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Sirkku Varjonen

Raaseporilais-helsinkiläinen 
tutkija, sosiologi  

Asuu jaetussa kartanossa Raaseporissa, 
ja Helsingin keskustassa on pieni työhuone
jossa voi tarvittaessa myös yöpyä. 



Heli Mäenpää

Suomusjärveläis-helsinkiläinen 
luennoitsija, yrittäjä, brändistrategi

Muutti Helsingin Kalliosta järven rannalle
Saloon, asuu neljän löytökoiran kanssa. 

Viettää paljon aikaa Helsingissä ja muissa
kaupungeissa, mutta kiertelee myös 
maaseudun pikkupaikkoja, erityisesti 
kirppareita. 



Mikko Airas

Helsinkiläis-loviisalainen
mainostoimistoyrittäjä

Pieni luukku ja mainostoimisto 
Helsingissä, iso puutalo Loviisassa. 

Loviisassa citymaalaisten yhteisö on 
aktiivinen kunnan elävyyden rakentaja. 



Totte Repo

Turenkilais-helsinkiläinen 
taloushallinnon ammattilainen 

Helsingin kaksion hinnalla sai ison tontin, 
puutarhan ja puutalon Janakkalasta. 

Tärkeää oli junayhteys. Kaverit ja perhe
asuvat Helsingin keskustassa. Välillä
äiti ja isä tulevat Janakkalaan, millä välin 
Totte nauttii heidän Punavuorenkodistaan.



Citymaalaiset-työryhmä
Heli Mäenpää

suomusjärveläis-helsinkiläinen strategi, yrittäjä

Pauliina Seppälä
helsinkiläinen yhteisöllistäjä, some-vaikuttaja

Sirkku Varjonen
raaseporilais-helsinkiläinen sosiaalipsykologi, tutkija

Vahvuutemme: uusien konspetien ja ilmiöiden
rakentaminen. Markkinointi. Yhteisöllisyyden
luominen. Tiedon ja tunteen yhdistäminen.



Citymaalaiset ovat

kaupunkilaisia, jotka haluavat elää maalla, luonnon keskellä,
mutta pitää kiinni myös kaupunkielämästä



Citymaalaiset ovat

keski-ikäisiä, usein luovan luokan edustajia. Yrittäjiä, tutkijoita, 
taiteilijoita, osa-aikatyöntekijöitä tai etätyöntekijöitä.

Ihmisiä, joita ei työ sido kokoaikaisesti vain yhteen paikkaan.



Citymaalaiset ovat

keski-ikäisiä, usein luovan luokan edustajia. Yrittäjiä, tutkijoita, 
taiteilijoita, osa-aikatyöntekijöitä tai etätyöntekijöitä.

Ihmisiä, joita ei työ sido kokoaikaisesti vain yhteen paikkaan.

Gentrifikaatio?

Richard Florida?

Florida huomasi että
taantuneiden teollisuuskaupunkien
keskustoihin tuli luovia ihmisiä ja 
elämää.

Työpaikat ja keskiluokka tulivat perässä. 

Voisiko sama tapahtua maaseudulla?



Citymaalaisuus on osa 
monipaikkaisuutta

Vaikka rekistereissä asuinpaikkoja on kullakin vain yksi, 
todellisuudessa moni asuu useassa paikassa.

Valtiovarainministeriön raportissa monipaikkaisuuden todetaan kasvavan. 
Uudessa hallitusohjelmassa painotetaan uuden teknologian hyödyntämistä 

paikasta riippumattoman työskentelyn tukemiseksi.



Suomalaiset ovat 
mieleltään citymaalaisia

Sitran kyselyssä 38 % vastaajista koki olevansa sekä maalaisia että kaupunkilaisia.



Mahdollisuuksien 
ikkuna: 
voimmeko poistaa 
esteet?



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus

Autot -> ostoskeskukset pellolla, esikaupungit
40-80 vuotta

TV -> läntistä maailmaa perustavasti muuttanut kulttuurivallankumous 
30 vuotta

SOME ->
Itse ajavat autot -> 
Nettikauppa -> 
Asumisen hajautuminen?

Some vasta 
nuori
Digitaalisuuden 
seuraukset 
vasta alussa. 
Paikkariippumat-
tomuus.



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus
2. Asumisen kalleus kaupungeissa

Esimerkiksi Helsingin keskustassa 17 neliön yksiö 
voi maksaa 200 000 euroa. Monella ei ole keskusta-
asumiseen varaa. 

Moni alkaa miettiä että kaukaisen lähiön sijasta
voisikin asua ihan muualla, kauniimmassa ympäristössä ja
isommissa neliöissä.



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus
2. Asumisen kalleus kaupungeissa

Lontoolaisen trenditutkijan 
kirja luovan alan ihmisistä,
jotka hakevat taiteellista 
vapautta maaseudulta



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus
2. Asumisen kalleus kaupungeissa

Pieni omistusasunto isossa 
kaupungissa on pääomaa, 
jonka turvin voi asua ihanasti 
maaseudulla. Tai sekä että.



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus
2. Asumisen kalleus kaupungeissa

3. Muuttuvat elämäntavat ja tilanteet

Eläkeläinen saattaa muuttaa ensin maalle, 
kun alkaa tarvita palveluja muuttaa taas
kaupunkiin. 

Elämänpoluissa on monia vaiheita, 
asumismuodot eivät ole pysyviä.



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus
2. Asumisen kalleus kaupungeissa

3. Muuttuvat elämäntavat ja tilanteet
4. Luontotrendi

Ennen some täyttyi drinkkikuvista 
ja palmurannoista, 
muutaman viime vuoden aikana 
villasukista, mökkimaisemista
ja arktisesta hiljaisuudesta. 
Suosikkikohde: Lofootit.

Kun yhä useampi asuu kaupungissa, 
maaseudusta tulee kiehtovaa luksusta.



Citymaalaisuuden ajurit

1. Digitaalisuus
2. Asumisen kalleus kaupungeissa

3. Muuttuvat elämäntavat ja tilanteet
4. Luontotrendi

Etätyöretriitti Islannin läntisimmässä niemenkärjessä. 
Tietotyöläiset ympäri maailmaa tulevat ja viipyvät pari viikkoa, 
tai pidempään. He haluavat olla paikassa jossa he tuntevat kalastajan, 
metalliverstaan työntekijän, ja koko yhteisön, eivät vain oman kuplansa
jäseniä. On tärkeää ettei kylässä ole kaikkea sitä mitä kaupungissa. 
Se antaa rauhaa. Rauha on uutta luksusta. 





Kaupunkien merkityksestä ensimmäisenä
 1970-luvulla kirjoittanut 
arkkitehti-toimittaja-guru teki nyt 
New Yorkin Guggenheimiin 
näyttelyn maaseudusta. 



Rem Koolhaasin Guggenheim-näyttelystä kertova artikkeli. 

Kaupungit ovat keskenään yhä samanlaisempia
ympäri maailmaa: samat kansainväliset brändit. 
Maaseudulla voi vielä luoda uutta.  



Jo ennen koronaa Pariisin ja 
Tukholman maan sisäinen muutto 

kääntyimuuttotappioksi. Pois 
Tukholmasta muuttavat erityisesti 

hyvin koulutetut julkisen sektorin 
työntekijät: päiväkotien ja koulujen 

opettajat? Terveydenhoidon 
ammattilaiset?



Vinkit kunnille

1. Avarakatseisuus
Jos kunta keskittyy vain keskiluokkaisiin lapsiperheisiin, 

rajaa se monet potentiaaliset muuttajat pois.

2. Kyydit ja kimppakyydit

3. Uudet asumismuodot & vuokra-asunnot

4. Unelmien toteutusapu

5. Väliaikaisuus & kokeilut

1. Mitä jos kohderyhmänä olisivat eläkeläiset?
Tai maahanmuuttajat? Helpointa citymaalaisuus
on tietotyöläisille, freelancereille, ja lapsettomille.
Suuri potentiaali on koiranomistajissa. Kun koira 
nauttii, omistaja nauttii.

2. Liikkuminen on haaste: mitä jos kunta subventoisi
paikallisia autoilijoita kyyditsemisestä? 
Kilometrikorvaus aina jos ottaa muita kyytiin? 
USA:ssa on kokeiltu Uber-kuskien
subventointia. 

3. Tontin tai talon ostaminen harvaan asutulta alueelta
on valtava kynnys. Mikä voisi olla pienempi ensimmäinen 
askel?

4. Kaupungissa on vaikea saada
esimerkiksi yrityksen perustamiseen apua.

5. Ei kannata juuttua ajatukseen lapsiperheestä jonka lapset
jäävät paikkakunnalle. Elämät muuttuvat nopeammin.



Kiitos!Pauliina Seppälä
Citymaalaiset
citymaalaiset@gmail.com
Facebook.com/citymaalaiset
Instagram: @mecitymaalaiset


