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RAKENNETTU HYVINVOINTI KAUPUNGINARKKITEHTIEN TYÖNÄ  
 

Hankekuvaus 

 

Rakennettu hyvinvointi kaupunginarkkitehtien työnä on Museoviraston Rakennettu 

hyvinvointi -hankkeen osahanke, joka kohdistuu kaupunkeihin hyvinvointi-Suomen 

rakentajina ja erityisesti kaupunginarkkitehteihin osana kaupunkien virkamiehistöä. 

Tutkimus keskittyy kuntiin toisen maailmansodan jälkeisen Suomen, niin kutsutun 

hyvinvointi Suomen, rakentajina ja erityisesti kaupungin-, kunnan ja kauppalanarkki-

tehteihin osana kunnan virkamiehistöä. Hankkeessa tarkastellaan virkamies-

arkkitehtien kautta maantieteellisesti laajaa suomalaisten kaupunkien kirjoa sekä 

kaupunkilaisten jokapäiväisen rakennetun ympäristön muutoksia tutkimus-

ajankohtana. 

 

Hanke on osa Museoviraston käynnistämää laajempaa Rakennettu hyvinvointi -nimistä 

verkostohanketta, jossa tutkitaan modernin hyvinvointivaltion muotoutumista ja sen 

ilmenemistä maisemassa, rakennuksissa ja ympäristöissä. Tavoitteena on lisätä tietoa 

toisen maailmansodan jälkeisistä rakennetuista ympäristöistä, tunnistaa niiden arvoja 

sekä kehittää välineitä aikakauden rakennusten kunnossapitoon ja korjaamiseen. 

 

 
 

Kyselyn tarkoitus ja otanta  

 

Kaupunginarkkitehteja tutkivan hankkeen taustoittamiseksi toteutettiin kaupunkien 

teknisille toimille suunnattu kysely touko-heinäkuussa 2011 (Kyselylomake liitteessä 

1.). Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa kaupunginarkkitehti-ilmiön laajuutta sekä 

kunnille työskennelleiden virkamiesarkkitehtien määrää, työnkuvaa ja vaikutusta 

kaupunkikuvaan. 

 
HANKKEEN TAVOITTEET: 
 

 Tunnistaa, tuoda esille ja tarkentaa kaupunginarkkitehtien merkitystä suomalaisten 

kaupunkien rakentamisessa 1900-luvun jälkipuolella. 

 

 Kaupunginarkkitehtien työtä koskevan tutkimustiedon tuottamisen ja leviämisen 

edistäminen yhteistyössä yliopistojen ja korkeakoulujen, museoiden sekä kuntien 

kanssa. 

 

 Tuotetun tiedon hyödyntäminen Rakennettu hyvinvointi -hankkeessa ja nuorten 
ympäristöjen suojelu- ja säilyttämispolitiikan määrittelyssä. 

 

 Kaupunkirakentamisesta ja -suunnittelusta tuotetun tiedon välittäminen maankäytön 
suunnitteluun ja korjaushankkeiden taustatiedoksi.  
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Webropol-lomakkeella verkossa toteutettu kysely lähetettiin 104:lle Suomen 

kaupungille. Vastauksia jätettiin yhteensä 58 kappaletta (Luettelo vastanneista 

kaupungeista liitteessä 2.).  

 

 

KAUPUNGINARKKITEHDIT VIROISSAAN 
 

Nimikkeet ja virkavuodet 

 

Kaikkiaan 34 kaupunkia eli noin 59 % vastaajista ilmoitti, että kunnassa on tai on ollut 

virkaa tekevä arkkitehti. Näistä vastauksista 29 eli 85 % oli palkattu kuntaan 

kaupunginarkkitehdin nimikkeellä. Muita virkamiesarkkitehdin nimikkeitä olivat mm. 

kauppalanarkkitehti, rakennusarkkitehti ja kaavoitusarkkitehti. 

 

Toimiiko tai onko kunnassanne toiminut virkaa hoitava arkkitehti? 

 
 

Kyselyvastausten perusteella kaupunginarkkitehdin virkoja oli perustettu eniten 1950- 

ja 1970-luvuilla; puolet annetuista vastauksista sijoittui näille vuosikymmenille. 

Toiseksi eniten virkoja oli perustettu ennen vuotta 1950, vähiten vuoden 1990 jälkeen. 

Osa perustetuista viroista oli vastausten mukaan jo lakkautettu. 

 

Arkkitehdin viran perustamisvuosi 
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Tehtäväkenttä 

 

Useat vastaajat loivat toisen maailmasodan jälkeisistä virkamiesarkkitehdeista 

monipuolisen ja erittäin laaja-alaisesti kaupunkeihin vaikuttaneen osaajan kuvan. 

Monen vastauksen perusteella kaupunginarkkitehtien tehtäväkenttään olivat 

kuuluneet niin rakennussuunnitteluun, suunnitteluttamiseen ja rakennuttamiseen kuin 

kaupunkisuunnitteluun liittyneet tehtävät. Vastauksissa oli kuitenkin kaupunkikohtaisia 

eroavaisuuksia. 

Virkamiesarkkitehtien vaikutus kaupunkikuvaan on kyselyn mukaan ollut varsinkin 

aikaisemmin merkittävä. Kaavoitustyö ja palvelurakennukset kuten koulut, päiväkodit, 

liikuntapaikat ja paloasemat sekä kunnalliset asuinrakennukset toistuvat vastauksissa 

tiheästi. Viimeisten vuosikymmenten aikana varsinkin koulurakennusten 

peruskorjaukset ja laajennukset ovat korostuneet kaupunginarkkitehtien tehtävissä ja 

edelleen suunnittelua tekevien töissä. Kaupunginarkkitehdit ovat myös olleet monissa 

kaupungeissa aktiivisia ja menestyksekkäitäkin rakennetun ympäristön säilyttämis- ja 

suojelukysymyksissä.  

 

”Tehtäviin ovat kuuluneet 
rakennussuunnittelu, 
suunnitteluttaminen ja 
rakennuttaminen. 
Kaupunginarkkitehdin ”osastoon” 
ovat vaihtelevasti kuuluneet 
kaavoitusosaston lisäksi 
kiinteistöosasto, mittausosasto, 
rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, 
terveysvalvonta, eläinlääkintähuolto 
ja rakennetun ympäristön projektit.” 

 

 

”Tehtäviin kuului vuosina 1945–1989 
maankäytön ja kaupungin toimitilojen 
suunnittelu ja suunnitelmien 
hankkiminen. Tehtävien jakautuminen 
vaihteli kaupungin kehitysvaiheesta, 
tilatarpeiden määrästä ja laadusta sekä 
avustavasta henkilökunnasta riippuen, 
mutta karkeasti arvioiden ne 
jakautuivat melko tasan maankäytön ja 
toimitilojen suunnittelun kesken.” 

 

 

”Vanhojen kivi- ja puurakennusten 
peruskorjauksia. Julkisia rakennuksia, 
kouluja, päiväkoteja, palvelutaloja, 
toimistorakennuksia, asuinrakennuk-
sia, museorakennuksia.” 

”Kaupungin toimitilahankkeiden 
suunnittelu ja rakennuttaminen 
on 1995 asti (pääsuunnittelijana 
ja suunnitelmien tilaajana) 
kaupunginarkkitehdin tehtävä: 
kouluja, päiväkoteja, 
terveysasemia, peruskorjauksia, 
käyttötarkoitusten muutoksia.” 

 

 ”Rakennus- ja kulttuuriympäristön 
suojelu on ollut työlistalla jo 1970-
luvun lopulta sekä rakennusten 
uudelleenkäytössä että 
kaavoituksessa.” 



6 
 
Yleisesti ottaen eniten kaupunginarkkitehteja ovat työllistäneet maankäytön 

suunnitteluun sekä julkisten rakennusten suunnitteluun liittyneet tehtävät. 

Muutamien vastausten mukaan virkamiesarkkitehdin töihin ei kuitenkaan kuulunut 

suunnittelu lainkaan, vaan työssä painottuivat ennemmin projektiin palkattujen 

suunnittelijoiden ohjaaminen, hankkeet sekä hallinnolliset tehtävät. Muutamissa 

vastauksissa painottui kaupunginarkkitehdin työnkuvan muotoutuminen virkaan 

palkatun näköiseksi. 

 

 

Kaupunginarkkitehti Martti Heikuran Ouluun suunnittelemia asuintaloja. Kuva: Jonas Malmberg 2007. 

”Emme varsinaisesti 
itse suunnittele, 
mutta olemme 
ohjaamassa 
suunnittelijan 
valinnasta asti.” 

 

”Kaupunginarkkitehdin tehtävän 
painotus on tilanteen, tarpeen ja 
henkilön mukainen: sekä kaavoitusta 
että talonsuunnittelua ja 
rakennuttamista ja 
ympäristösuunnittelua. Lisäksi erilaiset 
kaupungin omat kehittämishankkeet ja 
osallistumiset yleisiin valtakunnallisiin 
hankkeisiin ovat kaupunginarkkitehdin 
aloitteita ja tai ainakin työtä. Myös 
sisustussuunnittelu ja kaupungin 
viestinnän visuaalinen ilme ovat usein 
kaupunginarkkitehdin toiminnan piiriin 
kuuluvaa.” 
 

 

 

”Tutkimusajankohtana, sotien jälkeen 
kaupungin oma rakentaminen oli vilkasta 
ja talo-osaston arkkitehtisuunnittelu 
myös. Julkiset rakennukset, koulut mm. 
ovat kaupunginarkkitehdin (tai organi-
saation) suunnittelemia aina 1980-lvuun 
loppuun. Kaupungin oman asuntotuotan-
non suunnittelijaniminä näkyy talo-
osasto tai kaupunginarkkitehti. On 
tutkimatta kuinka paljon kaupungin 
virka-arkkitehdit tekivät myös omassa 
toimistossaan kaupungille suunnittelu-
töitä.” 
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”Suunnittelijasta hallintovirkamieheksi” 

 

Kaupunginarkkitehdin toimenkuva on enenevässä määrin siirtynyt suunnittelusta kohti 

rakennuttamista ja suunnittelun tilaamista. Samalla laaja-alaisuus ja suora vaikutus 

rakennettuun ympäristöön ovat vähentyneet. Organisaatiot ja nimikkeet ovat 

muuttuneet moneenkin kertaan, ja useassa vastauksessa pahoiteltiin arkkitehdin 

tutkintovaatimuksen poistamisia. Siten tehtävät ovat siirtyneet enemmän hallintoon ja 

esimiesrooliin samalla, kun talouden hallinta ja kilpailuttaminen ovat korostuneet.  

 

Vastausten perusteella kaupunginarkkitehdit ovat 

joko menettäneet valtaansa ja vaikuttamis-

mahdollisuuksiaan, kun tilakeskusten tai teknisten 

toimien esimiestehtäviin on valittu muiden 

ammattikuntien edustajia, tai vaihtoehtoisesti 

siirtyneet hallinnollisiin esimiestehtäviin. Moni 

vastaaja moitti viime vuosina tapahtunutta hinnan 

korostumista rakennushankkeissa ja suunnittelun 

arvon väheksymistä hankinnoissa – arkkitehtien ja 

arkkitehtuurin rooli on vastausten perusteella 

vähentynyt viime vuosikymmeninä. 

 

Joissakin tapauksissa – yleensä pienemmillä 

paikkakunnilla – kaavoitus on edelleen kaupunginarkkitehtien tehtävänä, ja juuri 

kaavoitusta pidetään yhä keskeisenä vaikuttamiskeinona. Toisaalta virkamiestyön 

luonteeseen kuuluu ryhmätyö, jolloin kunniaa voi harvoin ottaa tai antaa yhdelle 

henkilölle. 

 

 

 

 

 

 

 

”Huolehtiminen julkisten 
rakennusten hankesuunnittelusta 
ja tilaajatehtävistä, kaikki 
maankäytön suunnitteluun 
liittyvät tehtävät. Kiihkeinä 
julkisen rakentamisen vuosina 
1987–96 ehkä 50 % / 50 %. 
Viimeiset kymmenen vuotta ovat 
kaavatehtävät ja erilaiset projektit 
(EU, TEKES) sekä hallinnointi 
vieneet valtaosan ajasta, arviolta 
80–90 %.” 

 

 

”Vuoteen 1966 kaupunginarkkitehti 
suunnitteli tai suunnittelutti julkisia 
rakennuksia sekä laati asemakaavoja, 
myöhemmin asemakaavoitusta hoiti 
asemakaava-arkkitehti / kaavoitus-
päällikkö. Noin vuodesta 1990 alkaen 
kaupunginarkkitehti johti myös kiinteistö-
jen hoitoa ym. Myöhemmin työ oli 
pääasiassa hallintoa.” 

 

”Projekti-insinöörit ovat tulleet 
vastaamaan rakennuttamisesta, mikä 
ennen kuului kaupunginarkkitehdin 
työn kuvaan. Ennen suunnittelu oli 
tärkeää, mutta nyt talouden hallinta, 
kilpailuttaminen, urakoiden 
kysyminen ja projektien läpivieminen 
ovat syrjäyttäneet tärkeydessä oman 
arkkitehtisuunnittelun.” 

 

”Tehtävät ovat laajentuneet 

pelkästä kaavoituksesta 

kokonaisvaltaiseen 

maankäytön ja rakentamisen 

ohjaamiseen ja maapolitiikan 

hoitoon.” 
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AMMATIN JA KAUPUNKIKUVAN KOSKETUSPINTOJA 
 

Kaupunginarkkitehdin työ kaupunkikuvassa 

 

Suurin osa vastaajista piti kaupunginarkkitehdin työtä kaupunkikuvan kannalta 

merkittävänä. Työn jäljet näkyvät kaupunkikuvassa niin kaupunginarkkitehtien 

suunnittelemien rakennusten kuin kaavojen kautta. Vastausten välillä oli kuitenkin 

vaihtelua. 

 

Kuten kaupunginarkkitehtien työnkuva, todettiin myös 

työn vaikutuksen kaupunkikuvaan muuttuneen. 

Vaikutuksen koettiin olleen ennen merkittävämpi, kun 

kaupunginarkkitehdit olivat ehtineet itsekin 

suunnitella. Toisaalta hallinnollisten tehtävien 

lisäännyttyä pidettiin tärkeänä kaupunginarkkitehtien 

roolia rakennuslupa-asioiden lausunnonantajina ja 

kansalaisaloitteiden arvioijina.  

 

Kyselyssä korostui, että kaupunginarkkitehdeilla on aina ollut erityislaatuinen – joskus 

myös ainoan – suunnittelun asiantuntijan rooli kunnassa. Tämä asema on korostunut 

entisestään, jos viranhaltija on toiminut virassaan pitkään. Toisaalta mainittiin myös, 

ettei kaupunkikuvan muotoutumiseen ole vaikuttanut pelkästään virkaa tekevä 

kaupunginarkkitehti, vaan kaupungeissa on toiminut myös aktiivisia, kaupunkikuvan 

muotoutumiseen olennaisesti vaikuttaneita yksityisarkkitehteja. 

 

Vain muutaman vastaajan mielestä kaupunginarkkitehti ei ollut merkittävästi 

vaikuttanut kaupunkikuvaan. Tässäkin asiassa vastauksissa korostui kuntien välinen 

yksilöllisyys. Kaupunginarkkitehdin tehtävänkuva ja vaikutusvalta ovat riippuneet niin 

viranhaltijasta itsestään kuin vallitsevasta kaupunkisuunnittelupolitiikasta ja kunnan 

hallintorakenteesta.  

 

 

”Uskoakseni kohtuullisen 

hyvä, kun sama, sitoutu-

nut viranhaltija on voinut 

työskennellä näinkin 

pitkään.” 

 

”Kaupunginarkkitehdeillä on 
ollut merkittävä rooli muun 
muassa historiallista 
kaupunkirakentamista 
edustavan 
miljöökokonaisuuden 
säilyttämisessä.” 
 

”Kaavoituksen kautta vaikutus 
on merkittävä, jos myös 
rakennussuunnitteluun on 
panostettu. Eri syistä johtuen 
tämä ei aina onnistu. Usein 
rakennuttajilla taloudelliset 
arvot ovat lisääntyneet 
rakennustaiteellisten arvojen 
kustannuksella.” 
 

”Todettakoon, että 
teollisuuskaupungissa 
myös tehtaiden arkki-
tehdeilla on ollut hyvin 
merkittävä vaikutus 
kaupunkikuvan syntyyn.” 
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Esimerkkikohteita 
 
Kyselyssä annetut esimerkkikohteet tukivat edellä toettua siitä, että kaupungin-

arkkitehtien suunnittelemista kohteista valtaosa on ollut julkisia rakennuksia. 

Esimerkkejä kaupunginarkkitehdin suunnittelemista rakennuksista annettiin paljon ja 

ne painottuivat pääasiassa kouluihin ja päiväkoteihin, mutta myös kulttuuri-

rakennukset ja peruskorjaukset ovat kuuluneet kaupunginarkkitehtien työkenttään. 

Lisäksi mainittiin toistuvasti urheilurakennuksia, pelastustoimen rakennuksia sekä 

asemakaavoja. 

 

Kaupunginarkkitehti Olavi Sahlbergin Ahveniston uimalan valvomorakennus. Kuva: Hanna Tyvelä 2011.  

 

 
Kaupunginarkkitehti Ilkka Jokilehdon Lähemäen lastentalo Mikkelissä. Kuva: Jonas Malmberg 2011. 
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VIRKAMIESARKKITEHTI KAUPUNGIN HALLINNOSSA 
 

Kaupunginarkkitehtien asemassa kaupungin hallinnossa oli ollut eri kuntien välillä 

suuriakin eroja. Muutaman vastauksen perusteella tehtävän muotoutumiseen olivat 

vaikuttaneet kaupunginarkkitehdin taustat, osaamisalueet ja osin persoonakin. Asema 

kaupungin hallinnossa riippui siis kunnan organisaatiorakenteen lisäksi 

kaupunginarkkitehdin henkilökohtaisista ominaisuuksista. 

 

Eniten annettiin vastauksia, joissa korostui kaupunginarkkitehdin esimiesasema. 

Kaupunginarkkitehdin kerrottiin toimineen esimerkiksi teknisen yksikön päällikkönä 

sekä kaupungin johtoryhmän jäsenenä. Asema kaupungin hallinnossa oli 

kyselyvastausten perusteella myös muuttunut. Muutamien vastausten mukaan 

kaupunginarkkitehdit eivät ole enää myöhemmin vaikuttaneet niinkään 

esimiesasemassa, vaan tilalle on tullut esimerkiksi erilaisten tulosyksiköiden 

vetovastuu. 

 

Joidenkin vastausten perusteella kaupunginarkkitehdit ovat aiemmin tehneet virkatyön 

ohessa myös oman toimiston töitä. Yhden vastauksen mukaan tällainen on mahdollista 

tänäkin päivänä, joskin oman toimiston töihin tulee pyytää työnantajan lupa. 

Vastausten perusteella kuntien työkenttä on muuttunut autoritäärisemmäksi, eikä 

samankaltaisia, voimakasvaikutteisia ja pitkän virkauran tehneitä vaikuttajia enää 

pääse syntymään. Kaupunginarkkitehdin aseman koettiin näin heikentyneen ja sen 

seurauksena arkkitehtuurin laadun osin kärsineen. 

”Aikaisemmin kaupunginarkkitehdit 
pystyivät hallitsemaan koko suunnittelu-
kenttää käsiteltävien asioiden pienestä 
määrästä johtuen. Kuten edellä totesin, 
arvostukset ovat muuttuneet, suunnittelun 
laatua ei osata arvostaa ja siitä johtuen 
resurssit vähenevät huomaamatta. 
Tärkeimmäksi on tullut kilpailutus, minkä 
seurauksena pyritään halvimpaan ja silloin 
myös vähiten suunniteltuun.” 

 

”Kaupunginarkkitehdin 
vaikutus ei perustu 
muodolliseen asemaan 
vaan aloitteellisuuteen, 
sosiaalisiin taitoihin ja 
asiantuntemukseen.” 

”Kaupungin arkkitehdin hallinnollinen 
asema on alussa yksikön päällikkö, 
mutta osa laajempaa teknistä 
organisaatiota, jota johti kaupungin 
insinööri tai tekninen johtaja. Noin 
1995 asema muuttui tilapalvelun 
johtajaksi.” 



 
Liite 1.  
Kyselylomake 
 

 

Rakennettu hyvinvointi kaupunginarkkitehtien työnä 
 
Tämä kysely liittyy Museoviraston hankkeeseen Rakennettu hyvinvointi 
kaupunginarkkitehtien työnä. Tutkimus kohdistuu kuntiin toisen maailmansodan 
jälkeisen Suomen, niin kutsutun hyvinvointi-Suomen, rakentajina ja erityisesti 
kaupungin, kunnan ja kauppalanarkkitehteihin osana kunnan virkamiehistöä. 
Hankkeessa tarkastellaan virkamiesarkkitehtien kautta maantieteellisesti laajaa 
suomalaisten kaupunkien kirjoa sekä kaupunkilaisten jokapäiväisen rakennetun 
ympäristön muutoksia tutkimusajankohtana.  
 
Pyydämme, että käytätte hieman aikaanne tutkimushankkeemme hyväksi vastaamalla 
oheisiin kysymyksiin nykyisen kaupunkinne lähtökohdista – liitoksista johtuen 
vastaukseen voi sisällyttää useampien entisten kuntien tietoja. Tällaisessa tapauksessa 
pyydämme teitä erittelemään tiedot siten, että vastausten käsittely pysyy hallittavana. 
 
Toivomme vastaustanne kyselyyn perjantaihin 24.6.2011 mennessä. 
 
 
 
1. Mitä kuntaa/kuntia vastauksenne koskee? 

 
2. Toimiiko tai onko kunnassanne toiminut virkaa hoitava arkkitehti?  
 

 kyllä   

 ei 

  muu vaihtoehto 
 

3. Minä vuonna kaupungin / kunnan tai kauppalanarkkitehdin virka perustettiin 
kuntaanne? 
 

4. Millä nimikkeellä virkamiesarkkitehti on kunnassanne toiminut? 
 

5. Luetelkaa kuntanne virkaa tehneet arkkitehdit ja näiden virkavuodet. 
 

6. Mitä ja minkälaisia tehtäviä virkamiesarkkitehdille on kuulunut? Missä suhteessa 
tehtävät ovat jakautuneet? 
 

7. Miten virkamiesarkkitehdin ammatinkuva on muuttunut vuosikymmenten 
kuluessa? 

 

8. Millainen vaikutus virkamiesarkkitehdeilla on ollut kaupunki / taajamakuvaan? 
 

9. Millaisia rakennuksia virkamiesarkkitehti/ arkkitehdit ovat kuntaanne 
suunnitelleet? Voitte antaa esimerkkejä mm. rakennustyypeistä. 
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10. Luetelkaa esimerkkejä virkamiesarkkitehdin/ arkkitehtien suunnittelemista 
kohteista. 
 

11. Mikä virkamiesarkkitehdin hallinnollinen asema on ollut kunnassanne? (esim. 
sijoittuminen kaupunkisuunnitteluvirastossa tai vastaavassa) Miten asema on 
muuttunut? 

 
12. Muita kommentteja tähän aihepiiriin liittyen. 

 

 
 
 



 
Liite 2.  
Kyselyyn vastanneet kaupungit 
 

 

Luettelo kyselyyn vastanneista kaupungeista 
 
 
Akaa (Toijala, Viiala, Kylmäkoski) 
Haapajärvi 
Hamina, Vehkalahti 
Harjavalta 
Helsinki 
Huittinen 
Hyvinkää (kauppala ja kaupunki) 
Ikaalinen 
Juankoski (Muuruvesi ja Säyneinen) 
Jämsä  
Järvenpää 
Kajaani 
Kalajoki 
Kankaanpää 
Kannus 
Kaskinen 
Kauhajoki 
Kauhava 
Kemijärvi 
Kiuruvesi 
Kokemäki 
Kokkola 
Kouvola 
Kristiinankaupunki 
Kuhmo 
Kuopio 
Kurikka 
Kuusamo 
Laitila 
Lappeenranta 
Lieksa 
Loimaa 
Loviisa 
Länsi-Turunmaa (Parainen, Nauvo, 
Korppoo, Houtskär ja Iniö) 
Mikkeli 

Orimattila 
Outokumpu (Outokummun kauppala/ 
Kuusjärven kunta) 
Paimio 
Pieksämäki 
Pori 
Pudasjärvi 
Raasepori 
Rauma 
Sastamala 
Seinäjoki 
Suonenjoki 
Tampere  
Tornio (Alatornio ja Karunki) 
Turku 
Uusikaupunki 
Valkeakoski 
Ylivieskaa 
Äänekoski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naantali 
Nilsiä 
Nokia 
Nurmes 
 


