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Kulttuuria kartalla

19 Uusimaa

19.1 Kuntatyypit ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Uusimaa on väkiluvultaan Suomen suurin maakun-
ta, joka jakautuu neljään seutukuntaan ja 28 kuntaan.  
Kunnista 15 on kaupunkeja. Uudenmaan maakunta-
keskus on Helsinki.

Uudenmaan kunnista Myrskylässä ja Karjalohjalla 
ei ole tarjolla kartassa 19.1 tarkasteltavia kulttuuripal-
veluja. Kumpikin kunnista sijaitsee maakuntarajan 
tuntumassa yli 30 kilometrin päässä pääkaupunkiseu-
dun palveluista. Sen sijaan naapurikuntien (Karjaloh-
jalla Lohja ja Raasepori, Myrskylällä mm. Porvoo ja 
Loviisa) palvelut ovat kunnista saavutettavissa tarkas-
teluetäisyydellä. 

Lähes puolen Uudenmaan maakunnan kunnis-
ta on tyypiltään kaupunkimaisia. Kulttuuripalvelut 
ovat keskittyneet näihin kuntiin ja etenkin pääkau-
punki Helsinkiin, jossa sijaitsee koko maan kunnis-
ta eniten valtionosuuslaitoksia: kaupungissa on 14 
valtionosuusmuseota, 13 valtionosuusteatteria ja 5 
valtionosuusorkesteria (Kartta 19.1). Tarkasteltavien 
valtionosuusmuseoiden lisäksi Helsingissä toimii lu-
kuisia valtion museoita. Valtionosuuslaitoksia toimii 
runsaasti myös Helsingin lähikunnissa, etenkin naa-
purikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla. 

Suurin osa maakunnan valtionosuuslaitoksista si-
jaitsee kaupunkimaisissa kunnissa. Taajaan asutuista 
kunnista valtionosuutta saavia taide- ja kulttuurilai-
toksia toimii Karkkilassa (Karkkilan ruukkimuseo 
Senkka), Raaseporissa (Fiskars museum – Fiskarsin 
museo, Västra Nylands Landskapsmuseum) ja Vih-
dissä (Vihdin museo). Uudenmaan maaseutumaisissa 
kunnissa ei toimi valtionosuuslaitoksia.

Taulukko 19.1.

UUSIMAA

Kuntien lukumäärä Kaupunkimaiset: 13 kpl

Taajaan asutut: 6 kpl

Maaseutumaiset: 9 kpl

Yhteensä: 28 kpl

Väkiluku 1 539 152

Väestötiheys 169,2 as./km²

Kokonaispinta-ala 16 057,9 km²

Valtionosuuslaitokset Valtionosuusmuseot: 34 kpl 

(45 269,2 as./museo)

Valtionosuusteatterit: 18 kpl 

(85 508,4 as./teatteri)

Valtionosuusorkesterit: 9 kpl 

(171 016,9 as./orkesteri)

Valtionavustusta 

saavat valtakunnalliset 

kulttuuritapahtumat

44 kpl (Irish Festival 

in Finland -tapahtuma 

eri puolilla Suomea, 

Uudellamaalla Espoossa, 

Helsingissä, Keravalla ja 

Vantaalla) (34 980,7 as./

tapahtuma)

Taiteen perusopetuksen 

päätoimipisteet

120 kpl (12 826,3 as./

päätoimipiste)

Taiteen aluekeskukset 4  kpl

Alueellinen 

taidetoimikunta

Uudenmaan taidetoimikunta 

Kulttuuritoimialan 

työllisten osuus alueen 

kaikista työllisistä (%)

6,76 %
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Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat ovat 
keskittyneet Uudellamaalla pääkaupunkiseudulle: 
Helsinkiin, Espooseen ja Vantaalle. Tarkasteltavia 
tapahtumia järjestetään asukasluvultaan pienemmis-
tä kunnista muassa taajaan asutuissa Loviisassa (yksi 
tapahtuma) ja Raaseporissa (kaksi tapahtumaa) sekä 
maaseutumaisessa Inkoossa (yksi tapahtuma). Valtaosa 
valtionavustusta saavista kulttuuritapahtumista toimii 
kaupunkimaisissa kunnissa.

Kuten valtionosuuslaitokset ja valtionavustusta saa-
vat kulttuuritapahtumat, myös taiteen perusopetuksen 
päätoimipisteet ovat keskittyneet Uudellamaalla Hel-
sinkiin ja sen naapurikuntiin. Taiteen perusopetuksen 
päätoimipisteitä toimii Helsingissä 43, Espoossa 15 ja 
Vantaalla 14 kappaletta. Taajaan asuttua Sipoota lu-
kuun ottamatta kaikissa Uudenmaan kaupunkimaisis-
sa ja taajaan asutuissa kunnissa toimii vähintään yksi 
taiteen perusopetuksen päätoimipiste. 

Kartta 19.1. Kulttuuripalvelujen sijainti kuntatyypeittäin Uudellamaalla

19.2 Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ja 
kulttuuripalvelujen sijainti

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokustan-
nukset olivat vuonna 2009 maakunnan korkeimmat 
maakuntakeskus Helsingissä (53 €/asukas) (Kartta 
19.2). Tarkasteltavia kulttuuripalveluja on tarjolla 
runsaasti myös Espoossa (yleisen kulttuuritoimen net-
tokustannukset 42 €/asukas), Vantaalla (30 €/asukas), 
Hyvinkäällä (17 €/asukas) ja Raaseporissa (15 €/asu-
kas). Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset netto-
kustannukset olivat maakunnan toiseksi korkeimmat 
Kauniaisissa (46 €/asukas), jossa toimii tarkasteltavis-
ta kulttuuripalveluista kaksi taiteen perusopetuksen 
päätoimipistettä.

Yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset nettokus-
tannukset olivat maakunnan kunnista matalimmat 
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Pornaisissa ja Mäntsälässä (1 €/asukas). Näissä kun-
nissa myös tarkasteltava palvelutarjonta on niukkaa: 
Mäntsälässä sijaitsee taiteen perusopetuksen päätoimi-
piste ja Pornaisissa ainakin yksi taiteen perusopetuk-
sen sivutoimipiste. Kustannukset olivat matalat myös 
Myrskylässä (5 €/asukas), jossa ei ole tarjolla kartassa 
19.2 tarkasteltavia kulttuuripalveluja. Toisessa vastaa-
vassa kunnassa Karjalohjalla yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset olivat 11 €/asukas.

Kaikkiaan yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset 
nettokustannukset olivat Uudellamaalla keskimääräistä 
korkeammat: Uudenmaan kuntien asukaskohtaisten 
nettokustannusten keskiarvo oli 16,0 €/asukas, kun 
koko maan kuntien keskiarvo oli 11,6 €/asukas. Hel-
singissä yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset net-
tokustannukset olivat maan kaikista kunnista toiseksi 
korkeimmat.

19.3 Valtionosuuslaitosten (museot, 
teatterit ja orkesterit) sijainti

Uudenmaan kunnista eniten valtionosuuslaitoksia toi-
mii Helsingissä: kaupungissa sijaitsee 14 valtionosuus-
museota, 13 valtionosuusteatteria ja 5 valtionosuusor-
kesteria (Kartta 19.3). Useampia valtionosuuslaitoksia 
toimii myös Helsingin naapurikunnissa Espoossa ja 
Vantaalla sekä Hyvinkäällä, Lohjalla, Raaseporissa ja 
Tuusulassa. Valtaosa valtionosuuslaitoksista on keskit-
tynyt pääkaupunkiseudulle.

Uudenmaan lähikunnissa toimii myös useita valti-
onosuuslaitoksia, joiden palvelut ovat Uudeltamaalta 
saavutettavissa 30 kilometrin säteellä. Lähikuntien pal-
velutarjonta on hyvin saavutettavissa etenkin maakun-
tarajalla sijaitsevista kunnista, joista useassa oma valti-
onosuuslaitosten tarjonta on niukkaa tai olematonta.

Kartta 19.2. Yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset ja kulttuuripalvelujen sijainti
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Valtaosa valtionosuusmuseoista (Kartta 19.4) on 
Uudellamaalla keskittynyt maakunnan keskiosaan ja 
etenkin pääkaupunki Helsinkiin. Alueellista saavutet-
tavuutta kuvaavat kehät kattavat valtionosuusmuseoi-
den osalta lähes kaikki Uudenmaan kunnat. Kuiten-
kin osa maakunnan itäosan kunnista jää osittain kehi-
en ulkopuolelle. Maakunnan keskiosaan kehiä taas on 
keskittynyt hyvinkin runsaasti. 

Valtionosuusteattereita (Kartta 19.5) toimii Uudel-
lamaalla vain pääkaupunkiseudulla: Helsingissä sekä 

Kartat 19.3–19.6. Asukkaat sekä valtionosuuslaitokset Uudellamaalla ja lähikunnissa: 19.3) kaikki valtionosuuslaitokset, 19.4) valtionosuusmuseot 
30 kilometrin säteellä, 19.5) valtionosuusteatterit 30 kilometrin säteellä sekä 19.6) valtionosuusorkesterit 30 kilometrin säteellä

naapurikaupungeissa Espoossa ja Vantaalla. Lähikun-
nista Kotkan ja Kouvolan valtionosuusteatterit ovat 
joidenkin maakunnan itäosan asukkaiden saavutetta-
vissa 30 kilometrin säteellä. Alueellista saavutettavuutta 
kuvaavat kehät kattavat valtionosuusteattereiden osalta 
lähinnä maakunnan keskiosan. Usealla Uudenmaan 
valtionosuusteatterilla on kuitenkin kattavaa kiertue-
toimintaa: esimerkiksi vuonna 2009 kotikunnan ulko-
puolella oli Teatteri Hevosenkengän esityksistä 30 %, 
Tanssiteatteri Hurjaruuthin esityksistä 28 %, Teatteri 
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Rollon esityksistä 84 %, Tero Saarinen Companyn esi-
tyksistä 66 % ja Zodiakin esityksistä 26 %. Siten valti-
onosuusteattereiden palveluita on käytännössä tarjolla 
maakunnan kunnissa kartalla esitettyä kattavammin.  

Valtionosuusorkestereita (Kartta 19.6) toimii Uudel-
lamaalla useammassa kunnassa kuin valtionosuusteatte-
reita. Useampia valtionosuusteattereita toimii maakun-
nassa vain Helsingissä, mutta laitoksia sijaitsee myös 
Espoossa, Hyvinkäällä, Lohjalla ja Vantaalla. Valtion-
osuusorkestereiden kohdalla alueellista saavutettavuutta 
kuvaavat kehät kattavat lähinnä maakunnan keskiosan. 

19.4 Valtionavustusta 
saavien valtakunnallisten  
kulttuuritapahtumien sijainti

Valtaosa maakunnan valtionavustusta saavista kult-
tuuritapahtumista toimii pääkaupunki Helsingissä 
(Kartta 19.7). Valtionavustusta saavia kulttuurita-
pahtumia järjestetään myös useissa muissa kunnissa 
ympäri maakuntaa. Useampia tapahtumia toimii Hel-
singin lisäksi Espoossa, Järvenpäässä, Keravalla, Raa-
seporissa ja Vantaalla. Taajaan asuttua Raaseporia lu-
kuun ottamatta kaikki näistä kunnista ovat tyypiltään 

Kartat 19.7–19.8. Valtionavustusta saavat kulttuuritapahtumat Uudellamaalla ja lähikunnissa 30 kilometrin säteellä27
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kaupunkimaisia. Yhtä tapahtumaa järjestetään myös 
asukasluvultaan maakunnan pienemmissä kunnissa.

Valtionavustusta saavien kulttuuritapahtumien 
alueellista saavutettavuutta kuvaavat kehät kattavat 
lähes kaikki Uudenmaan kunnat (Kartta 19.8). Eri-
tyisen runsaasti tapahtumia järjestetään maakunnan 
keskiosassa. Lisäksi lukuisat naapurikuntien tapahtu-
mat ovat saavutettavissa 30 kilometrin säteellä osasta 
Uudenmaan kuntia. Kuitenkin esimerkiksi Nummi-
Pusulan ja Karkkilan kunnat jäävät suurilta osin saa-
vutettavuutta kuvaavien kehien ulkopuolelle.

19.5 Taiteen perusopetuksen 
toimipisteiden sijainti

Suurimmassa osassa Uudenmaan kuntia toimii lukui-
sia taiteen perusopetuksen päätoimipisteitä (Kartta 
19.9). Eniten päätoimipisteitä sijaitsee asukasluvul-
taan maakunnan suurimmissa kunnissa Helsingissä 

(43 päätoimipistettä), Espoossa (15 päätoimipistettä) 
ja Vantaalla (14 päätoimipistettä). Näissä kunnissa 
asuu suurin osa maakunnan 7–15-vuotiaista. 

Valtaosa opetuksesta annettiin Uudellamaalla toi-
mivissa taiteen perusopetuksen päätoimipisteissä 
musiikin alalla (Kartta 19.10). Opetustarjonta oli 
runsasta myös tanssin osalta. Esittävien taiteiden ope-
tustarjonta painottui Uudellamaalla asukasluvultaan 
suurimpiin kaupunkeihin. 

Taiteen perusopetuksen asukaskohtaiset nettokus-
tannukset olivat maakunnan korkeimpia Porvoossa 
(42 €/asukas), Kauniaisissa (42 €/asukas) ja Lohjalla 
(40 €/asukas), joissa taiteen perusopetusta tarjotaan 
useilla aloilla. Espoossa ja Vantaalla, joissa päätoi-
mipisteitä toimi runsaasti, taiteen perusopetuksen 
asukaskohtaiset nettokustannukset eivät kuitenkaan 
kuuluneet maakunnan korkeimpiin: Espoossa asu-
kaskohtaiset nettokustannukset olivat 18 €/asukas ja 
Vantaalla 16 €/asukas. Helsinki oli yksi viidestä maa-

Kartat 19.9–19.10.  Taiteen perusopetus Uudellamaalla: 19.9) taiteen perusopetuksen 
pää- ja sivutoimipisteet sekä taiteen perusopetuksen nettokustannukset, 19.10) taiteen 
perusopetuksen päätoimipisteiden taiteenalat ja 7–15-vuotiaat kunnassa
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kunnan kunnasta, joiden kohdalla taiteen perusope-
tuksen kustannukset eivät olleet tiedossa.

19.6 Kulttuuriala 
kansalaisopistoissa

Useissa Uudenmaan kunnissa toimii useampi kuin 
yksi kansalaisopisto (Kartta 19.11). Eniten kansalais-
opistoja toimii pääkaupunki Helsingissä, jossa kan-
salaisopistojen opetustunteja annettiin Uudenmaan 
kunnista ylivoimaisesti eniten. Useimmassa Helsingin 
kansalaisopistoissa kulttuurialan opetustuntien osuus 
kaikista opetustunneista kuului kuitenkin maakun-
nassa toimivista kansalaisopistoista matalimpiin. 

Helsingissä kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
nettokustannukset vuonna 2009 olivat 25 €/asukas. 

Asukasluvultaan maakunnan toiseksi suurimmassa kun-
nassa Espoossa kustannukset olivat 22 €/asukas. Kol-
manneksi suurimmassa kunnassa Vantaalla kansalais-
opistojen vapaan sivistystyön asukaskohtaiset nettokus-
tannukset olivat lähes puolta pienemmät (12 €/asukas)

Kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokustan-
nukset olivat huomattavasti muita maakunnan kuntia 
korkeammat Loviisassa (111 €/asukas), jossa myös 
yleisen kulttuuritoimen, museoiden, teattereiden ja 
orkestereiden sekä kirjaston nettokustannukset (Kartta 
19.17) kuuluivat maakunnan korkeimpiin. Matalim-
mat kansalaisopistojen vapaan sivistystyön nettokus-
tannukset olivat Nurmijärvellä (2 €/asukas), jossa kult-
tuurialan osuus kaikista opetustunneista oli kuitenkin 
maan kansalaisopistoista korkeimpia (68,4 %)

Kartta 19.11. Kansalaisopistot ja kulttuurialan opetustunnit Uudellamaalla28 
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Kaikkiaan kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
nettokustannukset olivat Uudellamaalla keskimääräis-
tä matalammat: maakunnan kuntien asukaskohtaisten 
nettokustannusten keskiarvo oli 22,1 €/asukas, kun 
taas kaikkien maan kuntien keskiarvo oli 29,2 €/asukas. 

Kulttuurialan opetustuntien osuus kaikista ope-
tustunneista oli maakunnan korkein Karkkilan työ-
väenopistossa (74,4 %). Karkkilan kansalaisopistojen 
vapaan sivistystyön nettokustannukset olivat maakun-
nan kolmanneksi korkeimmat (36 €/asukas).

19.7 Yleisen kulttuuritoimen 
työntekijät

Uudellamaalla eniten päätoimisia yleisen kulttuuri-
toimen työntekijöitä toimi asukasluvultaan maakun-
nan suurimmissa kaupungeissa Helsingissä, Espoos-
sa ja Vantaalla (Kartta 19.12). Vantaalla päätoimisia 
yleisen kulttuuritoimen työntekijöitä toimi yhdek-
sän, Espoossa 28 ja Helsingissä 86. Näissä kunnissa 
myös yleisen kulttuuritoimen asukaskohtaiset net-
tokustannukset kuuluivat vuonna 2009 maakunnan 
korkeimpiin. Päätoimisia yleisen kulttuuritoimen 
työntekijöitä toimi myös muun muassa Mäntsälässä, 
Kirkkonummella ja Nurmijärvellä, joissa yleisen kult-

Kartat 19.12–19.13. Yleisen kulttuuritoimen työntekijät Uudellamaalla: 19.12) päätoimiset työntekijät ja yleisen kulttuuritoimen net-
tokustannukset29, 19.13) yleiseen kulttuuritoimeen kohdistuvat henkilötyövuodet (kaikki kulttuuritoimen työntekijät yhteensä) 
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tuuritoimen asukaskohtaiset nettokustannukset olivat 
maakunnan matalimpia.

Suurimmassa osassa maakunnan kuntia yleiseen 
kulttuuritoimeen kohdistui yli yksi henkilötyövuosi 
(Kartta 19.13). Yleiseen kulttuuritoimeen kohdistui 
vähiten henkilötyövuosia asukasluvultaan maakunnan 
pienimmissä kunnissa. Vähiten henkilötyövuosia ylei-
seen kulttuuritoimeen kohdistui Karjalohjalla (0,05), 
joka on asukasluvultaan maakunnan pienin kunta.

19.8 Kulttuurin nettokustannukset

Uudellamaalla yleisen kulttuuritoimen nettokustan-
nukset (Kartta 19.14) olivat vuonna 2009 maakun-
nan kunnista korkeimmat Helsingissä (53 €/asukas), 
Kauniaisissa (46 €/asukas) ja Espoossa (42 €/asukas). 
Kaikki ovat pääkaupunkiseudun kaupunkimaisia kun-
tia, joista etenkin Helsingissä ja Espoossa on runsaasti 
tarjolla tarkasteltavia kulttuuripalveluja. Kauniaisissa 
toimii tarkasteltavista palveluista kaksi taiteen perus-
opetuksen päätoimipistettä. Yleisen kulttuuritoimen 
nettokustannukset ovat matalimmat maakunnan poh-
joisosassa sijaitsevissa Mäntsälän ja Pornaisten kunnissa 
(1 €/asukas), joissa tarkasteltavia palveluja on tarjolla 
niukasti.

Yleisen kulttuuritoimen sekä museoiden, teatte-
reiden ja orkestereiden yhteenlasketut kustannukset 
(Kartta 19.15) olivat Uudenmaan kunnista korkeim-
mat Espoossa ja Helsingissä (111 €/asukas), joissa toi-
mii valtaosa maakunnan valtionosuuslaitoksista. Näissä 
kunnissa etenkin museoiden, teattereiden ja orkesterei-
den asukaskohtaiset nettokustannukset olivat korkeat: 
Helsingissä kustannukset olivat 58 €/asukas ja Espoossa 
69 €/asukas. Kolmanneksi korkeimmat yhteenlasketut 
yleisen kulttuuritoimen sekä museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden kustannukset olivat Loviisassa (61 €/
asukas), jossa ei toimi lainkaan valtionosuuslaitoksia. 

Matalimmat yhteenlasketut nettokustannukset 
olivat Pornaisissa, jossa yleisen kulttuuritoimen net-
tokustannukset olivat maakunnan matalimpia (1 €/
asukas). Pornaisten ohella yleisen kulttuuritoimen net-
tokustannukset olivat maakunnan matalimmat Mänt-
sälässä. Mäntsälässä kuitenkin museoiden, teattereiden 
ja orkestereiden kustannukset olivat yleisen kulttuu-
ritoimen kustannuksia korkeammat – yhteenlasketut 
kustannukset olivat kunnassa 6 €/asukas.

Kirjaston nettokustannukset (Kartta 19.16) oli-
vat Uudenmaan kunnista korkeimmat Kauniaisis-
sa (102 €/asukas) ja Loviisassa (81 €/asukas), joissa 
myös yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset oli-
vat maakunnan korkeimpia. Matalimmat kirjaston 
nettokustannukset olivat Mäntsälässä (34 €/asukas), 
jossa yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat 
Pornaisten ohella maakunnan matalimmat. Pornaisissa 
taas kirjaston nettokustannukset (49 €/asukas) olivat 
maakunnan keskitasoa. Asukasluvultaan suurimmissa 
kaupungeissa Helsingissä (59 €/asukas) ja Espoossa 
(68 €/asukas) kirjaston asukaskohtaiset nettokustan-
nukset kuuluivat maakunnan korkeimpiin.

Yhteenlasketut yleisen kulttuuritoimen, museoiden, 
teattereiden ja orkestereiden sekä kirjaston nettokustan-
nukset (Kartta 19.17) olivat maakunnan korkeimmat 
Espoossa (179 €/asukas), Helsingissä (170 €/asukas) 
ja Kauniaisissa (156 €/asukas). Näissä kunnissa myös 
pelkät yleisen kulttuuritoimen nettokustannukset olivat 
maakunnan korkeimmat. Yhteenlasketut kustannukset 
olivat korkeat pääosin kaupunkimaisissa kunnissa. Ma-
talimmat yhteenlasketut kustannukset olivat taajaan 
asutussa Mäntsälässä (40 €/asukas) sekä maaseutu-
maisissa Myrskylässä (44 €/asukas), Pukkilassa (49 €/
asukas), Pornaisissa (50 €/asukas) ja Inkoossa (50 €/
asukas). Matalimmat kustannukset omaavissa kunnissa 
on niukasti tarjolla tarkasteltavia kulttuuripalveluja. 

Edellä tarkastellut taiteen perusopetuksen asu-
kaskohtaiset nettokustannukset (Kartta 19.9) olivat 
maakunnan korkeimmat Porvoossa, Kauniaisissa ja 
Lohjalla, joissa myös yhteenlasketut yleisen kulttuuri-
toimen, museoiden, teattereiden ja orkestereiden sekä 
kirjaston nettokustannukset (Kartta 19.17) kuuluivat 
maakunnan korkeimpiin. Kauniaisissa myös kansa-
laisopistojen vapaan sivistystyön asukaskohtaiset net-
tokustannukset (Kartta 19.11) olivat korkeat. 

Korkeimmat kansalaisopistojen vapaan sivistystyön 
asukaskohtaiset nettokustannukset olivat Loviisassa, 
jossa myös yhteenlasketut kustannukset (Kartta 19.17) 
olivat suuret. Loviisassa kuitenkin taiteen perusopetuk-
sen asukaskohtaiset nettokustannukset olivat maakun-
nan matalimmat. Pääosin kustannukset olivat kuiten-
kin kansalaisopistojen vapaan sivistystyön sekä taiteen 
perusopetuksen osalta maakunnan matalimpia niissä 
kunnissa, joissa myös muut tarkastellut kustannukset 
olivat matalat. 
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Kartta 19.14. Asukaskohtaiset nettokustannukset Uudellamaalla: yleinen kulttuuritoimi

Kartta 19.15. Asukaskohtaiset nettokustannukset Uudellamaalla: yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit
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Kartta 19.17. Asukaskohtaiset nettokustannukset Uudellamaalla: yleinen kulttuuritoimi + museot, teatterit ja orkesterit + kirjasto

Kartta 19.16. Asukaskohtaiset nettokustannukset Uudellamaalla: kirjasto
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Taulukko 19.2.

Kunta Nettokustannukset, €/asukas Asukkaat 
31.12.2010 

7–15-
vuotiaat 

Päätoimiset 
yl. 
kulttuuri-
toimen 
työntekijät 

Yl. 
kulttuuri-
toimeen 
kohdistuvat 
henkilö-
työvuodet 
yhteensä 

Yl. 
kult-
tuuri-
toimi 

Yl. 
kulttuuri-
toimi + 
museot, 
teatterit 
ja 
orkesterit 

Kir-
jasto 

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

Taiteen 
perus-
opetus 

Kansalais-
opistojen 
vapaa 
sivistystyö 

Askola 3 3 54 57 8 6 4 864 625  - 0,2 
Espoo 42 111 68 179 18 22 247 970 27291 28 28 

Hanko 13 28 48 76 15 28 9 462 889 1 1,6 
Helsinki 53 111 59 170 Ei tietoa 25 588 549 45158 86 86 

Hyvinkää 17 43 43 86 25 17 45 489 4741 1 1,2 
Inkoo 13 13 37 50 8 20 5 546 623 1 1 

Järvenpää 38 50 43 93 26 22 38 680 4087 2 2 
Karjalohja 11 11 49 60 Ei tietoa 9 1 493 183  - 0,05 
Karkkila 5 47 40 87 Ei tietoa 36 9 209 926  - 0,2 
Kauniainen 46 54 102 156 42 47 8 689 1124 1 1,3 

Kerava 10 28 47 75 9 16 34 282 3417 2 2,2 
Kirkkonummi 6 10 50 60 20 18 36 942 4942 2 2 
Lapinjärvi 3 3 53 56 8 19 3 440 265  - 0,1 
Lohja 13 50 63 113 40 30 39 714 4563 1 1 

Loviisa 34 61 81 142 0 111 15 595 1496 2 2,2 
Myrskylä 5 6 38 44 Ei tietoa 4 2 006 215  - 0,1 

Mäntsälä 1 6 34 40 8 27 19 975 2676 1 1,1 
Nummi-
Pusula 

7 8 45 53 4 12 6 134 694  - 0,33 

Nurmijärvi 6 15 51 66 1 2 39 937 5753 2 2 
Pornainen 1 1 49 50 8 5 5 107 825  - 0,1 

Porvoo 20 40 55 95 42 30 48 768 5463 4 4 
Pukkila 9 9 40 49 7 8 2 024 269  - 0,15 

Raasepori 15 42 44 86 22 31 29 065 2906 4 1 
Sipoo 24 24 57 81 7 33 18 253 2434 1 1,3 

Siuntio 10 14 40 54 Ei tietoa 3 6 104 800  - 0,9 
Tuusula 9 34 55 89 8 19 37 214 5091 2 2,55 
Vantaa 30 43 49 92 16 12 200 055 20723 9 9,8 
Vihti 5 12 47 59 9 8 28 311 3551  - 0,7 

 


