. 
 

 
Kuva 18. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Perhossa. 
 

 
Kuva 19. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Toholammilla. 
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Toholammilla (kuva 19) työpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2015 
kunnassa oli yhteensä 1007 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos on -22 %. Suurimpia 
työllistäviä toimialoja ovat maa-, metsä- ja kalatalous (A), teollisuus (C) sekä terveys- ja 
sosiaalipalvelut (Q). Viimevuosina työpaikat ovat vähentyneet kaikkien viiden suurimman toimialan 
osalta. Toholammilla kaksi kolmasosaa eli pääosa työpaikoista sijoittuu keskustaajaman tuntumaan. 
Alkutuotannon osuus kaikista työpaikoista on laskenut hieman alle viidennekseen. Teollisuuden ja 
rakentamisen työpaikkojen osuus on noussut lähes neljännekseen ja kaupan ja palvelualan 
työpaikkoja on 57 % kunnan työpaikkatarjonnasta. 
 

 
Kuva 20. Työpaikat päätoimialoittain toimialaluokituksen 2008 mukaan Vetelissä. 

 
Vetelissä (kuva 20) työpaikkojen kokonaismäärä on viime vuosina vähentynyt. Vuonna 2015 
kunnassa oli yhteensä 1009 työpaikkaa, tarkastellun ajanjakson muutos on -22 %. Suurimpia 
työllistäviä toimialoja ovat terveys- ja sosiaalipalvelut (Q), maa-, metsä- ja kalatalous (A) sekä 
rakentaminen (F). Viimevuosina viiden suurimman toimialan osalta pientä kasvua on ollut vain 
terveys- ja sosiaalipalveluiden (Q) toimialalla. Maa-, metsä- ja kalatalouden (A) työpaikkojen 
vähenemisen myötä suurimmaksi toimialaksi on noussut terveys- ja sosiaalipalvelut (Q) 22 % 
osuudella kaikista kunnan työpaikoista. Vetelissä kunnan keskustaajaman tuntumaan sijoittuu 
kolmannes työpaikoista. Muita keskittymiä ovat Tunkkari ja Räyrinki. Kauppa ja palveluala on 
kasvattanut osuuttaan kunnan työpaikkatarjonnasta ja on nyt 60 %. Alkutuotannon osuus on 
hieman vähentynyt 20 %:in ja teollisuus- ja rakentaminen on 19 % 
 
Koko maakuntaa tarkastellen alkutuotannon maa-, metsä- ja kalatalouden työpaikkojen osuus 
korostuu useassa kunnassa. Keski-Pohjanmaan työpaikoista alkutuotannon osuus on 7 %, mikä on 
4 prosenttiyksikköä suurempi kuin koko maassa keskimäärin. Viidessä kahdeksasta Keski-
Pohjanmaan kunnasta alkutuotanto on suurin työllistäjä. Teollisuuden ja rakentamisen eli 
jalostuksen osuus koko maakunnan työpaikoista on 23 % ollen vajaan kolme prosenttiyksikköä 
koko maan keskiarvoa suurempi. Kaupan ja palvelualan työpaikkojen määrän osuus maakunnassa 
on 70 % jääden 5,5 prosenttiyksikköä koko maan keskiarvosta. Vaikka sosiaali- ja terveyspalvelujen 
työpaikkojen osuus kahdessa kunnassa korostui, on Keski-Pohjanmaa kokonaisuudessaan 
maakuntana keskimääräistä tuotantovaltaisempi. Jälkiteolliselle yhteiskunnalle tyypillinen 
palveluvaltaisuus työpaikkajakaumassa näkyy myös Keski-Pohjanmaan työpaikkajakaumissa. 
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2.5. Pendelöinti 
 
Kuntien välinen työmatkaliikenne eli pendelöinti kuvaa työllisten liikkumista asuinkunnan ja 
työpaikan sijaintikunnan välillä. Työpaikkaomavaraisuus kertoo kunnassa sijaitsevien työpaikkojen 
ja siellä asuvan työllisen työvoiman välisen suhteen. Vahvan työpaikkaomavaraisuuden pidetään 
kuvaavan kunnan elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä sekä elinkeinotoiminnan kehittyneisyyttä. 
Perinteinen työpaikkaomavaraisuus, joka suhteuttaa työpaikat alueella asuvaan työvoimaan, voi olla 
yli sata prosenttia, vaikka kukaan alueella asuva ei työskentelisi samalla alueella. Todellinen 
työpaikkaomavaraisuus puolestaan tarkastelee alueella työskentelevien osuutta alueen työllisestä 
työvoimasta eikä voi olla yli sataa prosenttia. (Huhta 2014) 
 
Keski-Pohjanmaan kunnista Kokkolassa on korkein työpaikkaomavaraisuus sekä perinteisellä 
(103,3) että todellisella (87,6) työpaikkaomavaraisuusasteella mitattuna. Kokkolasta pendelöidään 
suhteessa vähiten, 12 % työllisistä, mutta absoluuttiset luvut sekä naapurikuntiin pendelöijien että 
naapurikunnista Kokkolaan pendelöijien osalta ovat suurempia kuin muissa keskipohjalaisissa 
kunnissa. Suhteellisesti eniten, 40 %, käydään muissa kunnissa työssä Vetelistä, jossa 
työpaikkaomavaraisuus sekä perinteisen (82,0) että todellisen (59,7) työpaikkaomavaraisuuden 
mukaan tarkasteltuna.  
 
Taulukko 2. Työmatkaliikkuminen Keski-Pohjanmaan kunnissa vuonna 2015. 

Halsua Kannus 

työllisiä 455 työpaikkoja 435 työllisiä 2190 työpaikkoja 2187 

pendelöi 
kunnasta 

115 
pendelöi 
kuntaan 

95 
pendelöi 
kunnasta 

688 
pendelöi 
kuntaan 

685 

minne, 
3 suurinta 

Veteli 25 
Kaustinen 25 

Kokkola 22 

mistä, 
3 suurinta 

Veteli 33 
Kaustinen 27 

Perho*  

minne, 
3 suurinta 

Kokkola 285 
Sievi 92 

Toholampi 80 

mistä, 
3 suurinta 

Kokkola 205 
Kalajoki 114 

Toholampi 98 

%-osuus  
työllisistä 

25,3 
työpaikka- 
omavaraisuus 

95,6 1) 
74,7 2) 

%-osuus  
työllisistä 

31,4 
työpaikka- 
omavaraisuus 

99,9 1) 
68,6 2) 

Kaustinen Kokkola 

työllisiä 1889 työpaikkoja 1754 työllisiä 19299 työpaikkoja 19934 

pendelöi 
kunnasta 

697 
pendelöi 
kuntaan 

562 
pendelöi 
kunnasta 

2402 
pendelöi 
kuntaan 

3037 

minne, 
3 suurinta 

Kokkola 269 
Veteli 138 

Kruunupyy 124 

mistä, 
3 suurinta 

Veteli 177 
Kokkola 117 

Kruunupyy 72 

minne, 
3 suurinta 

Pietarsaari 490 
Kruunupyy 300 

Kannus 205 

mistä, 
3 suurinta 

Kruunupyy 562 
Kannus 285 
Kalajoki 275 

%-osuus  
työllisistä 

36,9 
työpaikka- 
omavaraisuus 

92,9 1) 
63,1 2) 

%-osuus  
työllisistä 

12,4 
työpaikka- 
omavaraisuus 

103,3 1) 
87,6 2) 

Lestijärvi Perho 

työllisiä 278 työpaikkoja 269 työllisiä 939 työpaikkoja 907 

pendelöi 
kunnasta 

88 
pendelöi 
kuntaan 

79 
pendelöi 
kunnasta 

173 
pendelöi 
kuntaan 

141 

minne, 
3 suurinta 

Toholampi 28 
Kokkola* 
Halsua*  

mistä, 
3 suurinta 

Toholampi 18 
Kinnula 18 
Reisjärvi* 

minne, 
3 suurinta 

Kyyjärvi 30 
Kokkola 23 

Kaustinen 13 

mistä, 
3 suurinta 

Kyyjärvi 21 
Veteli 18 

Jyväskylä 10 

%-osuus  
työllisistä 

31,7 
työpaikka- 
omavaraisuus 

96,8 1) 
68,3 2) 

%-osuus  
työllisistä 

18,4 
työpaikka- 
omavaraisuus 

96,6 1) 
81,6 2) 

Toholampi Veteli 

työllisiä 1210 työpaikkoja 1125 työllisiä 1338 työpaikkoja 1097 

pendelöi 
kunnasta 

380 
pendelöi 
kuntaan 

295 
pendelöi 
kunnasta 

539 
pendelöi 
kuntaan 

298 

minne, 
3 suurinta 

Kannus 98 
Kokkola 81 

Sievi 66 

mistä, 
3 suurinta 

Kannus 80 
Kokkola 52 

Lestijärvi 28 

minne, 
3 suurinta 

Kaustinen 177 
Kokkola 114 

Kruunupyy 51 

mistä, 
3 suurinta 

Kaustinen 138 
Kokkola 43 
Halsua 25 

%-osuus  
työllisistä 

31,4 
työpaikka- 
omavaraisuus 

93,0 1) 
68,6 2) 

%-osuus  
työllisistä 

40,3 
työpaikka- 
omavaraisuus 

82,0 1) 
59,7 2) 

*) vähemmän kuin 10 työllistä 
1) Perinteinen työpaikkaomavaraisuus: kunnassa olevien työpaikkojen suhde alueella asuviin työllisiin 
2) Todellinen työpaikkaomavaraisuus: omassa kunnassa työssäkäyvien osuus kaikista alueen työllisistä 
Lähde: Tilastokeskus, tiedot vuodelta 2015 
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Vaikka työpaikkojen määrä on Keski-Pohjanmaan kunnissa viime vuosina vähentynyt, on 
pendelöijien määrä kasvanut molempiin suuntiin Halsualla, Kokkolassa, Lestijärvellä sekä 
Toholammilla, kuntaan tulijoiden suuntaan Kannuksessa ja kunnasta pois Kaustisella ja Vetelissä. 
Perhossa pendelöinti on vähentynyt molempiin suuntiin. Työmarkkinat ovat kuitenkin jatkuvassa 
muutoksessa ja tässä tarkasteltu muutos KPkk2040 -valmisteluaineiston vuoden 2013 
pendelöintitietojen ja taulukkoon 2 kootun vuoden 2015 tiedon välillä kertoo kahden vuoden 
muutoksen, joka seuraavassa tarkastelujaksossa voi heilahtaa eri suuntaan.  
 
Suurimmat pendelöintivirrat lähialueiden kuntien välillä sen sijaan ovat suhteellisen pysyviä. Niiden 
perusteella voidaan tunnistaa työssäkäyntialueita. Keski-Pohjanmaalla työssäkäyntialueet sijoittuvat 
jokilaaksojen ja rannikon suuntaisesti. Maakunnan sisäisen työmatkaliikkumisen ohella Pietarsaaren 
seudun ja Kalajokilaakson kunnat ovat keskeisiä työmatkaliikenteen vastinpareja usealle Keski-
Pohjanmaan kunnalle. Pohjois-Pohjanmaan kunnista tulee Keski-Pohjanmaalle töihin enemmän 
työllisiä kuin Keski-Pohjanmaan kunnista menee niihin. Pohjanmaan kuntiin sen sijaan mennään 
kokonaisuudessaan enemmän Keski-Pohjanmaalta, vaikka suurin yksittäinen pendelöinti virta 
suuntautuukin Kruunupyystä Kokkolaan. 
 

 
Kuva 21. Työmatkaliikkuminen Keski-Pohjanmaalla vuonna 2015. 
 

3. Keski-Pohjanmaan kaupungit ja maaseutu 
 

3.1. Kaupunki-maaseutu luokitus 
 
Suomen ympäristökeskus ja Oulun yliopiston maantieteenlaitos ovat muodostaneet vuonna 2014 
julkaistun paikkatietoihin perustuvan kaupunki–maaseutu -alueluokituksen, jolla voidaan korvata 
kuntarajoihin perustuva kaupungin ja maaseudun erottelu ja maaseudun kolmijako 
aluetarkasteluissa. Luokitus on muodostettu tilastollisen luokituksen periaatteella ja se jäsentää koko 
maan seitsemään alueluokkaan. (Helminen ym. 2014) 
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Kaupunkialue muodostuu sisemmästä kaupunkialueesta, ulommasta kaupunkialueesta ja kaupungin 
kehysalueesta. Maaseutuun kuuluu kaupungin läheinen maaseutu, maaseudun paikalliskeskukset 
ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu. Näistä Keski-Pohjanmaalle sijoittuvat Kokkolan 
ympäristöön kolme kaupunkiluokkaa ja kaupungin läheinen maaseutu. Muu maakunta on suurelta 
osin harvaan asuttua maaseutua, mistä Lestijokilaakso ja Perhonjokilaakso erottuvat 
ydinmaaseutuna. Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkialueet muodostavat kaupunkiseudun. 
 

 
Kuva 22. Kaupunki–maaseutu -luokitus ja Keski-Pohjanmaan kunnat. 
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3.2. Kaupunkiseutu 
 

3.2.1. Kokkolan kaupunkialue 
 
Kaupungeiksi on luokiteltu taajamia, joissa asukasmäärä on yli 15 000. Kaupunkialue jakautuu 
sisemmän ja uloimman kaupunkialueen muodostamaan ydinkaupunkialueeseen sekä kaupungin 
kehysalueeseen (Helminen ym. 2014, 9). Kaupungin läheinen maaseutu sijoittuu kaupungin ja 
maaseudun vaihettumisvyöhykkeelle eikä ole varsinaista kaupunkialuetta. Keski-Pohjanmaalla 
Kokkolan ympäristössä kaupunkialue käsittää 3,8 % koko maakunnan maapinta-alasta ja Kokkolan 
kunnasta 14 % (kuva X). Kokkolan väestöstä 80 % ja koko maakunnan väkimäärästä 55 % sijoittuu 
kaupunkialueelle. Kaupungin läheiselle maaseudulle sijoittuu 8 % koko maakunnan väestöstä. 
 

 
Kuva 23. Kaupunkialueen osuus kunnan pinta-alasta. 

 
Taulukko 3. Väestö Keski-Pohjanmaan kaupunkialueella vuonna 2015. 

kunta luokka 
väestö- 
määrä 

alle 6  
-vuotiaat 

7–17  
-vuotiaat 

18–64 
-vuotiaat 

65–74 
-vuotiaat 

yli 75 
-vuotiaat 

Kokkola sisempi kaupunkialue 11121 603 916 6620 1390 1592 

Kokkola ulompi kaupunkialue 23379 2513 3576 13370 2611 1309 

Kokkola kaupungin kehysalue 3394 311 505 1907 460 211 

Kokkola kaupungin läheinen maaseutu 5804 571 874 3158 710 491 

 
Kaupunkialueen väkimäärä suhteessa sen kokoon on suuri, mikä kertoo tiivistä rakenteesta. Sisempi 
kaupunkialue on muodostettu yhtenäisesti tehokkaasti rakennetusta alueesta. Keskuskaupungin 
rakenteesta irrallaan sijaitsevat tehokkaamman rakentamisen alueet on sisällytetty ulompaan 
kaupunkialueeseen, joka on suunnitellusti rakennettua ja yhtenäistä kaupunkialuetta. Kaupungin 
kehysalue koostuu keskustaajamaa ympäröivistä lähitaajamista mukaan luettuna kaupungin tulevat 
kasvualueet. Sen rajaus perustuu ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimestä 
laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin. Kehysalueelle sijoittuu siten sekä tiiviitä taajama-alueita että 
maaseutumaisia alueita. (Helminen ym. 2014, 9). 



  28 

Työpaikkojen tarkastelussa 85 % Kokkolan kokonaistyöpaikkamäärästä ja kolme viidestä koko 
maakunnan työpaikoista sijoittuu kaupunkialueelle. Vaikka sisemmän kaupunkialueen pinta-ala on 
vain 0,4 % koko kunnan maapinta-alasta sinne sijoittuu reilu kolmannes maakunnan työpaikoista. 
Väestöstä sinne sijoittuu alle joka kuudes eli keskuskaupunkiin suuntautuu työmatkaliikennettä 
muilta alueilta ja aiemmin tarkasteltujen pendelöinti tilastojen perusteella myös laajemmin 
maakunnasta ja maakunnan ulkopuolelta. Kaupungin läheiselle maaseudulle puolestaan sijoittuu 
5 % koko maakunnan työpaikoista. 
 
Taulukko 4. Työpaikat Keski-Pohjanmaan kaupunkialueella vuonna 2012. 

 
 

3.2.2. Kokkola-Pietarsaaren kaupunkiseutu 
 
Keski-Pohjanmaan liitto ja Kokkolan kaupunki osallistuivat yhdessä Pohjanmaan liiton ja 
Pietarsaaren seudun kehitysyhtiö Concordian kanssa Suomen ympäristökeskuksen Urban Zone 3 
hankkeeseen Kokkola-Pietarsaaren kaupunkiseutuna. Kaupunkiparina Kokkola ja Pietarsaari 
muodostavat yhtenäisen vyöhykkeen. Kaiken kaikkiaan hankkeessa oli mukana 14 kaupunkiseutua. 
Hankkeen tulokset on julkaistu Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla -raportissa.  
 
Tehdyn selvityksen mukaan (Ristimäki ym. 2017). koko Suomen kattavassa tarkastelussa 
kaupungistuminen jakaa seutuja muuttovoitto- ja muuttotappioalueisiin. Väestönkehitystä 
tarkasteltiin ajanjaksolla 1990–2015, jolloin kasvavia kaupunkiseutuja oli kaikkiaan 20, mukaan 
lukien Kokkola. Yhdyskuntarakenteen tulevaisuutta hahmoteltaessa kaupunkiseudut jaettiin 
sisäisesti jalankulku-, joukkoliikenne ja autovyöhykkeisiin. Kokkolan kaupungista on 
tunnistettavissa keskustan jalankulkuvyöhyke sekä autovyöhyke, jotka sisäisesti jakautuvat 
jalankulkukaupungin ydinalueeseen ja muuhun alueeseen sekä autokaupunkiin ja harvaan 
autokaupunkiin. Tarkastellulla ajanjaksolla väestön ja työpaikkojen kasvusuuntainen kehitys näillä 
alueilla on ollut Kokkolassa tasaista. Suhteellisesti eniten väestö on lisääntynyt autokaupungissa ja 
työpaikat puolestaan jalankulkukaupungin muilla alueilla eli keskustan reuna-alueilla. 
 
Selvityksen taustamateriaalina huomioitujen lähitulevaisuuden hankkeiden valossa tarkasteltuna 
sama kehityssuunta tulee kaupungissa jatkumaan. Yhdyskuntarakenteen kannalta pienillä 
kaupunkiseuduilla haasteena on toimivan joukkoliikenteen kehittäminen, missä yhtenä 
vaihtoehtona nähdään kysyntäohjautuvan joukkoliikenteen kehittyminen sekä sähköpyörien ja 
yhteiskäyttöautojen myötä lisääntyvät liikkumisen vaihtoehdot. Kokkola–Pietarsaaren 
kaupunkiseudun kokonaiskehitys kaupunkiparin välillä riippuu hallinnollisista ratkaisuista ja 
strategisista valinnoista. Kaupunkien sisäiset kehityshankkeet etenevät omia polkujaan, mutta 
toiminnallisesti yhtenäisen alueen liikennejärjestelmissä on hyvä huomioida yhteisiä 
kehityspotentiaaleja. Pidemmällä aikavälillä kaupunkien yhteistyön merkitys korostuu alueellisten 
haasteiden sekä valtakunnallisten että kansainvälisten yhteyksien kannalta ollessa yhteisiä. 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 24. Kokkolan ja Pietarsaaren kaupunkiseudun 
tavoitteiden päätöspolku ”Yhdyskuntareakenteen tulevaisuus 
kaupunkiseudulla” -raportista s. 123. 

 kunta  luokka
 työpaikat

 yhteensä

alkutuotanto 

A-B

jalostus 

C-F

palvelut 

G-S

  Kokkola sisempi kaupunkialue 10117 19 1062 10595

  Kokkola ulompi kaupunkialue 6159 25 2813 4215

  Kokkola kaupungin kehysalue 656 67 172 478

  Kokkola kaupungin läheinen maaseutu 1222 200 338 716
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3.3. Maaseutu  
 

3.3.1. Ydinmaaseutu 
 
Lestijoki- ja Perhonjokilaaksojen tiheämmän asutuksen maaseutualueet muodostavat Keski-
Pohjanmaan ydinmaaseudun. Kannuksen kaupungista reilu puolet, Vetelistä, Kaustiselta ja 
Toholammilta vajaa puolet ja Kokkolasta vajaa viidennes kunnan pinta-alasta kuuluu 
valtakunnallisessa kaupunki–maaseutuluokittelussa ydinmaaseutuun. Ydinmaaseudun kunnittainen 
väestön osuus on Toholammilla 97 %, Kannuksessa 93 %, Kaustisella 88 %, Vetelissä 85 % ja 
Kokkolassa 5 %. Työpaikoista ydinmaaseudulle sijoittuu Kannuksessa 96 %, Kaustisella 95 %, 
Toholammilla 94 %, Vetelissä 81 % ja Kokkolassa 3 %. Kannuksessa, Kaustisella, Toholammilla ja 
Vetelissä siis huomattava osuus aluerakenteesta sijoittuu ydinmaaseudun alueelle. 
 

Taulukko 5. Väestö Keski-Pohjanmaan ydinmaaseutualueella vuonna 2015. 

kunta luokka 
väestö- 
määrä 

alle 6  
-vuotiaat 

7–17  
-vuotiaat 

18–64 
-vuotiaat 

65–74 
-vuotiaat 

yli 75 
-vuotiaat 

Kannus ydinmaaseutu 5164 461 712 2892 630 469 

Kaustinen ydinmaaseutu 3769 374 487 2150 417 341 

Kokkola ydinmaaseutu 1930 161 258 1066 229 216 

Toholampi ydinmaaseutu 3217 286 477 1670 427 357 

Veteli ydinmaaseutu 2820 222 326 1552 377 343 

 

Taulukko 6. Työpaikat Keski-Pohjanmaan ydinmaaseutualueella vuonna 2015. 

 
 

 
Kuva 25. Ydinmaaseutualueiden osuus kuntien pinta-alasta. 

 kunta  luokka
 työpaikat

 yhteensä

alkutuotanto 

A-B

jalostus 

C-F

palvelut 

G-S

  Kannus ydinmaaseutu 2118 190 657 1505

  Kaustinen ydinmaaseutu 1658 235 308 1297

  Kokkola ydinmaaseutu 520 195 76 285

  Toholampi ydinmaaseutu 1057 218 208 733

  Veteli ydinmaaseutu 888 162 177 607
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3.3.2. Maaseudun pienet paikalliskeskukset Kannus ja Kaustinen 
 
Valtakunnallisessa kaupunki–maaseutuluokituksessa tunnistettua maaseudun paikalliskeskusta ei 
ole Keski-Pohjanmaan maaseudulla. Maaseudun paikalliskeskukset sijoittuvat usein kaupungin ja 
maaseudun välivyöhykkeelle, mutta nousevat myös ydinmaaseudun tiiviimpinä väestö- ja 
työpaikkakeskittyminä maaseutualueille. Luokittelussa maaseudun paikalliskeskuksille asetetut raja-
arvot täyttäviä maaseututaajamia Keski-Pohjanmaalla ei ole ja lähimmät maaseudun 
paikalliskeskukset sijoittuvat Pohjois-Pohjanmaalle Ylivieskaan ja Etelä-Pohjanmaalle Lapualle. 
Lapua sijoittuu kaupungin läheisen maaseudun laitamille kaupungin ja maaseudun 
vaihettumisvyöhykkeelle ja Ylivieska on ydinmaaseudun keskustaajama. (Helminen ym. 2014, 10, 
13, 48) 
 
Maakunnallisesti tarkasteltuna Keski-Pohjanmaalla nousee sekä Lesti- että Perhonjokilaaksossa 
maakuntakeskuksen alakeskuksina taajamia, joilla on palveluverkostollisesti maakunnallinen 
merkitys. Kaupunki-maaseutuluokitus ei kuitenkaan asetetuilla kriteereillä niitä ole tunnistanut. 
Niinpä on mielekästä tehdä valtakunnalliseen luokitukseen maakunnallinen tarkennus maaseudun 
pienten paikalliskeskusten tunnistamiseksi. Maaseudun paikalliskeskuksista on luokituksessa 
tarkasteltu taajaman kokoa asumisen ja työpaikkojen alueena, perustaajamaa tiiviimpää rakennetta 
ja kaupunkimaisella tehokkuudella rakennetun keskusalueen kokoa. Luokituksessa maaseudun 
paikalliskeskukset on rajattu taajamarajauksen mukaan. (Helminen ym. 2014, 47) 
 
Maaseudun pieneksi paikalliskeskukseksi määritellään ne kaupunkiseudun ulkopuoliset taajamat, 
joissa toteutuu kolme neljästä kriteeristä: 
- kolmen edellisen vuoden väestömäärän keskiarvo yli 2500, 
- taajaman asukastiheys yli 400 asukasta/km2, 
- työpaikkoja yli 1000 ja 
- aluetehokkuudeltaan vähintään 0,02 alueen pinta-alan (tiheän taajaman) on oltava vähintään 3 km2. 
 
Näillä kriteereillä tunnistetaan kaksi maaseudun pientä paikalliskeskusta Kannuksen ja Kaustisen 
taajamien yltäessä kaikkien neljän kriteerin osalta asetettuun luokitteluun. 
 

 
Kuva 26. Keski-Pohjanmaan maaseudun pienet paikalliskeskukset. 
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Maaseudun paikalliskeskusten tapaan maaseudun pienten paikalliskeskusten rajaus noudattelee 
YKR-ruutupohjaista tiheän taajaman rajausta. Liitteessä 2 on taulukko taajamakohtaisesta 
tarkastelusta, joka toteutettiin vastaavan vuoden tiedoilla, kuin kaupunki–maaseutu -luokitus on 
tehty. Yllä on tummennettuna ne muuttujat, joiden arvoa muutettiin maaseudun pienten 
paikalliskeskusten tunnistamiseksi. Liitteestä 2 on luettavissa myös maaseudun paikalliskeskusten 
vastaavat luokittelukriteerit. Käytännössä väestö- ja työpaikkamäärien arvo on puolitettu ja 
aluetehokkuudeksi on valittu tiheän taajaman raja-arvo, jolloin rakennusten kokonaispinta-alan 
suhdetta maa-alaan mittaavan tehokkuusluvun pienentyessä pinta-alamääritystä nostettiin.  
 

3.3.3. Harvaan asuttu ja asumaton maaseutu 
 
Muu maakunta kuuluu valtakunnallisessa kaupunki–maaseutuluokituksessa harvaan asuttuun 
maaseutuun. Se tarkoittaa, että Halsuan, Lestijärven ja Perhon kunnat kokonaisuudessaan on 
luokiteltu tähän luokkaan ja muiden kuntien maapinta-alasta puolet (Kannus 49 %, Kokkola 50 %) 
tai hieman yli puolet (Veteli 54 %, Toholampi 55 %, Kaustinen 56 %). Kun esimerkiksi Kokkolan 
väestöstä vain 3 % sekä työpaikoista 2 % ja Kannuksen väestöstä 7 % sekä työpaikoista 5 % 
sijoittuu tälle alueelle, tarkoittaa se, että tosiasiallisesti harvaan asutusta maaseudusta suuri osa on 
täysin asumatonta metsää ja suota. Sinne sijoittuu myös metsätalousalueita, turvetuotantoa, 
virkistysalueita kuten Salamajärven kansallispuisto Peuran polun reitistöineen sekä lukuisia 
suojelualueita ja Keski-Pohjanmaalla maakunnan järvet. Harvaan asutullakin maaseudulla 
aluerakenne muodostuu keskusverkoston eri kokoisten taajamien, kylien ja pienkylien verkostoista.  
 

Taulukko 7. Väestö Keski-Pohjanmaan harvaan asutun maaseudun alueella vuonna 2015. 

kunta luokka 
väestö- 
määrä 

alle 6  
-vuotiaat 

7–17  
-vuotiaat 

18–64 
-vuotiaat 

65–74 
-vuotiaat 

yli 75 
-vuotiaat 

Halsua harvaan asuttu maaseutu 1217 76 143 640 177 181 

Kannus harvaan asuttu maaseutu 399 44 65 221 35 34 

Kaustinen harvaan asuttu maaseutu 481 33 60 257 78 53 

Kokkola harvaan asuttu maaseutu 1267 93 171 709 164 130 

Lestijärvi harvaan asuttu maaseutu 796 50 96 434 111 105 

Perho harvaan asuttu maaseutu 2912 353 544 1410 344 261 

Toholampi harvaan asuttu maaseutu 84 10 12 41 14 7 

Veteli harvaan asuttu maaseutu 439 27 51 240 56 65 
 

Taulukko 8. Työpaikat Keski-Pohjanmaan harvaan asutun maaseudun alueella vuonna 2015. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 27. Harvaan asuttujen maaseutualueiden osuus 
kuntien pinta-alasta. 

 kunta  luokka
 työpaikat

 yhteensä

alkutuotanto 

A-B

jalostus 

C-F

palvelut 

G-S

  Halsua harvaan asuttu maaseutu 407 116 98 212

  Kannus harvaan asuttu maaseutu 98 63 10 27

  Kokkola harvaan asuttu maaseutu 348 145 40 180

  Lestijärvi harvaan asuttu maaseutu 236 112 12 121

  Perho harvaan asuttu maaseutu 920 149 223 632

  Toholampi harvaan asuttu maaseutu 44 9 15 20

  Veteli harvaan asuttu maaseutu 153 59 7 99
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4. Maakunnan palveluverkosto 
 
Tarkastelu maakunnan palveluverkostosta tehtiin keskusluokittelun ja seudullisesti merkittävän 
kyläverkoston määrittelemisen tueksi. Palveluverkosto on tarkasteluhetken poikkileikkaus 
maakunnan palvelujen tilasta. Alueella saatavilla olevat palvelut vaikuttavat ihmisten 
asumispreferensseihin ja liikkumistarpeeseen merkittävin osin. Perheitä perustavat nuoret ja keski-
ikäistyvät aikuiset voivat valita asuinpaikkansa esimerkiksi kouluverkon perusteella. Viime vuosina 
palveluiden keskittyvä kehitys on ollut trendinä voimakas. Niin ollen on mahdotonta ennakoida, 
kuinka kauan tilanne esimerkissä nyt lähipalveluna saatavilla olevan alakoulun palvelutuotanto pysyy 
sitä ohjaavassa kunnallisessa päätöksenteossa tässä yksittäisen talouden päätöksentekohetkellä 
vallinneessa tilanteessa. Vastaavasti kaupallisten palvelujen tarjontaan vaikuttavat vallitseva 
taloustilanne siihen peilautuva ja markkinaehtoinen kehitys. Keski-Pohjanmaan palveluverkostoa 
on tässä tarkasteltu luokittelemalla palveluita lähi- ja alueellisten tai seudullisten palveluiden luokkiin 
ja sijoittamalla palvelukokonaisuuden osoitetiedon perusteella tarkastelukehikkoon.  
 
Lähipalveluina on tarkasteltu päivähoidon, perusopetuksen alakoulun, neuvolapalveluiden, sosiaali- 
ja terveyshuollon soiteasemien palveluiden, urheilukenttien, kirjastojen, polttoaineen 
jakelupisteiden, apteekkien, pakettipalveluiden ja pienten päivittäistavarakauppojen muodostamaa 
palveluverkkoa. Kukin lähipalvelukokonaisuus on arvioitu 1 pisteen arvoisena. Enimmillään 
lähipalveluista saa paikkakohtaisesti tässä tarkastelussa 10 pistettä.  
 
Alueellisina tai seudullisina palveluina on tarkasteltu laajemman alueen väestöpohjaan perustuvia 
palveluja. Tässä tarkastelussa oli mukana perusopetuksen yläkoulun, toiseen asteen koulutuksen, 
sosiaali- ja terveyshuollon hyvinvointipalvelukeskusten, urheilu- tai uimahallien, 
matkustuspalveluiden, talletuspankkien, Alkojen, yhteispalvelupisteiden, viranomais-
asiakaspalvelujen ja suurten päivittäistavarakauppojen muodostama palveluverkko. Kukin 
seudullinen palvelukokonaisuus on arvotettu 2 pisteen arvoisena. Enimmillään seudullisista 
palveluista saa paikkakohtaisesti tässä tarkastelussa 20 pistettä. 
 
Taulukko 9. Palvelujen jakautumisen ja pisteytyksen periaate. 

 

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)
1 perusopetus (yläkoulu) 2

perusopetus (alakoulu) 1 toisen asteen koulutus 2
perheiden palvelut (lasten-, äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)
1 hyvinvointipalvelukeskus 2

soiteasema /-kioski 1 urheilu- tai uimahalli 2
urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)
1 matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
2

kirjasto 1 pankki (talletuspankit) 2
polttoaineen jakelu 1 alko 2
apteekki 1 yhteispalvelupiste  1-2
pakettipalvelu (Postin toimipiste tai 

asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

1 viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, verotoimisto, 

maistraatti)

2

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m
2
 supermarket)

1 suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m
2 
supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; sisältävät 

myös erikoistavaran kauppaa)

2

Lähipalvelut, 

maksimi 10 pistettä

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

maksimi 20 pistettä
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Tarkastelussa kukin paikka pisteytettiin osoitetietoihin perustuvan tarkastelun perusteella erikseen 
sekä lähi- että seudullisten palveluiden osalta. Mikäli samaan paikkaan sijoittuu useampi 
palveluluokan mukainen palvelukohde, esimerkiksi samassa taajamassa useampi polttoaineen 
jakelupiste, on paikkakohtaisesti annettu pistemäärä kuitenkin vakio. Poikkeus pisteytyksessä on 
tehty vain Kokkolan keskustaajamassa, jossa lähipalvelujen osalta on annettu täyden 10 pistettä, 
vaikka soiteasema /-kioski tasoinen sosiaali- ja terveyspalvelu keskustasta puuttuukin ja vastaavasti 
seudullisten palvelujen osata on annettu täydet 20 pistettä, vaikka yhteispalvelupistettä keskustassa 
ei ole. Kokkolassa kuitenkin on saatavilla laajin mahdollinen sosiaali- ja terveyspalveluiden perus- 
ja erikoispalvelujen valikoima ja keskustaajamassa on erillinen asiakaspalvelupiste kaikilla 
yhteispalvelupisteen viranomaispalveluilla. Siksi erittelemättömien palvelujen puutumisesta 
huolimatta maakuntakeskus on saanut tarkastelussa korkeimman mahdollisen pisteen sekä lähi- että 
seudullisia palveluja tarkasteltaessa. 
 

 

 

 

 
Kuva 28. Taajamien palvelujakauma kunnittain. 
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Palvelujen alueellisen saavutettavuuden tarkastelua varten valittiin ne taajamat, joissa on tunnistettu 
vähintään kaksi lähipalvelua. Tällaisia ovat Halsualla Halsuan keskusta, Kannuksessa Kannuksen 
keskusta, Eskola, Märsylä ja Roikola, Kaustisella Kaustisen keskusta, Järvelä, Köyhäjoki ja 
Puumala, Kokkolassa Kokkolan keskusta, Alaviirre, Kälviä, Lohtaja, Marinkainen, Peltokorpi, 
Rahkonen, Ruotsalo, Rödsö, Sokoja, Ullava, Vitsari ja Öja, Lestijärvellä Lestijärven keskusta, 
Perhossa Perhon keskusta, Möttönen ja Oksakoski, Toholammilla Toholammin keskusta, 
Alakylä, Kleemola ja Sykäräinen sekä Vetelissä Vetelin keskusta, Räyrinki ja Patana. Edellä on 
tummennettuna ne lähipalvelutaajamat, joissa on vähintään neljä lähipalvelua. Kuvan X 
kuntakohtaisilla kartoilla kyseiset taajamat on korostettu mustalla kohdepisteellä.  
 

 
Kuva 29. Palvelujen saavutettavuus Keski-Pohjanmaalla kunnittain. 
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Kunnittainen tarkastelu osoittaa, että kuntien välillä palvelujen tarjonnassa ja niiden keskittymisessä 
on selkeää hajontaa. Kokkolan (29 kpl) jälkeen eniten palvelutaajamia on tunnistettu Vetelistä (10 
kpl) Halsualla ja Lestijärvellä puolestaan kaikki tässä tarkastellut palvelut ovat keskittyneet 
kuntakeskukseen. Seudullisina palvelutaajamina nousevat Kokkolan keskusta, Kannuksen keskusta, 
Kaustisen keskusta, Kälviän keskusta, Toholammin keskusta ja Vetelin keskusta korkeimpaan 
palveluneljännekseen sekä seudullisten, että lähipalveluiden suhteen tarkasteltuina (kuva 30). 
Vahvoja lähipalvelutaajamia puolestaan ovat Lohtaja, Perho, Halsua, Lestijärvi, Ullava, Sykäräinen 
ja Räyrinki. Toholammilla ja Vetelissä on seudullisessa palvelutaajamatarkastelussa Kokkolan 
entisten kuntakeskusten ohella useampi vahva lähipalvelutaajama.  
 

 
Kuva 30. Seudullisten palvelujen taajamien jakauma. 
 
Keski-Pohjanmaan taajamien palvelutasoa sekä kokemusta palveluiden etäisyydestä tarkasteltiin myös Oulun 
yliopiston maantieteenlaitokselta 5/2017 valmistuneessa Joonas Niemisen pro gradu -tutkielmassa. Yllä 
kuvattu taajamakohtainen palvelutason tarkastelu vietiin kartalle, jossa palvelujen saavutettavuutta 
tarkasteltiin asutuissa 250x250 m ruuduissa suhteessa saatavilla olevaan kokonaispalvelutasoon 1 kilometrin 
kävelyetäisyysvyöhykkeellä palvelujen ympäriltä. Palvelutason luokitus kuvaa suhteellista palveluiden tasoa 
Keski-Pohjanmaan taajamien välillä. Tarkastelussa Keski-Pohjanmaalta oli tunnistettavissa hyvin erikokoisia 
taajamia. Palvelutaso on erinomaista Kannuksen, Kaustisen ja Kokkolan keskustaajamissa. Hyvän 
palvelutason taajamia ovat Kälviä, Lohtaja, Perho, Toholampi ja Veteli.(Nieminen 2017, 38-40) 
 

Taulukko 10. Asuttujen ruutujen palvelutaso taajamissa kunnittain (mukaillen Nieminen 2017, 40). 

 

kunta ei palveluja välttävä tyydyttävä hyvä erinomainen yhteensä

Halsua 0 2 10 0 0 12

Kannus 10 49 21 12 7 99

Kaustinen 12 13 3 7 15 50

Kokkola 55 249 98 57 20 958

Lestijärvi 0 0 5 0 0 5

Perho 3 1 11 6 0 21

Toholampi 5 6 11 13 0 35

Veteli 3 17 9 8 0 37
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Kuvissa 31 ja 32 on kuvattu Keski-Pohjanmaan asuttujen ruutujen palvelujen saavutettavuutta 
edellä kuvatun luokittelun mukaisesti. Kartat on poimittu Joonas Niemisen pro gradu tutkielmasta 
s. 42. Asuttujen ruutujen palvelutasoa taajamissa kunnittain kuvaavan taulukon 10 tietopohjan 
ryhmittelyssä käytetyt taajamarajaukset on myös kuvattu näillä kartoilla. 
 

 
Kuva 31. Keski-Pohjanmaan asuttujen ruutujen palvelutasoa maakunnan pohjoisosassa (Nieminen, 2017). 

 

 
Kuva 32. Keski-Pohjanmaan asuttujen ruutujen palvelutasoa maakunnan eteläosassa (Nieminen, 2017). 
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5. Maakunnan teolliset työpaikka-alueet 
 
Keski-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu Kokkolan suurteollisuusalue TT-
merkinnällä ja t-merkinnällä teollisuus- ja varastokäyttöön varattuja maakunnallisesti merkittäviä 
alueita. Keski-Pohjanmaan maakuntakaavassa olevat t-merkinnät eivät kaikilta osin enää vastaa 
nykytilannetta ja tarkastelun tavoitteena on päivittää 5. vaihemaakuntakaavassa osoitettavat 
merkinnät vastaamaan nykytilannetta sekä tulevaisuuden kehittämisen tavoitteita. Merkintöjen 
tarkastelussa huomattiin, että esimerkiksi Kokkolan taajamassa sijaitsevat vastaavat alueet on 
aiemmin jätetty maakuntakaavan ulkopuolelle. Näitä aluerakenteen kokonaisuuteen merkittävinä 
työpaikkakeskittyminä liittyviä alueita tarkastellaan suhteessa muihin vastaaviin alueisiin 
maakunnassa. Kuvassa 33 on sijoitettu ohessa numeroidut alueet kartalle. Alueen nimen perässä on 
U, jos se ei ole mukana voimassa olevassa maakuntakaavassa. 
 

 
Kokkola 
1 suurteollisuusalue 
2 Kälviän teollisuusalue 

3 Mesilän teollisuusalue, U 

4 Jänismaan teollisuusalue, U 

5 Indolan teollisuusalue, U 

6 Lahdenperän teollisuusalue, U 
Kannus 
7 keskustan teollisuusalue 
8 teollisuusalue, Poutun alue 
9 Eskolan teollisuusalue 
10 teollisuusalue, Flextronicsin alue 
Kaustinen 
11 keskustan teollisuusalue 

12 keskustan läntinen teollisuusalue, U 

13 keskustan itäinen teollisuusalue, U 
Lestijärvi 
14 Kangasvieren teollisuusalue 

15 Lestijärven teollisuusalue, U 
Perho 
16 keskustan teollisuusalue 
17 Möttösen teollisuusalue 
Toholampi 
18 teollisuusalue, Juustolan alue 
19 Härkänevan teollisuusalue 
Veteli 
20 teollisuusalue taajaman eteläosassa 
 
 
 
 

Kuva 33. Teollisuusalueet Keski-
Pohjanmaalla. 

 
Voimassa olevan maakuntakaavan suhteessa uusina alueina tunnistettiin Kokkolan taajamassa neljä 
kohdetta, Kaustisella kaksi ja Lestijärvellä yksi. Seudullisen ja maakunnallisen merkittävyyden 
arvioimista varten teollisten työpaikka-alueiden olemassa olevat työpaikat tarkasteltiin 1 kilometrin 
etäisyydeltä. Taulukossa 11 on luettavissa aluekohtaiset erot. Olemassa olevien työpaikkojen ohella 
merkittävyyden arvioinnissa on huomioitava alueen kehittämiseen kohdistuvat tulevaisuuden 
suunnitelmat ja kohteen verkostollinen merkitys. Uusista alueista esimerkiksi Kaustisen itäiselle 
teollisuusalueelle parhaillaan suunnitteilla oleva Kalaveden tuotantolaitoksen työllisyysvaikutuksen 
yhdessä louhostoiminnan kanssa arvioidaan olevan 140 henkilötyövuotta (Keliber Oy, 2018), mikä 
nostaa kohteen merkittävyyttä suhteessa tämän hetkiseen tilanteeseen. 
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Taulukko 11. Teolliset työpaikka-alueet ja työpaikkojen määrä. 

 

6. Keski-Pohjanmaan aluerakenne 
 
Aluerakenne muodostuu erikokoisista keskuksista ja niiden välisistä yhteyksistä. Keski-Pohjanmaan 
aluerakenteen keskus on Kokkolan kaupunki, joka on maakunnan keskus. Seudullisia keskuksia 
ovat Kannus ja Kaustinen. Aluekeskuksia ovat muiden kuntien keskukset Halsua, Lestijärvi, Perho, 
Toholampi ja Veteli sekä Kokkolan alakeskukset Kälviä, Lohtaja ja Ullava. Keskusten palvelutason 
perusteella määräytyy hierarkia, josta muodostuu palveluverkko koko maakunnan alueelle. 
 
Aluerakenne jakautuu erikokoisiin taajamiin ja kyliin asutuksen määrän ja tiheyden perusteella. 
Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta, jossa rakennusten 
välinen keskinäinen etäisyys on enintään 200 metriä (Helminen ym. 2016, 11). Kylälle ei ole virallista 
määritelmää tai yleistä tilastollista kokorajaa. Tässä selvityksessä taajamiksi on tunnistettu Keski-
Pohjanmaan voimassa olevan maakuntakaavan taajamat ja kyliksi maakuntakaavan kylät sekä 
Suomen ympäristökeskuksen (SYKEn) yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 
YKR -luokituksen mukaiset kylät vuonna 2015. 
 
Valtaosa voimassa olevan maakuntakaavan taajamista ja kylistä on myös YKR -luokituksen 
mukaisia taajamia ja kyliä. Joissakin maakuntakaavaan osoitetuissa suuremmissa kylissä on 
YKR -luokituksen mukaisia taajama-alueita tai vastaavasti jotkut maakuntakaavaan osoitetut 
taajamat ovat YKR -luokituksen mukaisia kyliä. Joissakin tapauksissa maakuntakaavan kylät ovat 
YKR -luokituksen mukaisia pienkyliä tai kylää ei ole YKR -luokituksessa. 
YKR -seurantajärjestelmässä kylät kuvaavat taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen 
asutustihentymiä ja ne on muodostettu tilastollisesti väestömäärän, rakennustehokkuuden ja 
rakennusten käyttötarkoituksen perusteella. YKR -alueiden rajaus perustuu 250 m x 250 m 
ruudukkoon. Tilastotietoa YKR -kyläalueista on vuodesta 1990, joka mahdollistaa ajallisesti 
vertailukelpoisen tarkastelun. 
 
YKR -aluejako on yleistys, joka ei esimerkiksi huomioi tilastollisesti tunnistetun kyläalueen 
ulkopuolista haja-asutusta ja näin ollen kylien väestö- ja työpaikkamäärä on mahdollisesti 
todellisuudessa hieman suurempi. Kylien ulkopuolinen haja-asutus on kuitenkin luonteeltaan 

Kunta Nimi Työpaikat 1 km säteellä

Kannus Eskolan teollisuusalue 160

Kannus Keskustan teollisuusalue 137

Kannus Teollisuusalue, Flextronicsin alue 77

Kannus Teollisuusalue, Poutun alue 457

Kaustinen Kaustisen keskustan itäinen teollisuusalue 2

Kaustinen Kaustisen keskustan läntinen teollisuusalue 35

Kaustinen Keskustan teollisuusalue 490

Kokkola Indolan teollisuusalue 380

Kokkola Jänismaan teollisuusalue 890

Kokkola Kälviän teollisuusalue 133

Kokkola Lahdenperän teollisuusalue 276

Kokkola Mesilän teollisuusalue 2638

Lestijärvi Kangasvieren teollisuusalue 5

Lestijärvi Lestijärven teollisuusalue 2

Perho Keskustan teollisuusalue 273

Perho Möttösen teollisuusalue 109

Toholampi Härkänevan teollisuusalue 78

Toholampi Teollisuusalue, ns. Juustolan alue 74

Veteli Teollisuusalue taajaman eteläosassa 76

Kunta Nimi Työpaikat alueella

Kokkola Kokkolan suurteollisuusalue 1784
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yksittäistä, eikä näin ollen vaikuta suuruusluokkatasolla. YKR -alueiden rajat perustuvat tilastoihin 
vakituisen asutuksen tiheydestä ja tämän vuoksi kylien ja taajamien rajat eivät välttämättä noudata 
luontaisia aluerajoja. Tarkastelussa on yhdistelty joitakin kyläalueita, koska havaittiin, että osa kylistä 
jakautuu useampaan osa-alueeseen. YKR -aluejako on kuitenkin alueellisesti ja ajallisesti kattavin 
aineisto erityisesti kylien vertailuun maakuntatasolla. 
 

 
Kuva 34. Keski-Pohjanmaan YKR-alueiden kokonaismuutos vuosien 1990–2014 välillä. 
 

Taulukko 12. Selvityksessä mukana olleet taajamat ja kylät kunnittain.   

Kunta Taajaman nimi Kylän nimi 

Halsua Halsuan keskusta Meriläinen, Ylikylä 

Kannus Kannuksen keskusta, Eskola Roikola, Märsylä, Väli-Kannus, Korpela, 
Mutkalampi, Kungas 

Kaustinen Kaustisen keskusta Järvelä, Puumala, Köyhäjoki, Salonkylä, 
Vintturi, Jylhä, Nikula, Tastula, Viiperi, 
Koto-ojanneva 

Kokkola Kokkolan keskusta, Kälviä, Lohtaja, Ullava, 
Marinkainen, Kasikulma 

Vitsari, Rödsö, Sokoja, Knivsund, Långö, 
Ruotsalo, Peltokorpi, Passoja, Välikylä, 
Rahkonen, Haapala, Ala-Viirre, Väli-Viirre, 
Karhi, Lahnakoski, Kotkamaa, Vuolle, 
Jokikylä, Palma-Kvikant, Miekkoja-
Nissinkylä, Oivu, Alikylä, Koskenkylä, 
Rimmi, Kouri-Maunumäki-Asujamaa, 
Riippa, Hanhisalo ja Klemola.  

Lestijärvi Lestijärven keskusta Yli-Lesti 

Perho Perhon keskusta Möttönen, Oksakoski, Pirilä, Peltokangas, 
Pannula-Annala-Koskela 

Toholampi Toholammin keskusta Sykäräinen, Alakylä, Kleemola, Parhiala, 
Määttälä, Syri 

Veteli Vetelin keskusta, Räyrinki Patana, Isokylä, Sillanpää, Kalliojärvi, 
Polso, Pulkkinen, Torppa, Lammasoja, 
Nykänen 

 

Tarkastelun tavoitteena on päivittää tiedot taajama-alueista sekä tunnistaa elinvoimaiset ja kehittyvät 
kylät osoitettaviksi Keski-Pohjanmaan 5.vaihemaakuntakaavassa. Tarkastelussa kriteereinä on 
käytetty seuraavia muuttujia: 

− nykyinen väestömäärä (2015) 

− väestönkehitys 1990–2015 

− nykyinen työpaikkamäärä (2012)  
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− työpaikkojen kehitys 1990–2012 

− yhdyskuntarakenteen kehitys (kylän pinta-alan kasvu ja YKR -alueluokituksen muutokset esim. 
pienkylästä kyläksi tai kylästä taajamaksi) 

− palvelutaso (lähipalveluiden ja seudullisten palveluiden määrä) 
 
Väestö- ja työpaikkatiedot on kerätty tarkasteluhetkellä tuoreimmista käytettävissä olevista lähteistä. 
Kyläkohtaisten tilastotietojen poiminnassa on hyödynnetty paikkatietomenetelmiä. Aluerajat eivät 
aina ole yksiselitteisiä. Esimerkiksi joissakin tapauksissa kylä on ollut vertailun lähtökohtavuonna 
oma erillinen alue, mutta yhdistynyt vuoteen 2015 mennessä läheiseen taajama-alueeseen eikä siten 
muodosta enää omaa kylää. Tämä on yleinen tilanne kuntien keskustaajamien lievealueilla, joissa 
taajama-alue on laajentunut entisen kylän alueelle. Tällaisissa tapauksissa kylien tilastotietoja on 
tarkistettu manuaalisesti ja muokattu tarpeen vaatiessa. 
 

6.1. Taajamat 
 
Keski-Pohjanmaan voimassa olevassa maakuntakaavassa taajamina on osoitettu 16 aluetta. 
Taajamatoimintojen alueita on osoitettu kaikkien kahdeksan kunnan keskustojen alueille sekä 
Kokkolan alakeskusten Kälviän, Lohtajan ja Ullavan keskustoihin ja myös Kokkolan Kasikulman, 
Kokkolan Marinkaisten, Kannuksen Eskolan ja Vetelin Räyringin alueille. Merkinnät perustuvat 
kuntien yleis- ja asemakaavojen sekä YKR -aineiston mukaiseen tulkintaan. 
 
Keski-Pohjanmaan taajamat muodostuvat YKR -luokituksen mukaan 15 taajama-alueesta. 
Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m 
x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja 
keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Keski-Pohjanmaan 
taajamat sijoittuvat kuntien keskustoihin, alakeskuksiin sekä suurimpiin kyliin. YKR -taajamat ovat 
Halsualla Halsuan keskusta, Kannuksessa Kannuksen keskusta ja Eskola, Kokkolassa Kokkolan 
keskusta, Sokoja, Kälviä, Lohtaja, Peltokorpi, Ruotsalo ja Marinkainen, Lestijärvellä Lestijärven 
keskusta, Perhossa Perhon keskusta ja Möttönen, Toholammilla Toholammin keskusta ja Vetelissä 
Vetelin keskusta (taulukko 1). Eroja maakuntakaavan taajamien ja YKR -luokituksen mukaisten 
taajamien välillä on Kasikulman, Ullavan, Räyringin, Ruotsalon, Peltokorven ja Möttösen kohdalla. 
Ullava ja Räyrinki ovat maakuntakaavassa taajamia, mutta YKR -luokituksen mukaisesti kyliä ja 
puolestaan Ruotsalo, Peltokorpi ja Möttönen ovat YKR -taajamia, mutta osoitettu 
maakuntakaavassa kylinä. Kasikulma on osa Peltokorven taajamaa. 
 
Keski-Pohjanmaan taajamissa asui noin 52 100 henkilöä vuonna 2015 ja työpaikkoja oli noin 23 100 
vuonna 2012. Keskipohjanmaalaisista 76 % asuu taajamissa ja Keski-Pohjanmaan työpaikoista 
86 % sijoittuu taajamiin. Taajamoitumisaste vaihtelee kunnittain. Kokkolassa taajamoitumisaste on 
korkein (85 %), Kannuksen toiseksi korkein (72 %) ja Kaustisen kolmanneksi korkein (65 %). 
Muissa kunnissa taajamissa asuu hieman yli puolet tai pääsääntöisesti alle puolet väestöstä. 
Työpaikat ovat keskittyneet taajamiin vahvemmin kuin väestö. Kokkolan työpaikoista 92 % 
sijoittuu taajamiin. Kannuksessa vastaava luku on 85 % ja Kaustisella 76 %. Muissa kunnissa 
työpaikoista 47–67 % sijoittuu taajamiin. 
 
Taulukko 13. Keski-Pohjanmaan taajamien väestö- ja työpaikkamäärä kunnittain. 

 Väestö taajamissa * Työpaikat taajamissa 

 2015 % 2012 % 

Halsua 520 42 220 53 

Kannus 4040 72 1900 85 

Kaustinen 2750 65 1340 76 

Kokkola 40100 85 17620 92 

Lestijärvi 290 36 110 47 

Perho 880 30 490 53 

Toholampi 1650 50 730 66 

Veteli 1830 56 700 67 

Yhteensä 52060 76 23100 86 

*) (Ruotsalo, Peltokorpi, 
Sokoja ja Möttönen 
huomioitu kylinä, Ullava 
ja Räyrinki taajamina) 
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Taulukko 14. Keski-Pohjanmaan taajamien väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 

6.2. Kylät 
 
Keski-Pohjanmaan kylissä asui noin 10 600 henkilöä vuonna 2015 ja työpaikkoja oli 2 270. Kylissä 
asui vuonna 1990 noin 700 henkilöä enemmän, yhteensä 11 300 henkilöä. Kylissä työpaikkojen 
määrä on säilynyt lähes ennallaan. Vuonna 1990 työpaikkoja oli 2 300. Muistutuksena mainittakoon, 
että tässä tarkastelussa ovat huomioituna taulukon 1 kylät, mikä edustaa kyliä vuonna 2015. Vuonna 
1990 saattoi olla olemassa kyliä, jotka eivät enää lukeudu omiksi kylikseen ja siten myös kylien 
väestö- ja työpaikkamäärä saattoi olla suurempi. 
 
Kylät ovat hyvin erikokoisia. Keski-Pohjanmaan kylissä asuu keskimäärin noin 159 asukasta. 
Suurimmissa kylissä asukkaita on 300–700, keskisuurissa 100–300 ja pienemmissä alle 100. Yli 300 
asukkaan kyliä on 8 kpl, 100–300 asukkaan kyliä 29 kpl ja alle 100 asukkaan kyliä 30 kpl. Kahdeksan 
väestömäärältään suurinta kylää ovat Kokkolan Sokoja, Peltokorpi, Ruotsalo, Långö ja Rödsö, 
Perhon Möttönen ja Oksakoski sekä Kaustisen Järvelä.  
 
Kunnittain tarkasteltuna eniten väestöä kylissä asuu Kokkolassa (4 860 hlöä), Kaustisella (1 680 
hlöä), Perhossa (1 020 hlöä) ja Toholammilla (920 hlöä) (taulukko 3). Kunnan väkilukuun 
suhteutettuna, voimakkaimmin väestö on painottunut kyliin Kaustisella, jossa 40 % kunnan 
väestöstä asuu kylissä. Seuraavaksi eniten väestöä kylissä asuu Perhossa (35 %), Toholammilla 
(28 %) ja Vetelissä (26 %). Vaikka määrällisesti Kokkolan kylissä asuu eniten väestöä, 
kokonaisväestömäärään suhteutettuna kyläväestöä Kokkolassa on Keski-Pohjanmaalla vähiten. 
Kannuksessa ja Lestijärvellä kyläväestön osuus on keskimääräistä vähäisempi Keski-Pohjanmaalla.  
 
Työpaikkojen määrä on suurin Kokkolan 
kylissä (970 työpaikkaa). Seuraavaksi eniten 
työpaikkoja on Kaustisen (430 työpaikkaa) ja 
Perhon (290 työpaikkaa) kylissä. 
Suhteutettuna kylien työpaikat kunnan 
työpaikkojen kokonaismäärään työpaikkoja 
eniten kylissä on Perhossa, jossa noin 
kolmannes työpaikoista sijoittuu kyliin. 
Kaustisella ja Toholammilla työpaikoista 
lähes neljännes sijoittuu kyliin. Kokkolan, 
Kannuksen ja Lestijärven työpaikat ovat 
vähiten keskittyneet kyliin. 

2015 1990

Kehitys 

1990 - 2015 2012 1990

Kehitys 

1990 - 2012 2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset

palvelut (kpl)

Lohtajan kk. 730 870 -140 240 320 -80 taajama taajama 9 8

Marinkainen 570 540 40 140 100 40 taajama taajama 5 0

Eskola 250 330 -80 200 120 80 taajama taajama 2 0

Kannuksen kt. 3790 3860 -70 1700 1670 30 taajama taajama 10 19

Kokkolan kt. 36400 31240 5150 16550 14480 2070 taajama taajama 10 20

Kälviän kk. 2430 2230 200 640 600 40 taajama taajama 9 11

Toholammin kk. 1650 1430 220 730 620 110 taajama taajama 10 10

Kaustisen kk. 2780 2450 330 1340 860 480 taajama taajama 9 17

Lestijärven kk. 290 330 -40 110 110 0 taajama taajama 9 6

Halsuan kk. 520 460 60 220 190 30 taajama taajama 8 7

Perhon kk. 880 890 -10 490 380 120 taajama taajama 10 7

Räyrinki 260 300 -40 90 50 40 taajama kylä 5 2

Ullava 200 230 -30 60 90 -30 taajama kylä 8 4

Vetelin kk. 1560 1710 -150 610 700 -90 taajama taajama 8 10

TAAJAMA

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT

Taulukko 15. Keski-Pohjanmaan kylien väestö- ja 

työpaikkamäärä kunnittain. 
  Väestö kylissä Työpaikat 

Kunta 2015 % 2012 % 

Halsua 280 23 60 15 

Kannus 860 15 120 5 

Kaustinen 1680 40 430 24 

Kokkola 4860 10 970 5 

Lestijärvi 160 20 20 8 

Perho 1020 35 290 32 

Toholampi 920 28 230 21 

Veteli 850 26 150 14 

Yhteensä 10630 16 2270 8 
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6.3. Kuntakohtainen tarkastelu 
 
Kuntakohtaisessa tarkastelussa on YKR -tietojen perusteella tarkasteltu maakunnan aluerakenteen 
viimeisen 25 vuoden kehittymistä kuntien yhdyskuntarakenteen muutosten perusteella. Liitteessä 4 
on kokonaisuudessaan luettavissa taajama- ja kyläkohtaiset kohdekortit, joihin tekstissä on viitattu. 

6.3.1. Kokkola 
 

 
Kuva 35. Kokkolan pohjoisosan taajamat ja kylät. 
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Kokkolan taajamia ovat Kokkolan keskusta, Kälviän kirkonkylä, Lohtajan kirkonkylä, Marinkainen 
ja Ullavan kirkonkylä. Kokkolan keskusta on maakunnan keskus. Vuonna 2015 keskustaajaman 
alueella asui 36 400 asukasta ja työpaikkoja oli 16 550. Keskustaajama on laajentunut ja väestö- ja 
työpaikkamäärä kasvaneet runsaasti vuodesta 1990. Keskustassa asuu yli 5 000 asukasta enemmän 
ja työpaikkoja on yli 2 000 enemmän. Kokkolan palvelutaso on Keski-Pohjanmaalla kattavin. Ullava 
on Kokkolan taajamista pienin. Ullavan väestömäärä on 200 asukasta ja työpaikkamäärä 60 
työpaikkaa. Sekä väestö- että työpaikkamäärä on laskenut 30 asukasta/työpaikkaa vuodesta 1990. 
 

 
Kuva 36. Kokkolan eteläosan taajamat ja kylät. 
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Taulukko 16. Kokkolan taajamien väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 
Kokkolan keskustan jälkeen seuraavaksi suurin taajama on Kälviän kirkonkylä, jossa asui vuonna 
2015 vajaa 2 500 asukasta ja työpaikkoja oli reilu 600. Kälviän väestö- ja työpaikkamäärä on ollut 
kasvava 1990–2015, erityisesti väestömäärä. Kälviä on palvelutasoltaan keskisuuri taajama, jossa 
yhdeksän lähipalvelua ja yksitoista seudullista palvelua. Lohtajan kirkonkylällä asui vuonna 2015 
hieman yli 700 asukasta ja työpaikkoja oli 240. Lohtajan väestö- ja työpaikkamäärä on laskenut 
vuodesta 1990. Väestömäärä on vähentynyt 140 asukasta ja työpaikkamäärä 80 työpaikkaa. 
Lohtajalla asui vuonna 2015 730 asukasta ja työpaikkoja oli 240 työpaikkaa. Entisessä Lohtajan 
kunnassa sijaitseva Marinkainen on puolestaan kasvanut 1990-2015. Marinkaisissa asui vuonna 2015 
noin 570 asukasta ja työpaikkoja oli 140. Vuodesta 1990 väestö- ja työpaikkamäärä on kasvanut 40 
asukasta ja 40 työpaikkaa. Marinkaisiin on sijoittunut viisi lähipalvelua.  
 

 
Kuva 37. Kokkolan taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 
 

Kokkolan keskustaajama on kasvaessaan laajentunut reuna-alueiltaan ja on kasvamassa yhteen 
läheisiin kyliin. Liitteessä 4 Kokkolan keskustan ja Kokkolan keskustan lievetaajaman mukaan 
taajaman keskustaan sijoittuu keskimääräistä enemmän nuoria mutta lievealueille lapsia ja keski-
ikäisiä. Vanhusten osuudessa on suurin kasvu. Keskusta profiloituu palvelutaajamana, lievealueet 
puolestaan jalostuksen taajamana, jossa myös alkutuotannon osuus on keskimääräistä 
keskipohjalaistaajamaa suurempi. 
 

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Kokkolan kt. 36400 31240 5150 16550 14480 2070 taajama taajama 10 20

Kälviän kk. 2430 2230 200 640 600 40 taajama taajama 9 11

Lohtajan kk. 730 870 -140 240 320 -80 taajama taajama 9 8

Marinkainen 570 540 40 140 100 40 taajama taajama 5 0

Ullava 200 230 -30 60 90 -30 kylä taajama 8 4

YHTEENSÄ 40330 35110 5220 17630 15590 2040

KOKKOLA TAAJAMAT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Kuva 38. Kokkolan Kälviä. 
 

Kälviän taajama on kasvanut yhteen eteläpuolelta poistuneen pienkylän kanssa. Liitteessä 4 
taajaman lasten ja vanhusten osuudet ovat keskimääristä suurempia. Työpaikoissa jalostuksen 
työpaikkojen osuus on keskimääräistä taajamaa suurempi, mutta Kälviä profiloituu 
kokonaisuutenaan palvelutaajamana.  
 

 
Kuva 39. Kokkolan Lohtaja. 
 

Lohtajan taajama on kasvanut. Liitteessä 4 taajaman vanhusten osuus on keskimääräistä taajamaa 
suurempi ja ainut kasvanut ikäluokka. Alkutuotannon osuus on suurempi kuin keskimäärin 
taajamissa, mutta Lohtaja profiloituu lähipalvelujen taajamana.  
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Kuva 40. Kokkolan Marinkainen. 
 

Marinkaisten taajama on niin ikään kasvanut. Liitteessä 4 taajaman vanhusten osuus on 
keskimääräistä suurempi. Marinkainen profiloituu palvelujen taajamana, jossa myös alkutuotannon 
osuus on keskimääristä suurempi. 
 

 
Kuva 41. Kokkolan Ullava. 
 

Ullava on voimassa olevassa maakuntakaavassa taajama ja alakeskuksena, mutta harvana taajamana 
YKR-aineistossa vuonna 1990 esitetty alue on poistunut ja muuttunut tarkastelujakson aikana 
kyläksi. Liitteessä 4 Ullava esitetään kylänä ja sen väestö- ja työpaikkatietoja on taajamien sijaan 
verrattu maakunnan muihin kyliin. Ullavalla on keskimääräistä enemmän vanhuksia. Työpaikoista 
palveluita on keskimääräistä enemmän ja muita on vain vähän. Ullava profiloituu lähipalvelukylänä. 
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Taulukko 17. Kokkolan kylien väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 
Kokkolassa sijaitsee eniten kyliä Keski-Pohjanmaan kunnista. Useat kylät sijaitsevat entisten 
Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kuntien alueilla. Peltokorpi, Ruotsalo, Passoja, Välikylä, Vuolle, Riippa, 
Klemola ja Miekkoja-Nissinkylä sekä Kouri-Maunumäki-Asujamaa sijaitsevat entisen Kälviän 
kunnan alueella, Ala-Viirre, Väli-Viirre, Karhi, Jokikylä ja Koskenkylä entisen Lohtajan alueella ja 
Ullavan keskusta, Haapala, Alikylä, Hanhisalo ja Rahkonen Ullavan alueella. Entisen Kokkolan 
kaupungin alueella sijaitsevat Långö, Vitsari, Sokoja, Rödsö, Knivsund, Lahnakoski, Kotkamaa, 
Palma-Kvikant ja Oivu.  
 
Väestö- ja työpaikkamääriltään Keski-Pohjanmaan suurimmat kylät sijaitsevat Kokkolassa. 
Kokkolan keskustaajaman ympärille sijoittuvat Sokoja, Rödsö, Vitsari ja Knivsund ovat väestöltään 
suurimpien joukossa ja nykyisin sijoittuvat yhtenäiselle Kokkolan keskustan taajama-alueelle tai 
taajama-alueen reunalle. Nämä kylät tai vähintään kylien keskusta on luokiteltu taajama-alueeksi. 
Kokkolan keskustaajama on laajentunut vuosien 1990–2015 aikana huomattavasti ja useat entiset 
kylät ovat kasvaneet kiinni keskustan taajamaan. Kokkolan lähivaikutusalueella sijaitsevat Ruotsalon 
ja Peltokorven kylät ovat kehittyneet myös kylistä taajamiksi, joissa väestö on kasvanut. Ruotsalon 
ja Peltokorven kylät muodostuvat YKR -luokituksen mukaan useammasta osa-alueesta, jotka on 
tarkastelussa yhdistetty, esim. Ruotsalon kylä koostuu Jatkojoesta, Peitsosta ja Ruotsalosta ja 
Peltokorpi Suonperästä ja Peltokorvesta. Työpaikkamäärä on kasvanut erityisesti Peltokorvessa. 
Ruotsalo ja Peltokorpi kuuluvat maakunnan suurimpiin kyliin.  
 
Kokkolan muita yli 200 asukkaan kyliä ovat Ala-Viirre Lohtajalla sekä Rahkonen ja Ullavan keskusta 
Ullavalla. Ala-Viirteen, Ullavan keskustan ja Rahkosen väestö- ja työpaikkamäärät ovat vähentyneet 
1990–2015, lukuun ottamatta Rahkosen työpaikkamäärän kasvua. Yli 100 asukkaan kyliä ovat Karhi 
ja Jokikylä Lohtajalla ja Miekkoja-Nissinkylä ja Rimmi Kälviällä. Jokikylä yhdistyy Lohtajan 
keskustan taajamaan ja Miekkoja-Nissinkylä Kälviän keskustan taajamaan ja näitä ei yleisesti mielletä 
omiksi kylikseen. Karhi ja Rimmi ovat säilyneet vuodesta 1990 lähes samankokoisina.  
 
Muut Kokkolan kylät ovat pienempiä, alle 100 asukkaan kyliä, jotka ovat luonteeltaan maaseudun 
asutustihentymiä. Näissä kylissä ei ole palveluita. Passojan kylä on osoitettu nykyisessä 
maakuntakaavassa kylän merkinnällä maanviljelyskylänä. Väestö- ja työpaikkamäärätietoja ei ole, 
koska Passoja ei ole YKR -luokituksen mukaan kylä tai pienkylä.  

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Ala-Viirre 240 290 -50 50 60 -10 kyla kyla 2 0

Alikylä 80 110 -30 10 20 -10 kyla kyla

Haapala 90 130 -40 30 20 10 kyla kyla

Hanhisalo 60 70 -10 0 10 -10 kyla kyla

Jokikylä 130 80 50 20 20 0 kyla kyla

Karhi 110 120 -10 10 20 -10 kyla kyla

Klemola 60 80 -20 0 10 -10 kyla kyla

Knivsund 240 340 -100 40 60 -20 taajama kyla 1

Koskenkylä 40 40 0 10 20 -10 kyla pienkylä

Kotkamaa 80 60 20 30 0 30 kyla kyla

Kouri-

Maunumäki

-Asujamaa 80 70 10 0 10 -10 kyla kyla

Lahnakoski 90 60 30 40 40 0 kyla kyla 1 0

Långö 370 420 -50 40 50 -10 kyla kyla 3 0

Miekkoja-

Nissinkylä 120 150 -30 30 40 -10 kyla kyla

Oivu 90 100 -10 10 20 -10 kyla kyla

Palma-Kvikant 40 40 0 10 10 0 kyla kyla

Passoja 0 0 0 0 0 0 ei luokkaa ei luokkaa

Peltokorpi 550 330 220 130 40 90 taajama kyla 3 0

Rahkonen 210 230 -20 80 50 30 kyla kyla 4 0

Riippa 60 60 0 0 10 -10 kyla pienkylä

Rimmi 100 110 -10 0 10 -10 kyla kyla

Ruotsalo 580 500 80 70 70 0 taajama kyla 4 0

Rödsö 310 280 30 10 40 -30 taajama kyla 2 0

Sokoja 680 720 -40 230 130 100 taajama kyla 3 0

Vitsari 290 360 -70 40 100 -60 taajama kyla 3 0

Vuolle 50 60 -10 20 10 10 kyla kyla

Välikylä 60 70 -10 10 20 -10 kyla kyla

Väli-Viirre 50 60 -10 10 10 0 kyla kyla 1 0

YHTEENSÄ 4860 4940 -80 930 900 30

KOKKOLA KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Palvelutasoltaan merkittävimmät kylät Kokkolassa ovat Rahkonen ja Ruotsalo, joihin on sijoittunut 
neljä lähipalvelua sekä Sokoja, Vitsari, Långö ja Peltokorpi, joissa on kolme lähipalvelua.  
 

 
Kuva 42. Kokkolan Ala-Viirre. 
 

Ala-Viirre on hieman laajentunut. Liitteessä 4 Ala-Viirteen väkimäärä on kuitenkin vähentynyt. Se 
profiloituu alkutuotantokyläksi ja on ollut lähipalvelutaajama, mutta palvelutarjonta on koulun 
lakkautuspäätöksen vuoksi heikkenemässä syksyn 2019 jälkeen. 
 

 
Kuva 43. Kokkolan Alikylä. 
 

Kokkolan Alikylä on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 sen väkimäärä ja työpaikat ovat tarkastellulla 
aikavälillä vähentyneet. Alikylä sijoittuu Ullavan 10 kilometrin saavutettavuusvyöhykkeelle. 
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Kuva 44. Kokkolan Haapala. 

 
Haapala on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 sen väkimäärä on hieman vähentynyt ja alkutuotannon 
työpaikkoja on korvautunut palvelualan tehtävillä. Haapalan lähipalvelut ovat Rahkosessa. 
 

 
Kuva 45. Kokkolan Hanhisalo. 

 
Hanhisalo on myös pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 sen lasten ja vanhusten osuudet ovat 
keskimääräistä suurempia. Hanhisalon lähipalvelut ovat Rahkosessa. 
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Kuva 46. Kokkolan Jokikylä. 

 
Jokikylä on kasvanut. Liitteessä 4 sen väkimäärä on kasvanut vajaalla 40 hengellä ja lasten osuus on 
suurempi kuin kylissä keskimäärin. Alkutuotannon osuus on keskimääräistä suurempi. Työikäisiä 
on suhteellisesti keskimääräistä enemmän kuin Kokkolassa ja Keski-Pohjanmaalla. 
 

 
Kuva 47. Kokkolan Karhi. 

 
Karhi on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 väkimäärä on vähentynyt, mutta nuorten ja keski-ikäisten 
osuus on keskimääräistä suurempi. Työpaikoissa painottuu alkutuotanto. 
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Kuva 48. Kokkolan Klemola. 

 
Klemola on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuudet painottuvat muihin 
kyliin verrattuna. Väkimäärä on hieman vähentynyt. 
 

 
Kuva 49. Kokkolan Knivsund. 

 
Knivsund on tiivistynyt kylästä harvaksi taajamaksi. Liitteessä 4 sen nuorten, keski-ikäisten ja 
vanhusten osuus on keskimääräistä suurempi, mutta väkimäärä on vähentynyt. Työpaikoista 
jalostus on kasvanut ja on keskimääräisiä taajamia suurempaa, mikä näkyy myös alueen profiilissa. 
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Kuva 50. Kokkolan Koskenkylä. 

 
Koskenkylä on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin, 
mutta kokonaisväkimäärä on hieman vähentynyt. Lähipalvelutaajama on Marinkainen. 
 

 
Kuva 51. Kokkolan Kotkamaa. 

 
Kotkamaa on hieman kasvanut. Liitteessä 4 kuitenkin väkimäärä on hieman vähentynyt ja kasvua 
on vain vanhusten osuudessa. Myös lasten osuus on kuitenkin keskimääräisiä kyliä suurempi. 
Työpaikoissa ja alueen profiilissa korostuu jalosuksen työpaikat. 
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Kuva 52. Kokkolan Kouri-Maunumäki-Asujamaa. 
 
Kouri-Maunumäki-Asujamaa on Kälviän taajaman kupeessa hieman kasvanut. Liitteessä 4 lasten ja vanhusten 
osuudet ovat keskimääräistä suurempia. Työpaikkojen määrä on vähentynyt. Palvelutaajama on Kälviä. 
 

 
Kuva 53. Kokkolan Lahnakoski. 

 
Lahnakoski on hieman kasvanut. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuudet ovat keskimääräistä 
suurempia ja väkimäärä on kasvanut. Työpaikkojen osalta alue profiloituu jalostukseen. 
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Kuva 54. Kokkolan Långö. 
 

Långö on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuus on suurempi kuin 
keskimäärin ja väkimäärä on vähentynyt vanhimman ikäluokan ollessa ainoana kasvusuuntainen. 
Työpaikoissa palveluita ja jalostusta on keskimääräistä enemmän, mikä näkyy myös alueprofiilissa. 
 

 
Kuva 55. Kokkolan Miekkoja-Nissinkylä. 
 

Miekkoja-Nissinkylä on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 nuorten ja vanhusten osuudet ovat 
keskimääräisiä kyliä suurempia. Työpaikoissa alkutuotantoa on keskimääräistä enemmän. 
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Kuva 56. Kokkolan Oivu. 

 
Oivu on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin. Sekä 
väki- että työpaikkojen määrät ovat hieman laskeneet. 
 

 
Kuva 57. Kokkolan Palma-Kvikant. 

 
Palma-Kvikant on hieman kasvanut. Liitteessä 4 vanhusten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin ja väkimäärä on laajenemisesta huolimatta kokonaisuudessaan hieman vähentynyt. 
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Kuva 58. Kokkolan Passoja. 

 
Passojan asutus ei täytä YKR-pienkylienkään kriteeriä, eikä haja-asutuksesta ole aluetilastotietoa. 
 

 
Kuva 59. Kokkolan Peltokorpi. 

 
Peltokorpi on tiivistynyt kylästä harvaksi ja Kasikulman osalta tiheäksi taajamaksi. Liitteessä 4 lasten 
ja keski-ikäisten osuudet ovat suuremmat kuin kylissä keskimäärin. Väkimäärä on 
kokonaisuudessaan selvästi kasvanut ja vain nuorten määrä on vähentynyt. Työpaikoissa jalostuksen 
ja palveluiden osuus on kesimääräistä suurempi ja näkyy alueen profiilissa.  
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Kuva 60. Kokkolan Rahkonen. 
 

Rahkonen on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 nuorten ja keski-ikäisten osuudet ovat suurempia kuin 
kylissä keskimäärin. Väkimäärä on vähentynyt. Työpaikkojen määrä on tarkastellulla ajanjaksolla 
lisääntynyt, kasvua on ollut niin alkutuotannossa, jalostuksessa kuin palveluissakin. 
 

 
Kuva 61. Kokkolan Riippa. 

 
Riippa on kasvanut pienkylästä kyläksi. Liitteessä 4 keski-ikäisten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin, mutta väkimäärä on hieman vähentynyt. 
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Kuva 62. Kokkolan Rimmi. 
 

Rimmi on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin. Sekä 
väki- että työpaikkojen määrä on vähentynyt.  
 

 
Kuva 63. Kokkolan Ruotsalo. 

 
Ruotsalo on tiivistynyt kylästä harvaksi taajamaksi. Liitteessä 4 lasten ja keski-ikäisten osuus on 
suurempi kuin kylissä keskimäärin ja väkimäärä on selkeästi kasvanut vain nuorten vähentyessä. 
Työpaikoissa korostuu alkutuotannon osuus keskimääräistä suurempana näkyen alueen profiilissa.  
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Kuva 64. Kokkolan Rödsö. 

 
Rödsö on hieman laajentunut. Liitteessä 4 keski-ikäisten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin. Väkimäärä on hieman kasvanut, mutta työpaikkojen määrä vähentynyt. 
 

 
Kuva 65. Kokkolan Sokoja. 

 
Sokoja on tiivistynyt kylästä harvaksi taajamaksi ja kyläalueilta laajentunut. Liitteessä 4 keski-ikäisten 
määrä on suurempi kuin kylissä keskimäärin. Väkimäärä on vähentynyt, mutta työpaikkojen määrä 
hieman lisääntynyt. Alkutuotanto on väistynyt palveluiden ja jalostuksen työpaikkojen kasvaessa. 
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Kuva 66. Kokkolan Vitsari. 

 
Vitsarin taajama on kasvanut ja tiivistynyt. Liitteessä 4 keski-ikäisten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrä on vähentynyt. 
 

 
Kuva 67. Kokkolan Vuolle. 

 
Vuolle on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 vanhusten osuus on suurempi kuin Keski-Pohjanmaan 
kylissä keskimäärin. Lähipalvelut sijaitsevat 10 kilometrin säteellä. 
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Kuva 68. Kokkolan Välikylä. 

 
Välikylä on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuudet ovat suurempia kuin kylissä 
keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkamäärät ovat hieman vähentyneet. 
 

 
Kuva 69. Kokkolan Väli-Viirre. 

 
Väli-Viirre on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 nuorten osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin. 
Sekä väki- että työpaikkamäärät ovat hieman vähentyneet.  
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6.3.2. Kannus 
 

 
Kuva 70. Kannuksen taajamat ja kylät. 
 

Kannuksessa sijaitsee Eskolan ja Kannuksen keskustan taajamat. Kannuksen keskustassa asuu noin 
3 790 asukasta ja Eskolassa 250. Molempien taajamien väestömäärä on pudonnut noin 70-80 
henkilöä vuodesta 1990. Työpaikkamäärä on puolestaan kasvanut Eskolassa 80 työpaikkaa ja 
Kannuksen keskustassa 30 työpaikkaa. Työpaikkoja vuonna 2015 keskustassa oli 1 700 ja Eskolassa 
200. Kannuksen keskustan palvelutaso on Kokkolan jälkeen maakunnallisesti toiseksi kattavin. 
Eskolassa on kaksi lähipalvelua ja palvelutaso vastaa kylien palvelutasoa.  
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Taulukko 18. Kannuksen väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 
 

 
Kuva 71. Kannuksen taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 

 
Kannuksen keskustaajamassa ja sen lievealueilla sekä tiheä taajama että harva taajama ovat 
kasvaneet. Läheiset kylät ovat kasvaneet kiinni keskustaajaman rakenteeseen. Liitteessä 4 
Kannuksen keskustan ja keskustan lievetaajaman mukaan keskustaajaman väkimäärä on vähentynyt, 
mutta samanaikaisesti taajaman reuna-alueilla kasvanut. Keskustassa keski-ikäisten ja vanhusten 
osuus on suurempi kuin Keski-Pohjanmaan taajamissa keskimäärin. Kannuksen keskustan 
lievealueilla lasten ja keski-ikäisten osuus on suurempi kuin maakunnan taajamissa keskimäärin. 
Työpaikoissa alkutuotannon osuus ylittää taajamien keskimääräisen osuuden. 
 
Kannuksen keskustaajamassa jalostuksen työpaikat korostuvat suhteellisesti suurempana osuutena, 
vaikkakin tarkastellulla aikajaksolla ne ovat merkittävästi vähentyneet. Palvelutyöpaikkojen määrä 
sen sijaan on ollut selvässä kasvussa. Kokonaismuutos työpaikossa jää negatiiviseksi. Kannus 
profiloituu palvelutaajamana. 
 
 

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Eskola 250 330 -80 200 120 80 taajama taajama 2 0

Kannuksen kt. 3790 3860 -70 1700 1670 30 taajama taajama 10 19

YHTEENSÄ 4040 4190 -150 1900 1790 110

Korpela 190 230 -40 30 50 -20 kyla kyla 1 0

Kungas 50 70 -20 40 10 30 kyla kyla 0 0

Märsylä 80 30 50 10 10 0 kyla pienkylä 2 0

Mutkalampi 40 50 -10 10 20 -10 kyla kyla 0 0

Roikola 270 310 -40 40 40 0 kyla kyla 2 0

Väli-Kannus 230 220 10 30 30 0 kyla kyla 1 0

YHTEENSÄ 860 910 -50 160 160 0

KANNUS TAAJAMAT

KANNUS KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Kuva 72. Kannuksen Eskola. 

 
Eskolan taajama on tiivistynyt harvasta taajamasta tiheäksi. Liitteessä 4 keski-ikäisiä on suhteessa 
enemmän kuin Keski-Pohjanmaan taajamissa keskimäärin. Väkimäärä on vähentynyt, mutta 
työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Työpaikoissa jalostuksen osuus on keskimääräistä suurempi. 
Eskola profiloituu jalostusvaltaisena taajamana.  
 
Kannuksen kyliä ovat Roikola, Märsylä, Väli-Kannus, Korpela, Kungas ja Mutkalampi. Roikola, 
Väli-Kannus ja Korpela ovat Kannuksen suurimmat kylät ja maakunnallisesti verrattuna 
keskisuuria. Vuodesta 1990 Roikola ja Korpela ovat menettäneet jonkin verran väestöä, noin 40 
asukasta molemmat. Roikolan työpaikkamäärä on säilynyt ennallaan ja Korpelan hieman 
vähentynyt. Väli-Kannuksen väestömäärä on puolestaan hieman kasvanut ja työpaikkamäärä 
säilynyt samana. Märsylä on kehittynyt vuosien 1990–2015 välillä pienkylästä kyläksi, ja sen väestö 
on kasvanut eniten Kannuksen kylistä. Mutkalampi ja Kungas ovat pienempiä kyliä, jotka myös 
ovat menettäneet jonkin verran väestöä. Kungaksen työpaikkamäärä on kasvanut nelinkertaiseksi 
vuodesta 1990. Roikolassa ja Märsylässä on kaksi lähipalvelua ja Väli-Kannuksessa ja Korpelassa 
yksi. 
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Kuva 73. Kannuksen Korpela. 

 
Korpela on kasvanut. Liitteessä 4 keski-ikäisten osuus on keskimääräisiä kyliä suurempi, mutta 
väkimäärä kokonaisuudessaan on hieman laskenut. Työpaikoissa alkutuotannon ja palveluiden 
osuus ovat keskimääräisiä kyliä suurempia. Korpela profiloituu alkutuotannon kylänä. 
 

 
Kuva 74. Kannuksen Kungas. 

 
Kungas on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten osuus on keskimääräisiä kyliä suurempi, 
mutta väkimäärä on vähentynyt. Alkutuotannon työpaikat ovat lisääntyneet. 
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Kuva 75. Kannuksen Mutkalampi. 

 
Mutkalampi on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin, 
mutta kokonaisuudessaan väki- ja työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. 
 

 
Kuva 76. Kannuksen Märsylä. 

 
Märsylä on kasvanut pienkylästä kyläksi. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuudet ovat suurempia kuin 
kylissä keskimäärin. Koulu nostaa Märsylän lähipalvelutaajamaksi, vaikka työpaikkoja ei juuri ole.  
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Kuva 77. Kannuksen Roikola. 
 

Roikola on hieman kasvanut. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin, mutta väkimäärä on kokonaisuudessaan hieman vähentynyt. Roikola profiloituu 
alkutuotannon alueena.  
 

 
Kuva 78. Kannuksen Väli-Kannus. 
 

Väli-Kannus on kasvanut. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuudet ovat suurempia kuin kylissä 
keskimäärin ja väkimäärä on hieman kasvanut. Työpaikat alueella painottuvat alkutuotantoon, 
mutta ne ovat vähentyneet.  
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6.3.3. Kaustinen 
 

 
Kuva 79. Kaustisen taajamat ja kylät. 

 
Kaustisella sijaitsee Kaustisen kirkonkylän taajama. Kaustisen kirkonkylä on Keski-Pohjanmaan 
kolmanneksi suurin taajama väestö- ja työpaikkamäärältään. Kirkonkylässä asui vuonna 2015 noin 
2 780 asukasta ja työpaikkoja oli 1 340. Väestö- ja työpaikkamäärä on kasvanut reilusti vuodesta 
1990 erityisesti työpaikkamäärä, joka on lisääntynyt 480 työpaikalla. Kaustisen kirkonkylän 
palvelutaso on Keski-Pohjanmaalla kolmanneksi kattavin, 9 lähipalvelua ja 17 seudullista palvelua. 
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Taulukko 19. Kaustisen väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 

 
Kuva 80. Kaustisen taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 
 

Kaustisen taajama on kasvanut ja tiivistynyt. Liitteessä 4 nuorten osuus on suurempi kuin Keski-
Pohjanmaan taajamissa keskimäärin. Sekä väkimäärä että työpaikkojen määrä ovat kasvaneet. 
Alkutuotannon osuus on suurempi kuin taajamissa keskimäärin, mutta vähentynyt merkittävästi. 
Sekä jalostus että palvelut sen sijaan ovat kasvaneet. Kaustinen profiloituu palvelutaajamana. 
 

Kaustisella sijaitsee useita kyliä ja kylissä asuu suhteellisesti eniten väestöä Keski-Pohjanmaalla. 
Suurimmat kylät Järvelä ja Puumala sijaitsevat nykyisin osana Kaustisen–Vetelin yhtenäistä taajama-
aluetta kantatie 13 varrella, mikä nostaa osaltaan kylissä asuvien osuutta. Köyhäjoki lukeutuu myös 
suurimpiin kyliin Kaustiselta Ullavan suuntaan kantatie 63 varrella. Köyhäjoki on säilynyt noin 300 
asukkaan kylänä vuodesta 1990. Yli 200 asukkaan kylä on lisäksi Salonkylä ja yli 100 asukkaan kyliä 
ovat Jylhä, Nikula ja Vintturi. Alle 100 asukkaan kyliä ovat Koto-Ojanneva rajoittuen Kaustisen 
keskustaajamaan sen itäpuolella, Tastula ja Viiperi. Koto-Ojanneva sijaitsee keskustan taajaman 
yhteydessä eikä sitä mielletä omaksi kyläkseen. Vuodesta 1990 väestö on kasvanut kolmessa kylässä: 
Järvelässä, Nikulassa ja Tastulassa. Työpaikkamäärät ovat kasvaneet useammassa kylässä: Järvelässä, 
Jylhässä, Nikulassa, Puumalassa, Tastulassa ja Viiperissä. Palvelutasoltaan merkittävimmät kylät 
ovat Järvelä, Köyhäjoki ja Puumala, joissa sijaitsee kaksi lähipalvelua sekä Nikula, johon on 
sijoittunut kaksi seudullista palvelua. 

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Kaustisen kk. 2780 2450 330 1340 860 480 taajama taajama 9 17

YHTEENSÄ 2780 2450 330 1340 860 480

Järvelä 300 280 20 110 70 40 taajama kyla 2 0

Jylhä 130 130 0 40 30 10 kyla kyla 0 0

Koto-ojanneva 70 80 -10 0 10 -10 kyla kyla 0 0

Köyhäjoki 270 300 -30 60 70 -10 kyla kyla 2 0

Nikula 170 160 10 70 40 30 kyla kyla 0 2

Puumala 270 310 -40 60 50 10 taajama kyla 2 0

Salonkylä 220 270 -50 30 60 -30 kyla kyla 1 0

Tastula 90 80 10 30 20 10 kyla kyla 0 0

Viiperi 60 80 -20 20 10 10 kyla kyla 0 0

Vintturi 100 140 -40 10 40 -30 kyla kyla 1 0

YHTEENSÄ 1680 1830 -150 430 400 30

KAUSTINEN TAAJAMAT

KAUSTINEN KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Kuva 81. Kaustisen Jylhä. 

 
Jylhä on hieman kasvanut. Liitteessä 4 keski-ikäisten osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin. 
Väkimäärä on vähentynyt. Jylhästä lähipalvelut ovat 10 km etäisyydellä. 
 

 
Kuva 82. Kaustisen Järvelä. 

 
Järvelä on kasvanut ja tiivistynyt harvaksi taajamaksi. Liitteessä 4 lasten ja keski-ikäisten osuudet 
ovat suurempia kuin taajamissa keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat lisääntyneet. 
Työpaikkajakauma painottuu palvelualan työpaikkoihin. 
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Kuva 83. Kaustisen Koto-Ojanneva. 

 
Koto-Ojanneva on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten, nuorten ja keski-ikäisten osuudet ovat 
suurempia kuin Keski-Pohjanmaan kylissä keskimäärin. Sekä väki-, että työpaikkojen määrät ovat 
hieman vähentyneet. 
 

 
Kuva 84. Kaustisen Köyhäjoki. 

 
Köyhäjoki on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 sekä väki- että työpaikkojen määrä on vähentynyt. 
Alkutuotannon osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin. 
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Kuva 85. Kaustisen Nikula. 

 
Nikula on kasvanut. Liitteessä 4 lasten ja keski-ikäisten osuudet ovat suurempia kuin kylissä 
keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkamäärät ovat kasvaneet. Palveluiden osuus on keskimääräistä 
suurempi. Nikulasta lähipalvelut sijaitsevat 5 km etäisyydellä. 
 

 
Kuva 86. Kaustisen Puumala. 

 
Puumala on kasvanut ja tiivistynyt harvaksi taajamaksi. Liitteessä 4 lasten ja keski-ikäisten osuudet 
ovat suuremmat kuin taajamissa keskimäärin. Alkutuotannon osuus on keskimääräistä suurempi. 
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Kuva 87. Kaustisen Salonkylä. 

 
Salonkylä on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuudet ovat suuremmat 
kuin kylissä keskimäärin. Työpaikoissa alkutuotannon osuus on keskimääräistä suurempi. Sekä väki- 
että työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. 
 

 
Kuva 88. Kaustisen Tastula. 

 
Tastula on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuudet ovat suuremmat kuin 
kylissä keskimäärin. Väkimäärä on hieman kasvanut. 
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Kuva 89. Kaustisen Viiperi. 

 
Viiperi on pienentynyt. Liitteessä 4 lasten ja keski-ikäisten osuudet ovat keskimääräistä suurempia. 
Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat hieman vähentyneet. 
 

 
Kuva 90. Kaustisen Vintturi. 

 
Vintturi on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten ja keski-ikäisten osuudet ovat keskimääräistä 
suurempia. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat kuitenkin vähentyneet. 
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6.3.4. Halsua 
 

 
Kuva 91. Halsuan taajamat ja kylät. 

 
Halsualla on yksi taajama, Halsuan kirkonkylä. Halsuan kirkonkylän väestö- ja työpaikkamäärä on 
kasvanut jonkin verran 1990–2015. Väestömäärä on kasvanut 60 asukasta ja työpaikkamäärä 30 
työpaikkaa. Taajaman palvelutasoltaan Halsua sijoittuu Keski-Pohjanmaalla pienempien taajamien 
joukkoon, lähipalveluita on 8 kpl ja seudullisia palveluita 7 kpl. 
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Halsualla sijaitsee Ylikylän ja Meriläisen kylät. Meriläinen sijaitsee välittömästi Halsuan keskustan 
pohjoispuolella ja Ylikylä keskustasta etelään yhdystien 7530 (Perhontie) varrella. Ylikylä on 
kasvanut maakunnallisesti keskisuureksi kyläksi, jonka väestömäärä vuonna 2015 oli noin 220 ja 
työpaikkamäärä 40. Vuonna 1990 Ylikylässä asui 60 asukasta ja työpaikkoja oli 10. Kasvu on 
huomattavaa myös maakunnan tason vertailussa. Ylikylässä sijaitsee yksi lähipalvelu. Meriläinen on 
ollut vuonna 1990 YKR -pienkylä Halsuan keskustan tuntumassa ja vuonna 2015 pienkylän alue on 
yhdistynyt keskustan taajama-alueeseen. Meriläisen nykyinen väestö- ja työpaikkamäärä on arvio, 
koska varsinaisen kylän aluetta ei enää ole eikä Meriläisen aluetta mielletä kyläksi. 
 
Taulukko 20. Halsuan väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 
 

 
Kuva 92. Halsuan taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 

 
Halsuan taajama on kasvanut harvana taajamana kiinni Meriläisen kylään ja tiivistynyt tiheäksi 
taajamaksi kunnan keskustassa. Meriläinen on nyt osana taajamarakennetta. Liitteessä 4 vanhusten 
osuus on suurempi kuin Keski-Pohjanmaan taajamissa keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen 
määrät ovat vähentyneet. Työpaikoista alkutuotannon ja palveluiden osuuden ovat keskimääräistä 
suurempia. Halsua profiloituu palvelutaajamana.  

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Halsuan kk. 520 460 60 220 190 30 taajama taajama 8 7

YHTEENSÄ 520 460 60 220 190 30

Meriläinen 60 40 20 20 10 10 taajama pienkylä 1 0

Ylikylä 220 60 160 40 10 30 kyla kyla 1 0

YHTEENSÄ 280 100 180 60 20 40

HALSUA TAAJAMAT

HALSUA KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Kuva 93. Halsuan Meriläinen. 

 
Meriläinen on tiivistynyt harvaksi taajamaksi ja kuuluu osaksi Halsuan taajamaa. 
 

 
Kuva 94. Halsuan Ylikylä. 

 
Ylikylä on taantunut kyläksi. Liitteessä 4 vanhusten osuus on suurempi kuin kylissä keskimäärin. 
Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. Ylikylästä lähipalvelut sijoittuvat 10 
kilometrin etäisyydelle. 
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6.3.5. Lestijärvi 
 

 
Kuva 95. Lestijärven taajamat ja kylät. 

 
Lestijärvellä sijaitsee yksi taajama, Lestijärven kirkonkylä. Lestijärven kirkonkylä on Keski-
Pohjanmaan kuntien keskustoista pienin. Lestijärven kirkonkylä väestömäärä vuonna 2015 oli 290 
asukasta ja työpaikkamäärä 110 työpaikkaa. Vuodesta 1990 väestömäärä on laskenut 40 asukasta, 
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työpaikkamäärä on säilynyt ennallaan. Palvelutasoltaan Lestijärven kirkonkylä sijoittuu pienempien 
taajamien joukkoon. Lähipalveluita on yhdeksän ja seudullisia palveluita kuusi. 
 
Taulukko 21. Lestijärven väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 

 
Kuva 96. Lestijärven taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 
 
Lestijärven taajama on tiivistynyt ja hieman kasvanut. Liitteessä 4 vanhusten osuus on suurempi kuin Keski-
Pohjanmaan taajamissa keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat tarkastellulla ajanjaksolla 
vähentyneet. Työpaikoissa alkutuotannon sekä palveluiden osuudet ovat suuremmat kuin taajamissa 
keskimäärin. Lestijärvi profiloituu palvelutaajamana. 

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Lestijärven kk. 290 330 -40 110 110 0 taajama taajama 9 6

YHTEENSÄ 290 330 -40 110 110 0

Syri 60 110 -50 10 30 -20 kyla kyla

Yli-Lesti 100 160 -60 10 30 -20 kyla kyla 1 0

YHTEENSÄ 160 270 -110 20 60 -40

LESTIJÄRVI TAAJAMAT

LESTIJÄRVI KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Kuva 97. Lestijärven Syri. 

 
Syri on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuus on suurempi kuin 
keskimäärin Keski-Pohjanmaan kylissä. Sekä väki- että työpaikkamäärä on vähentynyt. Syristä 
lähipalvelut sijoittuvat 10 km etäisyydelle. 
 

 
Kuva 98. Lestijärven Yli-Lesti. 

 
Yli-Lesti on hieman taantunut. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuus on suurempi kuin 
keskimäärin Keski-Pohjanmaan kylissä. Sekä väki- että työpaikkamäärä on vähentynyt.  
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6.3.6. Perho 
 

 
Kuva 99. Perhon taajamat ja kylät. 
 

Perhossa on yksi taajama, Perhon kirkonkylä. YKR -luokituksen mukaan Möttönen on myös 
taajama, mutta voimassa olevaan maakuntakaavaan Möttönen on merkitty kylänä ja on oheiseen 
taulukkoon kirjattu kylänä. Perhon kirkonkylän työpaikkamäärä on kasvanut merkittävästi vuodesta 
1990. Työpaikkamäärä vuonna 2012 oli 490 työpaikkaa ja vuonna 1990 380 työpaikkaa. Kasvua on 
tapahtunut merkittävästi, yhteensä 120 työpaikkaa. Väestömäärä on säilynyt lähes samana, ollen 
vajaa 900 asukasta. 
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Taulukko 22. Perhon väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 
Perhossa sijaitsee Möttösen, Oksakosken, Peltokankaan, Pirilän ja Pannula-Annala-Koskelan kylät. 
Perhon kylien työpaikkamäärät ovat säilyneet vuoden 1990 tasolla tai hieman kasvaneet, mutta 
väestömäärät ovat jonkin verran vähentyneet lähes kaikissa kylissä. Möttönen on Perhon suurin ja 
yksi Keski-Pohjanmaan suurimmista kylistä. Möttönen sijoittuu valtatie 13 varrelle Perhosta 
Jyväskylän suuntaan. Möttösen kylä muodostuu useasta osa-alueesta, jotka on tarkastelussa 
yhdistetty. Vuonna 2015 Möttösessä oli asukkaita 480 ja työpaikkoja 170. Möttösen väestömäärä 
on laskenut jonkin verran vuodesta 1990, mutta työpaikkamäärä on säilynyt ennallaan. Oksakoski 
sijoittuu myös Perhon halki kulkevan valtatie 13 varteen Perhon keskustasta Kokkolan suuntaan. 
Oksakoski on Perhon toiseksi suurin kylä 320 asukkaalla. Oksakosken väestömäärä on myös 
laskenut jonkin verran 1990–2015, mutta työpaikkamäärä säilynyt ennallaan. Oksakoskella ja 
Möttösessä on molemmissa 4 lähipalvelua.  
 
Peltokankaan kylässä on noin 100 asukasta ja se sijaitsee Perhon luoteisosassa Vimpelin rajalla. 
Peltokankaan väestömäärä on vuodesta 1990 hieman kasvanut. Pirilä ja Pannula-Annala-Koskela 
ovat alle 100 asukkaan asutuskeskittymiä. Pirilä sijaitsee Perhon keskustan ja Möttösen kylän välissä 
ja Pannula-Annala-Koskela Perhon keskustaajaman yhteydessä, sen länsi-lounaispuolella. 

 
Kuva 100. Perhon taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 
 

Perhon keskustaajama on tiivistynyt tiheäksi taajamaksi ja kasvanut harvana taajamana. Liitteessä 4 
lasten ja vanhusten osuus on keskimääräistä suurempi. Työpaikkojen määrä on kasvanut, etenkin 
palvelujen osalta. Perho profiloituu palvelutaajamaksi. 

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Perhon kk. 880 890 -10 490 380 120 taajama taajama 10 7

YHTEENSÄ 880 890 -10 490 380 120

Möttönen 480 550 -70 170 170 0 kyla kyla 4 0

Oksakoski 320 370 -50 80 80 0 kyla kyla 4 0

Pannula-Annala

-Koskela 60 100 -40 10 10 0 kyla kyla

Peltokangas 100 90 10 20 20 0 kyla kyla

Pirilä 60 70 -10 10 0 10 kyla kyla

YHTEENSÄ 1020 1180 -160 290 280 10

PERHO TAAJAMAT

PERHO KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Kuva 101. Perhon Liukko. 
 

Liukko on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin.  
 

 
Kuva 102. Perhon Möttönen. 
 

Möttönen on tiivistynyt kylästä tiheäksi ja harvaksi taajamaksi sekä laajentunut kyläalueena. 
Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuus on suurempi kuin taajamissa keskimäärin. Sekä väki- että 
työpaikkojen määrä on hieman vähentynyt. Jalostuksen työpaikkojen osuus on keskimääräistä 
suurempi. Möttönen profiloituu jalostus- ja palvelutaajamana. 
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Kuva 103. Perhon Oksakoski. 

 
Oksakoski on säilynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. Työpaikoista palveluita on 
keskimääräistä enemmän. 
 

 
Kuva 104. Perhon Pannula-Annala-Koskela. 

 
Pannula-Annala-Koskela on säilynyt ennallaan. Liitteessä 4 nuorten ja vanhusten osuudet ovat 
suurempia kuin kylissä keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. 
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Kuva 105. Perhon Peltokangas. 

 
Peltokangas on säilynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuudet ovat suurempia 
kuin kylissä keskimäärin. 
 

 
Kuva 106. Perhon Pirilä. 

 
Pirilä on säilynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuus on suurempi kuin kylissä 
keskimäärin.  
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6.3.7. Toholampi 
 

 
Kuva 107. Toholammin taajamat ja kylät. 

 
Toholammilla sijaitsee yksi taajama, Toholammin kirkonkylä. Toholammin kirkonkylä on kasvanut 
noin 220 asukkaalla vuodesta 1990. Asukkaita oli 1 650 vuonna 2015. Työpaikkojen määrä on myös 
kasvanut huomattavasti, 110 työpaikkaa 1990–2012. Vuonna 2012 työpaikkoja oli 730. 
Palvelutasoltaan Toholammin kirkonkylä on keskisuuri taajama. Lähipalveluita on 10 ja seudullisia 
palveluita 12. 
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Taulukko 23. Toholammin väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 

 
Kuva 108. Toholammin taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 

 
Toholammin taajama on kasvanut harvana taajamana viereisiin kyliin. Liitteessä 4 lasten ja 
vanhusten osuudet ovat suurempia kuin taajamissa keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät 
ovat kuitenkin vähentyneet. Vanhusten ja palveluiden määrä on kasvanut tarkastellulla ajanjaksolla. 
Työpaikoista alkutuotannon osuus on suurempi kuin taajamissa keskimäärin. Toholampi 
profiloituu palvelutaajamana. 
 
Toholammilla sijaitsee viisi kylää: Alakylä, Kleemola, Määttälä, Parhiala ja Sykäräinen. Toholampi 
on rakentunut vahvasti Lestinjokivarteen ja kyläasutusta sijaitsee nauhamaisesti joen varrella. 
Sykäräinen, Alakylä ja Määttälä ovat keskisuuria, yli 200 asukkaan kyliä ja Kleemola ja Parhiala yli 
100 asukkaan kyliä. Alakylän ja Parhialan väestö- ja työpaikkamäärä on ollut kasvava 1990–2015, 
muualla väestö- ja työpaikkamäärä on laskenut tai säilynyt ennallaan. Alakylä muodostuu 
useammasta osa-alueesta, jotka on tarkastelussa yhdistetty. Määttälän yhtenäinen kyläalue ulottuu 
Toholammin keskustaajamasta jokivartta pitkin etelään ja kylän pohjoisosa on yhdistynyt 
keskustaajamaan. Sykäräisten palvelutaso on korkein. Sykäräisissä sijaitsee kuusi lähipalvelua. 
Alakylässä on kolme lähipalvelua ja Kleemolassa kaksi. 

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Toholammin kk. 1650 1430 220 730 620 110 taajama taajama 10 10

YHTEENSÄ 1650 1430 220 730 620 110

Alakylä 260 220 40 60 50 10 kyla kyla 3 0

Kleemola 120 150 -30 40 40 0 kyla kyla 2 0

Määttälä 230 290 -60 40 60 -20 kyla kyla

Parhiala 110 90 20 30 20 10 kyla kyla

Sykäräinen 200 310 -110 60 110 -50 kyla kyla 6 0

YHTEENSÄ 920 1060 -140 230 280 -50

TOHOLAMPI TAAJAMAT

TOHOLAMPI KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Kuva 109. Toholammin Alakylä. 
 

Alakylä on pysynyt ennallaan ja tiivistynyt pienkylästä kyläksi. Liitteessä 4 lasten ja nuorten osuudet 
ovat suurempia kuin kylissä keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat hieman 
vähentyneet. Työpaikoissa alkutuotannon osuus on keskimääräistä suurempi.  
 

 
Kuva 110. Toholammin Kleemola. 
 

Kleemola on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten ja vanhusten osuudet ovat suurempia kuin kylissä 
keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. Työpaikoissa alkutuotannon 
osuus on keskimääräistä suurempi. 
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Kuva 111. Toholammin Määttälä. 

 
Määttälä on pysynyt ennallaan ja nauhamainen jokivarsiasutuksen rakenne on vahvistunut. 
Liitteessä 4 vanhusten osuus on suurempi kuin Keski-Pohjanmaan kylissä keskimäärin. Sekä väki- 
että työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. Työpaikoissa alkutuotannon osuus on keskimääräistä 
suurempi. Määttälästä lähipalvelut sijoittuvat 3–10 km etäisyydelle. 
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Kuva 112. Toholammin Parhiala. 
 

Parhiala on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 nuorten ja keski-ikäisten osuudet ovat suurempia kuin 
kylissä keskimäärin. Työpaikoissa alkutuotannon osuus on keskimääräistä suurempi. Työikäisten 
määrä on suurempi kuin kylissä keskimäärin. 
 

 
Kuva 113. Toholammin Sykäräinen. 
 

Sykäräinen on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuudet ovat suurempia 
kuin kylissä keskimäärin. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. Työpaikoissa 
palveluiden osuus on keskimääräistä suurempi. Sykäräinen profiloituu palvelukylänä.  
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6.3.8. Veteli 
 

 
Kuva 114. Vetelin taajamat ja kylät. 
 

Vetelissä on kaksi taajamaa, Räyrinki ja Vetelin kirkonkylä. Räyrinki sijoittuu Vetelin keskustan 
eteläpuolelle seututien 750 varteen Vimpelin suuntaan. Vetelin kirkonkylässä asui vuonna 2015 noin 
1 560 asukasta ja työpaikkoja oli vuonna 2012 noin 610. Sekä väestö- että työpaikkamäärä on 
laskenut vuodesta 1990. Väestömäärä on pudonnut noin 150 asukasta ja työpaikkamäärä 90 
työpaikkaa. Räyrinki on selkeästi pienempi taajama, vuonna 2015 asukkaita oli 260. 
YKR -luokituksen mukaan Räyrinki on kylä, mutta voimassa olevassa maakuntakaavassa Räyrinki 
on osoitettu taajamana. Räyringin väestömäärä on laskenut vuodesta 1990 noin 40 asukasta, mutta 
työpaikkamäärä on kasvanut noin 40 työpaikkaa. Vetelin kirkonkylässä lähipalveluita on kahdeksan 
ja seudullisia palveluita kymmenen. Räyringissä on kaksi seudullista palvelua ja viisi lähipalvelua. 
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Taulukko 24. Vetelin väestö- ja työpaikkamäärän kehitys, YKR luokitus ja palvelutaso. 

 
 

 
Kuva 115. Vetelin taajama-alueen yhdyskuntarakenteen muutos. 
 

Vetelin taajama on tiivistynyt tiheäksi taajamaksi ja kasvanut harvana taajamana. Liitteessä 4 keski-
ikäisten ja vanhusten osuudet ovat suurempia kuin taajamissa keskimäärin. Sekä väki- että 
työpaikkojen määrät ovat vähentyneet. Työpaikoissa palveluiden ja alkutuotannon osuudet ovat 
keskimääräistä suurempi. Veteli profiloituu palvelutaajamana. 
 
Vetelissä on runsaasti kyliä kunnan asukaslukuun nähden. Vetelin kyliä ovat Isokylä, Torppa, 
Patana, Pulkkinen, Sillanpää, Kalliojärvi, Polso, Lammasoja ja Nykänen. Vetelin suurin kylä on 
Isokylä, joka sijaitsee välittömästi Räyringin länsipuolella. Isokylä on säilynyt vuodesta 1990 vajaan 
200 asukkaan kylänä. Isokylän työpaikkamäärä on hieman kasvanut. Isokylän palvelut sijoittuvat 
pääosin läheiseen Räyrinkiin. Isokylässä on lisäksi yksi lähipalvelu.  
 
Pulkkinen, Patana ja Torppa ovat keskisuuria, noin 130–160 asukkaan kyliä. Patana ja Pulkkinen 
sijoittuvat Vetelin eteläosaan, Patana Vimpelintien (seututie 750) varteen lähes Vimpelin rajalle ja 
Pulkkinen Vimpelintien ja Jyväskyläntien (vt 13) välille. Patana on säilynyt väestömäärältään 
samankokoisena 1990–2015, mutta Pulkkisen väestömäärä on laskenut 220:sta 160:en. Molemmissa 
työpaikkamäärä on hieman pudonnut. Patanassa on neljä lähipalvelua ja Pulkkisessa kaksi. 

2015 1990
Kehitys 

1990-2015
2012 1990

Kehitys 

1990-2012
2015 1990

Lähipalvelut 

(kpl)

Seudulliset 

palvelut

(kpl)

Räyrinki 260 300 -40 90 50 40 taajama kylä 5 2

Vetelin kk. 1560 1710 -150 610 700 -90 taajama taajama 8 10

YHTEENSÄ 1820 2010 -190 700 750 -50

Isokylä 180 180 0 50 40 10 kyla kyla 1 0

Kalliojärvi 20 40 -20 0 10 -10 pienkyla kyla 1 0

Lammasoja 50 60 -10 10 10 0 kyla kyla

Nykänen 10 50 -40 0 40 -40 kyla kyla

Patana 130 130 0 10 20 -10 kyla kyla 4 0

Polso 50 30 20 20 10 10 kyla pienkylä

Pulkkinen 160 220 -60 30 40 -10 kyla kyla 2 0

Sillanpää 90 100 -10 10 10 0 kyla kyla 1 0

Torppa 160 190 -30 20 20 0 kyla kyla 1 0

YHTEENSÄ 850 1000 -150 150 200 -50

VETELI TAAJAMAT

VETELI KYLÄT

VÄESTÖ TYÖPAIKAT YKR PALVELUT
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Alle 100 asukkaan pienempiä kyliä ovat Sillanpää, Polso, Lammasoja, Kalliojärvi ja Nykänen. Näistä 
kasvua on tapahtunut Polson väestö- ja työpaikkamäärässä, joka on kehittynyt pienkylästä kyläksi. 
Muualla väestö- ja työpaikkamäärät ovat vähentyneet tai säilyneet ennallaan. Sillanpään ja 
Kalliojärven kylissä on yksi lähipalvelu, muualla palveluita ei ole. 
 

 
Kuva 116. Vetelin Räyrinki. 
 

Räyrinki on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 vanhusten osuus on keskimääräistä suurempi ja 
työpaikoissa jalostus. Räyrinki profiloituu jalostuksen ja palvelukylänä. 
 

 
Kuva 117. Vetelin Isokylä. 
 

Isokylä on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 vanhusten osuus on keskimääräistä suurempi. 
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Kuva 118. Vetelin Kalliojärvi. 

 
Kalliojärvi on taantunut kylästä pienkyläksi. Pienkylästä ei ole tässä poimittu tilastotietoja. 
 

 
Kuva 119. Vetelin Lammasoja. 

 
Lammasoja on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten ja keski-ikäisten osuudet ovat keskimääräistä 
suurempia. Sekä väki- että työpaikkojen määrät ovat hieman vähentyneet. 
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Kuva 120. Vetelin Nykänen. 

 
Nykäsen kylä on Kruunupyyn Vähätkylien (Småbönders) reuna-alueelle sijoittuva taantuva kylä.  
 

 
Kuva 121. Vetelin Patana. 

 
Patana on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 vanhusten osuus on keskimääräisä kyliä suurempi. Patana 
profiloituu lähipalvelukylänä. 
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Kuva 122. Vetelin Polso. 

 
Polso on kasvanut pienkylästä kyläksi. Liitteessä 4 nuorten ja vanhusten osuudet ovat suurempia 
kuin Keski-Pohjanmaan kylissä keskimäärin.  
 

 
Kuva 123. Vetelin Pulkkinen. 

 
Pulkkinen on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuudet ovat keskimääräistä 
suurempia. Sekä väki- että työpaikkamäärät ovat vähentyneet. Työpaikoista alkutuotannon ja 
palveluiden osuudet ovat suurempia kuin keskimäärin. 
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Kuva 124. Vetelin Sillanpää. 

 
Sillanpää on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 keski-ikäisten ja vanhusten osuudet ovat keskimääräistä 
suurempia. Sekä väki- että työpaikkamäärät ovat vähentyneet. 
 

 
Kuva 125. Vetelin Torppa. 

 
Torppa on pysynyt ennallaan. Liitteessä 4 lasten, keski-ikäisten ja vanhusten osuudet ovat 
keskimääräistä suurempia. Sekä väki- että työpaikkamäärät ovat hieman vähentyneet. 
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7. Keski-Pohjanmaan tavoitteellinen aluerakenne 2040 
 
Keski-Pohjanmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 24.11.2016 Keski-Pohjanmaan tavoitteellisen 
aluerakenteen vuoteen 2040 maakuntasuunnittelun pohjaksi ohjaamaan maakuntakaavoituksen 
tavoitteita ja käytettäväksi maakuntastrategian laadinnassa maakuntaohjelmatyön suuntaviivoina. 
Keski-Pohjanmaan tavoitteellinen aluerakenne tunnistaa maakuntakeskuksena Kokkolan, 
aluekeskuksina Kannuksen ja Kaustisen ja palvelukeskuksina muut kuntakeskukset sekä Kokkolan 
liitoskuntien entiset kuntakeskukset. Maakuntarajat ylittävät rannikon ja radan suuntaiset 
kehittämiskäytävät ja kansainväliset yhteydet risteävät Kokkolassa. 
 
Maakuntarajan ylittävät valta-, kanta- ja seututiet ovat keskeisiä yhteysvälejä tieverkolla. Tieverkon 
täydennystarpeena on esitetty Kokkolan ympärille kehätie, joka pääasiallisesti noudattelee 
maakuntakaavassa jo esitettyä valtatie 8:n vaihtoehtoisena tutkittua linjausta ”Kokkolan ohitustie”. 
Pohjanmaan rata, matkakeskus, laivaväylä ja Kokkola-Pietarsaaren lentoasema täydentävät keskeistä 
liikenneverkkoa.  
 
Tiiviin asutuksen vyöhyke sijoittuu maakuntakeskuksen ympärille ja rannikolle sekä radan varteen. 
Kuntakeskusten ympärillä on myös tiiviin asumisen vyöhykkeen, minkä lisäksi Kokkolan Ullava, 
Kannuksen Eskola, Toholammin Sykäräinen, Vetelin Räyrinki ja Perhon Möttönen on huomioitu 
tiiviin asutuksen alueina. Teollisuus- ja työpaikka-alueita on osoitettu kuntakeskusten tuntumasta, 
Kokkolan Peltokorvesta ja Toholammin Härkänevalta. Loma-asutuksen vyöhyke sijoittuu 
rannikolle ja maakunnan järvien rannoille. Maakunnasta on tunnistettu maa- ja biotalousalueet, 
kaivostoiminnan vyöhyke, tuulivoimavyöhyke ja pohjavesivarantoja. Matkailualueina esitetään 
rannikon ”ankkuri”, Perhonjokilaakson ”viulu” ja Lestijärven ja Perhon alueiden ”metsäpeura”. 
 
 
 
 
 

 
Kuva 126. Keski-Pohjanmaan tavoitteellinen aluerakenne 2040. 
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7.1. Taustaselvitykset ja kuntatyöpajat 
 
Keski-Pohjanmaan tavoitteellisen aluerakenteen taustaselvityksinä tarkasteltiin asumiseen, 
työssäkäyntiin, työpaikoihin, yhdyskuntarakenteen kehitykseen, maa- ja metsätalouteen sekä 
liikenteeseen liittyviä tilastotietoja. Keski-Pohjanmaan tavoitteellista aluerakennetta laadittiin 
yhteistyössä alueen toimijoiden ja kuntien kanssa. Tavoitteita koostettiin keväällä 2016 sekä 
ohjausryhmän sisäisissä että laajennetuissa työpajoissa, joiden tuloksena tuotettiin muun muassa 
maakunnalle karttapohjainen SWOT-analyysi väestö, työpaikat, palvelut, infrastruktuuri ja 
ympäristö teemoista.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
Kuva 127. Keski-Pohjanmaan aluerakenteen  
karttapohjainenSWOT-analyysi. 

 
 
Syksyllä 2016 järjestettiin Keski-Pohjanmaan kunnissa kuntakohtainen työpaja, jossa 
tilastotietopohjan ohella käytiin kuntakohtaisilla kartoilla tavoiteasetantaa läpi ja hahmoteltiin 
lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteita tarkasteltujen teemojen ympärille. Kuntakohtaisten työpajojen 
jälkeen marraskuun alussa pidettiin yhteenvetotyöpaja maakunnan yhteisten tavoitteiden esille 
nostamiseksi ja tavoitteellisen aluerakenteen kokonaiskuvan viimeistelyä varten. Tulokset 
kuntatyöpajoista koottiin selainpohjaiselle Mapgets-alustalle, jossa ne ovat kuntakeskusten 
liitetaulukoissa edelleen luettavissa. Kuvassa X ja X on koottu yhteenveto kuntatyöpajojen lyhyen 
ja pitkän aikavälin seudullisesti skaalautuvista kunnittaisista tavoitteista. 
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Kuva 128. Kuntatyöpajoissa nousseet lyhyen aikavälin tavoitteet. 
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Kuva 129. Kuntatyöpajoissa nousseet pitkän aikavälin tavoitteet. 

 
 
 
 

 
Kuva 130. Kuntatyöpajan työskentelyä syksyllä 2016 Kokkolassa. 
 
 
 
 

7.2. Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa opiskelijoiden silmin 
 
Vaasan yliopiston aluetieteen opiskelijat laativat vuoden 2015 syksyllä Keski-Pohjanmaan 
kehittymisestä tulevaisuusskenaarioita vuoteen 2040. Skenaarioita työstettiin Aluekehittämisen 
ammatilliset käytännöt opintokokonaisuudessa ryhmätöinä osaksi Keski-Pohjanmaan liiton 
tavoitteellisen aluerakenteen valmistelua. Opiskelijoiden näkemyksenä syntyi kolme vaihtoehtoista 
skenaariota, jotka tässä on esitetty lyhyesti referoiden. Skenaariot olivat keskusvetoinen, ekotehokas 
ja paikkaperustainen Keski-Pohjanmaa. 
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Keskusvetoinen skenaario. Skenaarion keskiössä on yksi uutena hallinnollisena kokonaisuutena 
perustettava Keski-Pohjanmaan kaupunki, joka on pohjoisen Suomen logistiikan keskus. Keski-
Pohjanmaan kaupunki muodostuu nykyisen maakunnan liiton alueelle. Hallinto ja palvelut toimivat 
Kokkolaan sijoittuvina keskusvetoisesti, jota täydentää osakeskuksissa Kannuksessa ja Kaustisella 
on alemman tason palvelukeskittymät. Muissa entisissä kuntakeskuksissa toimii lähipalveluita. 
Kaupungin lähidemokratiaa turvaavat osakeskuksissa toimivat aluelautakunnat.  
 
Keski-Pohjanmaasta kehittyy keskisen ja pohjoisen Suomen rahtiliikenteen logistinen keskus, joka 
palvelee pääsatamana yhä laajempaa takamaa-aluetta. Alueesta nousee HaminaKotkan rinnalle 
KokkolaPietarsaari suursatama, jossa meriliikenteen rinnalle nousee kehitettävä 
kuivasatamatoiminta. Keskittyvän ja kehittyvän logistiikan seurauksena suurimmat investoinnit 
keskitetään Suomen kahteen logistiseen keskukseen. Uusi raideyhteys rakennetaan Vaasa-Kokkola 
välille ja Vaasan satama keskittyy matkustajaliikennesatamaksi. Keskusvetoisen skenaarion ovat 
laatineet Marko Heinonen, Jukka Keinänen ja Camilla Pihlman. 
 
Elinvoimainen ekotehokas maakunta. Tulevaisuuden Keski-Pohjanmaa on yksi Suomen 
ekologisimmista maakunnista. Väestö on hyvinvoiva, bioalan toimijoita on paljon ja läheisyyden 
ekonomia toimii palveluiden ja asuntojen keskittyessä seutukuntien palvelukeskusten läheisyyteen. 
Hajautetun biotalouden ekoälykkäät arvoketjut ja ekologiset palvellut kehittyvät esimerkiksi 
rakentamisessa, kierrätyksessä ja kuljetuksissa. Etätyö mahdollistaa esimerkiksi maatalousyrittäjän 
työskentelyn kotoa käsin palvelukeskuksesta, vaikka tuotantotilat sijaitsevat ydinmaaseudulla. 
Palveluiden hyvä saavutettavuus lisää asukkaita ja johtaa väestönkasvuun. Liikenneyhteydet 
paranevat kevytraideyhteydellä Pietarsaaren kautta Vaasaan ja Keski-Pohjanmaalla siirrytään 
biopolttoaineiden tuotantoon ja jakeluun. 
 
Visio korostaa merkittävien seutukylien ja pienempien kuntakeskusten asemien vahvistamista. 
Paikkaan sitomaton työ ja yritystoiminnan harjoittaminen tarkoittavat, että työtä voi tehdä 
seutukylistä käsin. Päivittäinen työssäkäyntiliikenne vähenee ja alueen hiilijalanjälki pienenee. 
Seutukyliin rakennettaisiin keskitetysti palvelukeskuksia, jotka toimivat kyläyhteisöjen 
kohtauspaikkoina lisäten asukkaiden vuorovaikutusta. Palvelukeskukset sisältäisivät esimerkiksi 
ruokakaupan, kirjaston, postin ja pankin sekä terveys- ja kulttuurikeskuksen ja etätyöpisteitä. Osa 
palveluista toimii älypalveluina. Keski-Pohjanmaasta muodostuisi monikeskuksinen 
ekotehokkuuden verkosto. Elinvoimaisen ekotehokkaan maakunnan aluekehitysvision ovat 
laatineet Tero Moilanen, Paula Saukkoranta, Linda Toivonen ja Jaakko Tuomela.  
 
Maakunnan paikkaperustainen aluekehittäminen. Lähtökohtana on paikallisten 
toimintamahdollisuuksien lisääminen. Alueet ovat omista vahvuuksistaan käsin erikoistuneita. 
Kokkola toimii toiminnan johtajana ja tiedon kokoajana koulutuksen elinkeinoelämän ja 
infrastruktuurin koordinoinnissa. Kokkola, Kannus, Kaustinen ja Perho ovat koulutuskeskuksia. 
Esimerkiksi Lestijärvellä on luontomatkailuun ja hyvinvointiin keskittyneitä pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä, jotka toimivat yhteistyössä tukikoulutuspalveluiden kehittäjien kanssa. Perhoon 
perustettaisiin uusi Perhokeskus, joka tarjoaa monitoimijuutta, tilanteen mukaan muunneltavuutta 
ja alueellisen yhteistyön ja verkostojen ylläpitämistä. Keskuksessa järjestettäisiin alueellisia 
verkostotapahtumia yrittämisestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille. Kaustisen vahvuutena 
on kansantiedot ja -taidot sekä luonnonlääketieteelliset menetelmät, Kannuksessa, Toholammilla, 
Halsualla ja Vetelissä löydetään paikallisten toimijoiden kanssa yhteisesti oma erikoistumisala.  
 
Paikallisuuteen ja sen kehittymiseen keskittyminen voisi parhaimmillaan näkyä kasvavana 
turvallisuutena, resurssien riittävyytenä, kestävän kehityksen periaattein toimivana tilanteen 
hallitsevana kyläverkostona. Kylät eivät skenaariossa ole häviämässä, vaan niiden tuoman 
mahdollisuudet ja voimavarat olisi otettava alueellisesti ja valtakunnallisesti sekä Euroopan Unionin 
tasolle asti paremmin huomioon. Luonnonvaroihin, uuteen yrittäjyyteen ja paikallisiin 
voimavaroihin keskittyvät Keski-Pohjanmaa on viihtyisä alue asua, elää ja yrittää. Maakunnan 
paikkaperustaisen aluekehittämisen skenaarion ovat laatineet Taru Alho, Henna Juvonen, Maarit 
Kokkala ja Mira Kuusisto.  
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Toimialaluokitus 2008 

 

TOL2008 pääluokkatason toimialaluokitus /Tilastokeskus 
 

A  Maatalous, metsätalous ja kalatalous  

B  Kaivostoiminta ja louhinta  

C  Teollisuus 

D  Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta  

E  Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön 
 puhtaanapito  

F  Rakentaminen 

G  Tukku- ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien  
 korjaus  

H  Kuljetus ja varastointi  

I  Majoitus- ja ravitsemistoiminta  

J  Informaatio ja viestintä  

K  Rahoitus- ja vakuutustoiminta  

L  Kiinteistöalan toiminta  

M  Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta  

N  Hallinto- ja tukipalvelutoiminta  

O  Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus  

P  Koulutus  

Q  Terveys- ja sosiaalipalvelut  

R  Taiteet, viihde ja virkistys  

S  Muu palvelutoiminta  

T  Kotitalouksien toiminta työnantajina; kotitalouksien eriyttämätön toiminta 
 tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön  

U  Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta  

X  Toimiala tuntematon 
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Maaseudun pienten paikalliskeskusten luokittelu 
 
Maaseudun pienet paikalliskeskukset, tarkastelu soveltaen Kaupunki-maaseutu -luokituksen maaseudun paikalliskeskusten kriteerejä (Helminen ym. 2014, 47-48) 

 

 
*) 0,02 aluetehokkuus on raja-arvo Suomen ympäristökeskuksen tiheän taajaman määritelmän mukaiselle tehokkuudelle (Helminen ym. 2016, 13-14). 
Maaseudun paikalliskeskuksen määritelmä kriteerit (Helminen ym. 2014, 47): 
- kolmen edellisen vuoden väestömäärän keskiarvo yli 5000 
- taajaman asukastiheys yli 400 asukasta/km2 
- työpaikkoja yli 2000 
-aluetehokkuudeltaan vähintään 0,1 alueen pinta-ala on oltava vähintään 1 km2 

YKR_taaj 2010 kunta väki2008 väki2009 väki2010 ka_3v_2010 tpaikat2010 as/maakm2 as
ut

tu
ja

 r
uu

tu
ja

 t
aa

ja
m

a-

al
ue

e
lla

 2
01

0

taajama

maakm2

tiheä

taajama

km2

asukkaita

tiheässä

taajamassa

2010 as/km2 as
ut

tu
ja

 r
uu

tu
ja

 t
ih

eä
llä

 

ta
aj

am
a-

al
ue

e
lla

 2
01

0

Halsua Halsua 510 513 512 512 160 183,7 35 2,787500 0,8125 244 300,3 12

Kannus Kannus 3851 3892 3845 3863 1456 324,0 170 11,866875 5,8745 3010 512,4 85

Eskola Kannus 270 260 257 262 236 195,8 21 1,312500 0,0313 90 2880,0 5

Kaustinen Kaustinen 2699 2711 2721 2710 1137 147,7 163 18,423125 3,3750 1662 492,4 47

Kokkola Kokkola 34436 34737 35053 34742 16605 769,4 564 45,556875 32,3750 33211 1025,8 401

Kälviä Kokkola 2389 2390 2393 2391 601 309,2 109 7,738750 3,2500 1867 574,5 48

Lohtaja Kokkola 832 823 815 823 279 159,0 71 5,125000 1,0000 409 409,0 15

Marinkainen Kokkola 650 638 637 642 122 182,0 50 3,500000  - 

Ruotsalo Kokkola 321 323 337 327 46 126,1 37 2,671875  - 

Peltokorpi Kokkola 383 391 418 397 111 133,8 42 3,125000 0,1250 0 0,0 0

Öja Kokkola 261 271 264 265 47 132,7 30 1,989375  - 

Lestijärvi Lestijärvi 305 299 298 301 84 283,0 16 1,053125 0,3750 109 290,7 5

Perho Perho 908 898 878 895 445 287,7 44 3,051875 1,3750 493 358,5 20

Möttönen Perho 268 256 252 259 177 101,3 29 2,486875 0,4375 5 11,4 2

Toholampi Toholampi 1436 1462 1479 1459 588 279,8 73 5,285000 2,2500 1036 460,4 33

Veteli Veteli 1593 1578 1594 1588 527 86,5 98 18,423125 2,5000 961 384,4 36

Maaseudun pieniksi paikalliskeskuksiksi määritellään ne kaupunkiseutujen ulkopuoliset tiheät taajamat, 

jotka täyttävät vähintään kolme neljästä seuraavasta kriteeristä:

1. Kolmen edellisen vuoden väestömäärän keskiarvo taajamassa yli 2500

2. Tiheän taajaman asukastiheys yli 400 asukasta/km2

3. Työpaikkoja taajamassa yli 1000

4. Aluetehokkuudeltaan vähintään 0,02* alueen pinta-alan on oltava vähintään 3 km2
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Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva a. Kokkolan taajamien palvelujakauma. 
 
Taulukko a. Kokkolan taajamien palvelujakauma. 

 

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)

Kokkola, Halkokari, 

Isokylä, Koivuhaka, Kälviä, 

Lohtaja, Marinkainen, 

Peltokorpi, Pikiruukki, 

Rahkonen, Ruotsalo, 

Sokoja, Ullava, Ykspihlaja, 

Öja

perusopetus (yläkoulu) Kokkola, Kälviä, Lohtaja

perusopetus (alakoulu)

Kokkola, Alaviirre, 

Halkokari, Isokylä, 

Jokilaakso, 

Kaustari,Koivuhaka, 

Kälviä, Lohtaja, 

Marinkainen, Peltokorpi, 

Rahkonen, Ruotsalo, 

Rytimäki, Rödsö, Sokoja, 

Ullava, Vitsari, Ykspihlaja, 

Öja

toisen asteen koulutus Kokkola, Kälviä 

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

Kokkola, Isokylä, 

Koivuhaka, Kälviä, 

Lohtaja, Ullava

hyvinvointipalvelukeskus Kokkola, Kälviä

soiteasema /-kioski Koivuhaka, Lohtaja, Ullava urheilu- tai uimahalli
Kokkola, Isokylä, Kälviä, 

Lohtaja, Santahaka

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)

Kokkola, Alaviirre, 

Halkokari, Hepo-

Ventusneva, Hilli, Isokylä, 

Jokilaakso, Kaustari, 

Koivuhaka, Kälviä, 

Lahnakoski, Lohtaja, 

Marinkainen, Ohtakari, 

Peltokorpi, Pikiruukki, 

Rahkonen, Ruotsalo, 

Rytimäki, Rödsö, 

Santahaka, Sokoja, 

Ullava, Vitsari, Väliviirre, 

Ykspihlaja, Öja

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
Kokkola

kirjasto
Kokkola, Koivuhaka, 

Kälviä, Lohtaja, 

Rahkonen, Ullava
pankki (talletuspankit)

Kokkola, Kälviä, Lohtaja, 

Ullava

polttoaineen jakelu
Kokkola, Halkokari, 

Heinola, Koivuhaka, 

Kälviä, Ruotsalo, Vitsari

alko Kokkola

apteekki
Kokkola, Koivuhaka, 

Kälviä, Lohtaja
Yhteispalvelupiste

Kälviä (1), Lohtaja (2), 

Ullava (2)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Kokkola, Halkokari, 

Koivuhaka, Kälviä, 

Lohtaja, Marinkainen, 

Ullava, Ykspihlaja

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

Kokkola

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Kokkola, Halkokari, 

Heinola, Isokylä, 

Koivuhaka, Kälviä, 

Lohtaja, Marinkainen, 

Rytimäki, Ullava, 

Ykspihlaja, Yli-Ullava, Öja

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

Kokkola, Halkokari, 

Heinola, Piispanmäki

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu
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Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva b. Kannuksen taajamien palvelujakauma. 

 
Taulukko b. Kannuksen taajamien palvelujakauma. 

 
 
 
 

  

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)
Kannus perusopetus (yläkoulu) Kannus

perusopetus (alakoulu)
Kannus, Märsylä, Roikola, 

Takalo-Mattila
toisen asteen koulutus Kannus

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

Kannus hyvinvointipalvelukeskus Kannus

soiteasema /-kioski 1 urheilu- tai uimahalli Kannus

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)

Kannus, Eskola, Korpela, 

Märsylä, Roikola, 

Takalo-Mattila, Väli-

Kannus 

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
Kannus

kirjasto Kannus pankki (talletuspankit) Kannus

polttoaineen jakelu Kannus alko Kannus

apteekki Kannus Yhteispalvelupiste Kannus (1)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Kannus

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

Kannus

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Kannus, Eskola, Takalo-

Mattila

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

Kannus

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu
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Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva c. Kaustisen taajamien palvelujakauma. 
 
Taulukko c. Kaustisen taajamien palvelujakauma. 

 
  

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)
Kaustinen perusopetus (yläkoulu) Kaustinen

perusopetus (alakoulu)
Kaustinen, Järvelä, 

Köyhäjoki, Puumala
toisen asteen koulutus Kaustinen, Nikula-Paavola

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

Kaustinen hyvinvointipalvelukeskus 2

soiteasema /-kioski 1 urheilu- tai uimahalli Kaustinen

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)

Kaustinen, Järvelä, 

Köyhäjoki, Puumala, 

Salonkylä, Vintturi, Ylijoki

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
2

kirjasto Kaustinen pankki (talletuspankit) Kaustinen

polttoaineen jakelu Kaustinen alko Kaustinen

apteekki Kaustinen Yhteispalvelupiste Kaustinen (1)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Kaustinen

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

Kaustinen

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Kaustinen

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

Kaustinen

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu
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Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva d. Halsuan taajamien palvelujakauma. 

 
Taulukko d. Halsuan taajamien palvelujakauma. 

 
 

  

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)
Halsua perusopetus (yläkoulu) Halsua

perusopetus (alakoulu) Halsua toisen asteen koulutus 2

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

1 hyvinvointipalvelukeskus 2

soiteasema /-kioski Halsua urheilu- tai uimahalli Halsua

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)

Halsua, Alajoki, Kanala, 

Käpylä, Meriläinen, Ylikylä

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
2

kirjasto Halsua pankki (talletuspankit) Halsua

polttoaineen jakelu 1 alko 2

apteekki Halsua Yhteispalvelupiste Halsua (1)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Halsua

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

2

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Halsua

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

2

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu
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Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva e. Lestijärven taajamien palvelujakauma. 

 
Taulukko e. Lestijärven taajamien palvelujakauma. 

 

 
 
 
 

  

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)
Lestijärvi perusopetus (yläkoulu) Lestijärvi

perusopetus (alakoulu) Lestijärvi toisen asteen koulutus 2

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

Lestijärvi hyvinvointipalvelukeskus 2

soiteasema /-kioski Lestijärvi urheilu- tai uimahalli 2

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)
Lestijärvi, Yli-Lesti

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
2

kirjasto Lestijärvi pankki (talletuspankit) Lestijärvi

polttoaineen jakelu 1 alko 2

apteekki Lestijärvi Yhteispalvelupiste  Lestijärvi (2)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Lestijärvi

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

2

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Lestijärvi

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

2

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu
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Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva f. Perhon taajamien palvelujakauma. 
 
Taulukko f. Perhon taajamien palvelujakauma. 

 
 
 

  

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)
Perho, Oksakoski perusopetus (yläkoulu) Perho

perusopetus (alakoulu)
Perho, Möttönen, 

Oksakoski
toisen asteen koulutus Perho

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

Perho hyvinvointipalvelukeskus 2

soiteasema /-kioski Perho urheilu- tai uimahalli 2

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)

Perho, Kokkoneva, 

Möttönen, Oksakoski

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
2

kirjasto Perho pankki (talletuspankit) Perho

polttoaineen jakelu Perho, Oksakoski alko 2

apteekki Perho Yhteispalvelupiste Perho (1)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Perho, Möttönen

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

2

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Perho

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

2

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu



Liite 3  112 

Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva g. Toholammin taajamien palvelujakauma. 

 
Taulukko g. Toholammin taajamien palvelujakauma. 

 
 
 

  

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)
Toholampi, Sykäräinen perusopetus (yläkoulu) Toholampi

perusopetus (alakoulu)
Toholampi, Alakylä, 

Kleemola, Sykäräinen
toisen asteen koulutus Toholampi

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

Toholampi hyvinvointipalvelukeskus 2

soiteasema /-kioski Toholampi urheilu- tai uimahalli Toholampi, Sykäräinen

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)

Toholampi, Kleemola, 

Sykäräinen, Jämsä

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
2

kirjasto Toholampi pankki (talletuspankit) Toholampi

polttoaineen jakelu Toholampi, Sykäräinen alko 2

apteekki Toholampi Yhteispalvelupiste Toholampi (2)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Toholampi, Sykäräinen

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

2

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Toholampi, Alakylä, 

Sykäräinen

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

2

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu
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Palvelurakenne kunnittain 

 
Kuva h. Vetelin taajamien palvelujakauma. 

 
Taulukko h. Vetelin taajamien palvelujakauma. 

 
 

päivähoito (päiväkodit ja 

ryhmäperhepäivähoito)

Veteli, Patana, Räyrinki, 

Tunkkari
perusopetus (yläkoulu) Veteli

perusopetus (alakoulu) Veteli, Patana, Tunkkari toisen asteen koulutus Veteli

perheiden palvelut (lasten-, 

äitiys-, 

perhesuunnitteluneuvolat)

1 hyvinvointipalvelukeskus Tunkkari

soiteasema /-kioski 1 urheilu- tai uimahalli Veteli

urheilukenttä (jääurheilualueet, 

pallokentät, yleisurheilukentät)

Veteli, Haukilahti, Isokylä, 

Kalliojärvi, Patana, 

Pulkkinen, Räyrinki, 

Sillanpää, Torppa, 

Tunkkari 

matkustuspalvelu (matkahuollon 

ja/tai vr:n lipunmyynti)
2

kirjasto Veteli, Pukkinen, Räyrinki pankki (talletuspankit) Veteli, Räyrinki

polttoaineen jakelu Veteli alko 2

apteekki Veteli Yhteispalvelupiste Veteli (2)

pakettipalvelu (Postin toimipiste 

tai asiamiesposti, matkahuollon 

pakettipalvelu)

Veteli, Räyrinki

viranomaisasiakaspalvelu (Kela, 

poliisin lupapavelut, 

verotoimisto, maistraatti)

2

pieni päivittäistavarakauppa 

(pienmyymälä, valintamyymälä, 

alle 1000 k-m2 supermarket)

Veteli, Patana, Räyrinki 

suuri päivittäistavarakauppa (yli 

1000 k-m2 supermarket, 

hypermarket, tavaratalo; 

sisältävät myös erikoistavaran 

kauppaa)

2

Lähipalvelut, 

1 piste/palvelu

Alueelliset/seudulliset palvelut, 

2 pistettä/palvelu
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Palvelurakenne kunnittain 
                    Taulukko i. Lähi- ja seudulliset palvelut Keski-Pohjanmaan taajamissa kunnittain. 

L ä h i p a l v e l u t    →

20 Kokkola, 272 20

19 Kannus, 217 19

18 18

17 Kaustinen, 236 17

16 16

15 15

14 14

13 13

12 12

11 Kälviä, 272 11

10 Veteli, 924 Toholampi, 849 10

9 9

8 Lohtaja, 272 8

7 Halsua, 74 Perho, 584 7

6 Lestijärvi, 421 6

5 5

4 Ullava, 272 4

3 3

2
Nikula-Paavola, 236

Piispanmäki, 272 Santahaka, 272 Heinola, 272 Tunkkari, 924

Isokylä, 272

Räyrinki, 924

Halkokari, 272

Sykäräinen, 849 2

1 1

S
 e

 u
 d

 u
 l
 l
 i
 s

 e
 t

  
 p

 a
 l
 v

 e
 l
 u

 t
  

  
→

0

Alajoki, 74

Kanala, 74

Käpylä, 74

Meriläinen, 74

Ylikylä, 74

Korpela, 217

Väli-Kannus, 217

Salonkylä, 236

Vintturi, 236

Ylijoki, 236

Hepo-Ventus, 272

Hilli, 272

Lahnakoski, 272

Ohtakari, 272

Väliviirre, 272

Yli-Lesti, 421

Kokkoneva, 584

Jämsä, 849

Haukilahti, 924

Isokylä, 924

Kalliojärvi, 924

Sillanpää, 924

Torppa, 924

Eskola, 217

Märsylä, 217

Roikola, 217

Järvelä, 236

Köyhäjoki, 236

Puumala, 236

Alaviirre, 272

Jokilaakso, 272

Pikiruukki, 272

Rödsö, 272

Alakylä, 849

Kleemola, 849

Pulkkinen, 924

Takalo-Mattila, 217

Kaustari, 272

Peltokorpi, 272

Rytimäki, 272

Sokoja, 272

Vitsari, 272

Rahkonen, 272

Ruotsalo, 272

Öja, 272

Möttönen, 584

Oksakoski, 584

Patana, 924

Marinkainen, 272

Ykspihlaja, 272 Koivuhaka, 272

0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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