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12 Pirkanmaa

12.1 Kuntatyypit ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Pirkanmaa on asukasluvultaan Suomen toiseksi suu-
rin maakunta, jonka maakuntakeskus on Tampere. 
Maakunta koostuu 22 kunnasta, joista puolet on kau-
punkeja. Vuonna 2010 kuntia oli 24.

Maakunnan kunnista Ruovedellä ei ole lainkaan tar-
jolla tarkasteltavia kulttuuripalveluja. Kylmäkosken ja 
Kuhmalahden kohdille ei ole myöskään merkitty sym-
boleja: Kylmäkoski liittyi vuoden 2011 alusta Akaan 
kaupunkiin ja Kuhmalahti Kangasalan kaupunkiin.

Pirkanmaalla valtionosuuslaitokset ovat keskit-
tyneet maakuntakeskus Tampereelle (Kartta 12.1). 
Muista kunnista valtionosuuslaitoksia toimii kaupun-
kimaisissa Valkeakosken (Visavuoren museosäätiön 
museot) ja Kangasalan (Mobilia auto- ja tiemuseo) 
kunnissa sekä taajaan asutuissa Mänttä-Vilppulan 
(Serlachius-museot) ja Sastamalan (Sastamalan seudun 
museo) kunnissa.

Valtionosuuslaitosten ohella myös suurin osa val-
tionavustusta saavista kulttuuritapahtumista toimii 
Tampereella. Useampia tapahtumia järjestetään myös 
taajaan asutuissa Mänttä-Vilppulassa, Sastamalassa ja 
Orivedellä. 

Taiteen perusopetuksen päätoimipisteet ovat kes-
kittyneet kaupunkimaisiin kuntiin ja etenkin maa-
kunnan keskuskuntaan Tampereelle. Päätoimipisteitä 
toimii kuitenkin myös taajaan asutuissa (Ikaalinen, 
Orivesi, Mänttä-Vilppula, Parkano, Sastamala) ja 
maaseutumaisissa kunnissa (Kihniö, Pälkäne, Virrat).

PIRKANMAA

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 7 kpl

Taajaan asutut: 7 kpl

Maaseutumaiset: 8 kpl

Yhteensä: 22 kpl

Väkiluku 488 821

Väestötiheys 39,3 as./km²

Kokonaispinta-ala 14 468,9 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuuslaitokset 

Valtionosuusmuseot: 11 kpl 

(44 438,3 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 7 kpl 

(69 831,6 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 1 kpl 

(488 821 as./orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

24 kpl (Irish Festival 

in Finland -tapahtuma 

eri puolilla Suomea, 

Pirkanmaalla Tampereella) 

(20 367,5 as./tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

52 kpl (9 400,4 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 5 kpl (Pirkanmaan 

lastenkulttuurikeskuksella 

toimipaikat sekä 

Tampereella että 

Lempäälässä)

Alueellinen 

taidetoimikunta

Pirkanmaan taidetoimikunta 

Kulttuuritoimialan 

työllisten osuus alueen 

kaikista työllisistä (%)

4,06 %

Taulukko 12.1.

Kulttuuria kartalla
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Pirkanmaalla toimii viisi taiteen aluekeskusta, jois-
ta Pirkanmaan lastenkulttuurikeskuksella on toimi-
paikat sekä Tampereella että Lempäälässä. Taidetoi-
mikuntana Pirkanmaan alueella toimii Pirkanmaan 
taidetoimikunta.

12.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat vuonna 2009 Pirkanmaan kunnista kor-
keimmat maakuntakeskus Tampereella (45 €/asukas), 
joka on tarkasteltavien kulttuuripalvelujen keskitty-
mä maakunnassa (Kartta 12.2). Matalimmat yleisen 
kulttuuritoimen nettokustannukset olivat Tampereen 

naapurikunnassa Kangasalla (0 €/asukas), jossa toimi-
vat yksi valtionosuusmuseo sekä taiteen perusopetuk-
sen päätoimipiste.

Pirkanmaan kunnista Ruovesi on ainoa, jossa ei ole 
tarjolla kartassa 12.2 tarkasteltavia kulttuuripalveluja. 
Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset paikka-
kunnalla olivat 9 €/asukas. Asukaskohtaiset kustan-
nukset olivat siten maakunnan kunnista yhdeksännek-
si korkeimmat.

Kaikkiaan Pirkanmaan kuntien yleisen kulttuu-
ritoimen asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
hieman keskimääräistä matalammat: Pirkanmaan 
kuntien asukaskohtaisten kustannusten keskiarvo oli 
11,3 €/asukas, kun taas koko maan kuntien asukas-
kohtaisten kustannusten keskiarvo oli 11,6 €/asukas.

Kartta 12.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Pirkanmaalla
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12.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Valtaosa maakunnan valtionosuuslaitoksista sijaitsee 
maakuntakeskus Tampereella: kaupungissa toimivat 
seitsemän valtionosuusmuseota, kaikki maakunnan 
seitsemän valtionosuusteatteria sekä maakunnan ai-
noa valtionosuusorkesteri (Kartta 12.3). Tampereella 
asuu lähes puolet koko maakunnan asukkaista. Muis-
ta maakunnan kunnista valtionosuusmuseoita toimii 
Kangasalla, Mänttä-Vilppulassa, Sastamalassa ja Val-
keakoskella, joissa kussakin sijaitsee yksi valtionosuus-

museo. Asukasluvultaan kunnat kuuluvat maakunnan 
suurimpiin.

Valtionosuusmuseoiden palvelut ovat valtionosuut-
ta saavista laitoksista parhaiten maakunnan asukkai-
den alueellisesti saavutettavissa (Kartta 12.4). Saa-
vutettavuutta 30 kilometrin säteellä kuvaavat kehät 
kattavat suurimman osan maakunnan kunnista. Vain 
maakunnan pohjoisosassa sijaitsevat kunnat jäävät ko-
konaan tai osin kehien ulkopuolelle. Myös maakun-
nan lähikunnissa toimii lukuisia valtionosuusmuseoi-
ta, joiden palvelut ovat saavutettavissa 30 kilometrin 
säteellä Pirkanmaalta käsin. 

Kartta 12.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti
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Valtionosuusteattereita ja -orkestereita sijaitsee Pir-
kanmaalla vain maakuntakeskus Tampereella (Kartat 
12.5 ja 12.6). Käytännössä palvelut ovat saavutettavis-
sa kattavamminkin: vuonna 2009 esimerkiksi Teatteri 
Mukamaksella kotipaikkakunnan ulkopuolella ollei-
den esitysten osuus kaikista esityksistä oli 73 %. Ahaa 
Teatterilla kiertue-esitysten osuus oli 43 %. Lähikun-
ta Hämeenlinnassa toimii lisäksi valtionosuusteatteri, 
jonka palvelut ovat 30 kilometrin säteellä saavutetta-
vissa maakuntarajan tuntumasta käsin.

12.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten 
kulttuuritapahtumien sijainti

Valtaosa valtionavustusta saavista kulttuuritapahtu-
mista järjestetään Tampereella (Kartta 12.7)12. Use-
ampia tapahtumia toimii myös Mänttä-Vilppulan, 
Sastamalan ja Oriveden kunnissa. Useissa maakunnan 
lähikunnissa järjestetään myös valtionavustusta saavia 
kulttuuritapahtumia, jotka ovat 30 kilometrin säteellä 
saavutettavissa Pirkanmaalta käsin.

Kuten valtionosuuslaitostenkin kohdalla, alueellis-
ta saavutettavuutta kuvaavat kehät kattavat valtaosan 
maakunnan kunnista (Kartta 12.8). Vain maakun-
nan pohjoisosassa sijaitsevat kunnat jäävät kokonaan 
tai osin alueellista saavutettavuutta kuvaavien kehien 
ulkopuolelle.

12.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Valtaosa Pirkanmaalla toimivista taiteen perusope-
tuksen päätoimipisteistä sijaitsee Tampereella, jossa 
perusopetusta tarjotaan eniten musiikin alalla (Kartat 
12.9 ja 12.10). Tampereella asuu hieman yli puolet 
koko maakunnan 7–15-vuotiaista. Useampia taiteen 
perusopetuksen päätoimipisteitä toimii Tampereen 
lisäksi Lempäälän, Mänttä-Vilppulan, Pirkkalan, Sas-
tamalan, Valkeakosken ja Ylöjärven kunnissa.

Tieto taiteen perusopetuksen kustannuksista puuttui 
seitsemän Pirkanmaan kunnan osalta. Tiedossa olevista 
korkeimmat asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
Virroilla (81 €/asukas) ja Valkeakoskella (67 €/asukas). 
Virroilla toimii yksi ja Valkeakoskella kolme taiteen pe-
rusopetuksen päätoimipistettä. Kolmanneksi matalim-

mat kustannukset (4 €/asukas) olivat Juupajoella sekä 
Tampereella, jossa toimii maakunnan kunnista eniten 
taiteen perusopetuksen toimipisteitä.

12.6 Kulttuuriala kansalaisopistoissa

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskohtai-
set nettokustannukset (Kartta 12.11) olivat vuonna 
2009 maakunnan korkeimmat Sastamalassa (56 €/
asukas), jossa myös yleisen kulttuuritoimen, museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston net-
tokustannukset kuuluivat maakunnan korkeimpiin. 
Matalimmat kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
asukaskohtaiset nettokustannukset olivat Punkalaitu-
mella (3 €/asukas), jossa myös yleisen kulttuuritoimen 
asukaskohtaiset kustannukset olivat Kylmäkosken 
ohella maakunnan toiseksi matalimmat (1 €/asukas).

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokus-
tannukset kuuluivat maakunnan matalimpiin myös 
Tampereella (11 €/asukas), jossa taas yleisen kulttuuri-
toimen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä 
kirjaston yhteenlasketut nettokustannukset (Kartta 
12.17) olivat maakunnan korkeimmat. Tampereel-
la toimii kaksi kansalaisopistoa, joista kummassakin 
kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista opetustun-
neista kuului maakunnan matalimpiin: kulttuurialan 
tuntien osuus oli Ahjolan kansalaisopistossa 48,2 % ja 
Tampereen työväenopistossa 38,4 %.

Korkein kulttuurialan opetustuntien osuus kai-
kista opetustunneista oli Ruoveden opistossa (85,5 
%). Ruovedellä myös kansalaisopistojen vapaan si-
vistystyön nettokustannukset kuuluivat maakunnan 
korkeimpiin.

12.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Pirkanmaalla yleisen kulttuuritoimen päätoimisia 
työntekijöitä toimi eniten maakuntakeskus Tampe-
reella, jossa myös yleisen kulttuuritoimen asukaskoh-
taiset nettokustannukset olivat vuonna 2009 maa-
kunnan korkeimmat (45 €/asukas) (Kartta 12.12). 
Tampereella yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvien 
henkilötyövuosien määrä on huomattavasti muita 
maakunnan kuntia korkeampi. 
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Kartat 12.3–12.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Pirkanmaalla ja lähikunnissa: 12.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 12.4) 
valtionosuusmuseot 30 kilometrin säteellä11, 12.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 12.6) valtionosuusorkesterit 30 
kilometrin säteellä
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Kartat 12.7–12.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Pirkanmaalla ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä13 

Kartat 12.9–12.10.  Taiteen perusopetus Pirkanmaalla: 12.9) taiteen perusopetuksen pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen peruso-
petuksen nettokustannukset, 12.10) taiteen perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa

Asukasluvultaan maakunnan suurimmissa kunnissa 
toimi yksi tai useampi yleisen kulttuuritoimen pää-
toiminen työntekijä Kangasalaa, Lempäälää ja Pirk-
kalaa lukuun ottamatta (Kartta 12.13). Kangasala on 
asukasluvultaan maakunnan neljänneksi suurin kun-
ta, jossa yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset net-
tokustannukset olivat maakunnan matalimmat (0 €/
asukas). Kunnassa yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui 
0,15 henkilötyövuotta.

12.8 Kulttuurin nettokustannukset

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset (Kartta 12.14) olivat vuonna 2009 maakunnan 
korkeimmat Tampereella (45 €/asukas), jossa myös 
yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen sekä museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden nettokustannukset 
(Kartta 12.15) olivat huomattavasti muita maakun-
nan kuntia korkeammat (153 €/asukas). Kaupungissa 
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Kartta 12.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Pirkanmaalla

toimii valtaosa maakunnan valtionosuuslaitoksista, ja 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden kustannus-
ten osuus kustannuksista olikin 108 €/asukas. Toisek-
si korkeimmat museoiden, teattereiden ja orkesterei-
den kustannukset olivat Valkeakoskella (28 €/asukas), 
jossa toimii yksi valtionosuusmuseo. 

Yhteenlasketut kustannukset (Kartta 12.15) olivat 
maakunnan matalimmat Kangasalan, Kylmäkosken ja 
Punkalaitumen kunnissa (1 €/asukas). Kylmäkoskel-
la ja Punkalaitumella kustannuksia ei ollut lainkaan 
museoiden, teattereiden ja orkestereiden luokassa. 
Kylmäkoski liittyi vuoden 2011 alusta osaksi Akaan 
kaupunkia.

Tampereella yleisen kulttuuritoimen sekä museoi-
den, teattereiden ja orkestereiden lisäksi myös kirjas-
ton asukaskohtaiset nettokustannukset (59 €/asukas) 
kuuluivat maakunnan korkeimpiin. Korkeimmat kir-

jaston nettokustannukset (Kartta 12.16) olivat Kuh-
malahden kunnassa (88 €/asukas), joka liittyi vuoden 
2011 alussa Kangasalan kaupunkiin. 

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokus-
tannukset (Kartta 12.17) olivat maakunnan kunnis-
ta korkeimmat Tampereella (212 €/asukas). Toiseksi 
korkeimmat yhteenlasketut kustannukset olivat Val-
keakoskella, jossa asukaskohtaiset kustannukset olivat 
lähes puolta pienemmät kuin Tampereella (111 €/asu-
kas). Matalimmat yhteenlasketut kustannukset olivat 
Juupajoella (48 €/asukas). Ruoveden kunnassa, jossa 
ei ollut tarjolla kartoissa 12.1 ja 12.2 tarkasteltavia 
kulttuuripalveluja, yhteenlasketut kustannukset olivat 
maakunnan neljänneksi korkeimmat (81 €/asukas). 
Kunnassa etenkin kirjaston nettokustannukset kuu-
luivat maakunnan korkeimpiin.
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Kartat 12.12–12.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Pirkanmaalla: 12.12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset, 
12.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä)

Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asukaskoh-
taiset nettokustannukset (Kartta 12.9) olivat maakunnan 
korkeimpia Virroilla (81 €/asukas) ja Valkeakoskella (67 
€/asukas). Valkeakoskella myös yhteenlasketut netto-
kustannukset (Kartta 12.17) olivat maakunnan toiseksi 
korkeimmat. Taiteen perusopetuksen asukaskohtaiset 
nettokustannukset olivat maakunnan matalimpia Tam-
pereella, jossa yhteenlasketut kustannukset olivat kunnis-
ta korkeimmat, sekä Juupajoella, jossa taas yhteenlasketut 
kustannukset olivat maakunnan matalimmat.

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön asukaskoh-
taiset nettokustannukset (Kartta 12.11) olivat maa-
kunnan korkeimpia Sastamalassa ja Valkeakoskel-
la, jossa myös yhteenlasketut kustannukset (Kartta 
12.17) sekä yleisen kulttuuritoimen nettokustannuk-
set olivat korkeita. Matalimmat kansalaisopistojen 
vapaan sivistystyön nettokustannukset olivat Punka-
laitumella, jossa myös yleisen kulttuuritoimen netto-
kustannukset kuuluivat maakunnan matalimpiin.
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Kartat 12.14–12.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Pirkanmaalla: 12.14) yleinen kulttuuritoimi, 12.15) yleinen kulttuuritoimi + 
museot, teatterit ja orkesterit, 12.16) kirjasto, 12.17) yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto
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Taulukko 12.2.

Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat 

Päätoimiset 
yl. 
kulttuuri-
toimen 
työntekijät 

Yl. 
kulttuuri-
toimeen 
kohdistuvat 
henkilö-
työvuodet 
yhteensä 

Yl. 
kulttuuri-
toimi 

Yl. 
kult-
tuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit 
ja 
orkes-
terit 

Kir-
jasto 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit ja 
orkesterit + 
kirjasto 

Taiteen 
perus-
opetus 

Kansalais-
opistojen 
vapaa 
sivistystyö 

Akaa 7 15 50 65 Ei tietoa 32 17 012 1582 1 1 

Hämeenkyrö 17 17 46 63 Ei tietoa 43 10 489 1185  - 0,2 
Ikaalinen 20 30 41 71 Ei tietoa 42 7 428 657 1 1 
Juupajoki 3 3 45 48 4 8 2 094 224  - 0,2 
Kangasala 0 1 48 49 5 12 29 675 3323  - 0,15 

Kihniö Ei tietoa 4 53 57 Ei tietoa 10 2 226 196  - 0,2 
Kuhmalahti 14 14 88 102 Ei tietoa 13 1 040 103  -  - 

Kylmäkoski 1 1 51 52 Ei tietoa 5 2 606 268  -  - 
Lempäälä 7 7 44 51 7 26 20 588 2674 1 0,9 

Mänttä-
Vilppula 

5 8 47 55 9 35 11 413 1006  - 0,9 

Nokia 21 28 38 66 1 22 31 647 3498 3 3,9 

Orivesi 8 8 44 52 Ei tietoa 46 9 617 941  - 0,6 
Parkano 8 10 45 55 15 23 6 978 631  - 0,7 

Pirkkala 14 16 45 61 Ei tietoa 30 17 237 2121  - 0,5 
Punkalaidun 1 1 56 57 5 3 3 281 293  - 0,05 

Pälkäne 5 5 48 53 3 48 6 950 760  - 0,25 
Ruovesi 9 14 67 81 8 40 5 038 456  - 0,6 
Sastamala 15 24 55 79 7 56 24 495 2552 2 2,5 
Tampere 45 153 59 212 4 11 213 217 16209 32 32 

Urjala 7 12 53 65 Ei tietoa 11 5 335 445  - 0,1 
Valkeakoski 26 54 57 111 67 53 20 844 2019 2 2 
Vesilahti 5 5 52 57 5 7 4 345 630  - 0,3 
Virrat 14 14 48 62 81 38 7 514 637  - 0,5 

Ylöjärvi 9 10 53 63 21 20 30 500 3881 2 2,25 

 


