ALLI-kar tasto
Osa 8
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
vuorovaikutus

Sisällys
Esipuhe
1. Johdanto

3. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
ohjaus
104
7

2. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
nykytila ja muutokset
8
2.1 Tarkasteltavat teemat osatekijöineen
2.2 Väestö
2.2.1. Väestörakenne
2.2.2. Asuminen ja muuttoliike
2.3 Ympäristö ja ekosysteemit
2.3.1. Luonnonvarojen käyttö ja energia
2.3.2. Ympäristö ja ekosysteemipalvelut
2.4 Tuotanto ja palvelut
2.4.1. Tuotantorakenne
2.4.2. Palvelurakenne
2.4.3. Yritysrakenne
2.5 Infrastruktuuri ja liikennejärjestelmä
2.5.1. Infrastruktuuri
2.5.2. Henkilöliikenne
2.5.3. Tavaraliikenne
2.6 Lähialueet ja muu kansainvälinen
toimintaympäristö

8
10

3.1 Hallinnollisia aluejakoja
105
3.2 Aluerakennetta ja liikennejärjestelmää säätelevät
linjaukset
108
3.3 Keskus- ja palveluverkko sekä kehittämisvyöhykkeet
118
3.4 Kaupunkiverkot
131

32

4. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
vuorovaikutus
134

45

4.1 Yhdyskunnat ja monikeskuksisuus
4.2 Kaupungit ja maaseutualueet
4.3 Toiminnalliset alueet

69

95

134
138
140

5. Tulevaisuuden muutostekijät

145

5.1 Megatrendit
147
Ilmastonmuutos
Energian saatavuus
Globaali talouskehitys
Tekninen kehitys
5.2 Ennakointiteemat
158
I.
Kaupungistuminen jatkuu
II.
Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät
III.
Ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa
IV.
Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta ja
luonnonvaroista lisääntyy
V.
Tuotanto ja palvelut jakaantuvat uudelleen
VI.
Vähähiilisyys ja vihreä talous veturina
VII.
Euroopan pohjoisen ulottuvuuden merkitys
kasvaa

6. Epilogi

194

Lähdeluettelo

196

4 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän vuorovaikutus
4.1. Yhdyskunnat ja monikeskuksisuus

Kuva 4.1. Yli 3 000 asukkaan taajamat lievealueineen
vuonna 2010.

Kyetäkseen parhaiten hyötymään omista vahvuuksistaan
ja sijaintieduistaan alueiden on oltava hyvin yhteydessä
toisiinsa. Tämä edellyttää toimivaa liikennejärjestelmää.
Näin alueiden välille syntyy virtoja ja solmukohtiin kasvavia keskuksia. Keskukset ovat siis paitsi hallinnollisia,
myös toiminnallisia keskuksia muodostaen palveluillaan
asiointialueita. Hyvät yhteydet linkittävät vaikutukset
siten, että muutokset esimerkiksi yhden alueen tuotantorakenteessa heijastuvat nopeasti muille alueille. Keskukset muodostavat palveluihin perustuvan verkostomaisen
rakenteen, jota kutsutaan myös monikeskuksisuudeksi.

Yhdyskunnat ja saavutettavuus
Aluerakenteen pohjana toimivat yhdyskunnat. Suomen
ympäristökeskuksen toteuttamassa yhdyskuntarakenteen seurannassa on rajattu 34 suurinta kaupunkiseutua,
joiden keskustaajamassa on vähintään 15 000 asukasta.
Monissa hallinnollisiin rajoihin perustuvissa seutukunnissa keskustaajaman koko jää pienemmäksi kuin 15 000
asukasta, muutamilla seuduilla suurin taajama on kooltaan alle 5 000 asukasta.
Lähes kaikki kaupunkiseudut ovat ratayhteyden varrella,
mutta junavuorojen määrässä on suuria alueellisia eroja.
Valta- ja kantatiet yhdistävät kaupunkiseutukeskukset ja
myös pienemmät taajamakeskukset toisiinsa.

Suomen aluerakenne on järjestäytynyt erikokoisiin keskuksiin, joita yhdistävät maaseutualueita halkovat liikenneväylät. Vaikka maan toiminnallinen keskus on Helsinki
ja pääkaupunkiseutu, eri puolilla maata sijaitsee vahvoja
kasvukaupunkiseutuja aluekeskuksina. Pienemmät maakuntakeskukset ja seutukeskukset täydentävät aluerakenteellista keskusverkkoa. Elämme monikeskuksisessa
yhteiskunnassa, jota rakentavat esimerkiksi edellisessä
luvussa esitellyt maakuntasuunnitelmat.

Saavutettavuus kuvaa alueen keskuksisuutta tai periferisyyttä esimerkiksi suhteessa tie- ja katuverkkoon tai
langattomaan tiedonsiirtoverkkoon. Saavutettavuutta
voidaan tarkastella muun muassa asutuksen sijoittumiseen tai tietynkokoisiin keskuksiin suhteutettuna.
Saavutettavuudella on havaittu olevan yhteys väestönkehitykseen erityisesti aluerakenteellisella tasolla (Kotavaara et al. 2012; Rehunen et al. 2012). Hyvin saavutettava alue on houkuttelevampi sekä yrityksen sijoittumiskohteena että asuinpaikkana. Kauempana keskuksista
sijaitsevat alueet kärsivät etäisyyshaitasta.
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Oulun yliopiston maantieteen laitoksella on määritetty
väestön potentiaalista saavutettavuutta eli laskettu koko
väestön saavutettavuutta kustakin asutusta tilastoruudusta (Antikainen et al. 2012). Valtakunnallisesti väestön
potentiaalinen saavutettavuus on paras keskuksissa ja
Lahti-Tampere-akselin eteläpuolisessa Suomessa myös
yleisemmin. Erityisen nopeasti keskuksista maaseudulle
siirryttäessä saavutettavuus laskee Kajaani-Oulu-akselilta
pohjoiseen. Saavutettavuus kertoo paljon alueiden tulevan kehityksen potentiaalista, koska hyvin saavutettavat
alueet ovat houkuttelevimpia.

Kuva 4.2. Yli 3 000 asukkaan taajamat ja pääliikenneyhteydet.
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Yhdyskuntien toimivuus ja arkiliikkumisen matkat
Yhdyskuntien toimivuus on lähtökohtana aluerakenteen
toimivuudelle. Hajautunut yhdyskunta kytkeytyy heikosti
muihin yhdyskuntiin ja vaatii kalliita liikennejärjestelmäinvestointeja. Eheä yhdyskuntarakenne mahdollistaa
joukkoliikenneyhteydet ja tehokkaat liikenneinvestoinnit.

Kuva 4.3. Työmatkojen keskipituus linnuntietä seutukunnittain vuonna 2009.

Yhdyskuntien eheyttä voidaan tarkastella arkiliikkumisen
kautta. Seutukunta vastaa pääpiirteittäin aluetta, jolta
keskukset kokoavat työmatka- ja asiointiliikennettä.
Työmatkojen keskipituus ja päivittäistavarakaupan saavutettavuus kuvaavat arkiliikkumiseen kuluvia resursseja.
Lyhyemmät etäisyydet kertovat osaltaan eheästä rakenteesta.
Aluerakenteellinen sijainti vaikuttaa osaltaan ihmisten
liikkumistottumuksiin. Tämä näkyy erityisesti vapaa-ajan
matkoissa. Yhdyskuntien sijainti suhteessa vapaa-ajan
asutuksen alueisiin vaikuttaa siihen, miten pitkä etäisyys
asukkailla on omistamiinsa kesämökkeihin (kuva 4.5).
Yhdyskuntarakenteen ja aluerakenteellisten liikenneyhteyksien suhdetta voidaan tarkastella myös rautatieasemien saavutettavuuden kautta. Hyvin suuressa osassa
seutukuntia sijaitsee rautatieasema. Junavuorojen määrä
vaihtelee huomattavasti eri ratayhteyksillä. Tästä huolimatta aseman läheisyys mahdollistaa helpon liittymisen
valtakunnallisiin junayhteyksiin. Asutuksen keskietäisyys
lähimmälle asemalle kuvaa sitä, miten paljon aikaa ja
rahaa kuluu siihen, että matkaa pääsee jatkamaan junalla
(kuvat 4.6 ja 4.7).
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Kuva 4.4. Lähimmän päivittäistavarakaupan saavutettavuus tietä pitkin seutukunnittain vuonna 2008.

Kuva 4.5. Keskietäisyys linnuntietä omistetuille vapaaajan asunnolle vakituisen asuinpaikan mukaan seutukunnittain vuonna 2007.

Kuva 4.6. Aikaetäisyys lähimmälle rautatieasemalle.
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Kuva 4.7. Vakituisen asutuksen keskietäisyys lähimmälle
rautatieasemalle tietä pitkin seutukunnittain vuonna
2010.

4.2. Kaupungit ja maaseutualueet
Kaupunkeja ja maaseutua aluerakenteen osina on Suomessa rajattu eri tavoin, muun muassa kuntapohjaisesti.
Uusin luokittelu on Suomen ympäristökeskuksessa valmisteltu paikkatietopohjainen alueluokitus, joka valmistuu vuoden 2013 aikana (Helminen et al. 2012).
Kaupunkialue
- sisäkaupunki
- reunakaupunki
Kaupungin
kehysalue

Maaseudun
paikalliskeskukset

Kaupungin
läheinen
maaseutu

Ydinmaaseutu

Harvaan
asuttu
maaseutu

Kuva 4.8. Kaupunki–maaseutu
-alueluokituksen luonnosversio ja
alueluokkien selitykset.

Taajamat, joissa asukasmäärä ylittää 15 000, muodostavat kaupunkeja. Kaupunki ei voi
olla ison kaupunkiseudun selvästi pienempi erillinen lähitaajama. Kaupunkialue on määritelty aluetehokkuuden perusteella. Kaupunkialueen ulkoraja pyrkii kuvaamaan kaupunkialueen yhtenäistä asemakaavoitettua aluetta. Kaupunkialueet jaetaan sisä- ja reunakaupunkiin. Sisäkaupunki on kaupunkien yhtenäinen ydinalue, jossa lähiympäristön vallitseva
aluetehokkuus on vähintään 0,1. Reunakaupunki on sisäkaupungin ulkopuolelle jäävä
kaupunkialue.
Kehysalue kuvaa kaupungin ja maaseudun vaihettumisvyöhykettä ja perustuu kaupunkialueen ulkorajalta laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin. Kehysalue kattaa kaupungin
välittömässä läheisyydessä olevat sekoittuneet alueet. Siihen sisältyy sekä tiiviitä taajamaalueita että maaseutumaisia maatalousalueita. Kehysalueelle muodostuu kaupunkien
viherrakennetta tukevia alueita, mutta sieltä löytyvät myös kaupungin tulevat kasvualueet, joten alueelle kohdistuu myös rakentamispainetta.
Maaseudun paikalliskeskukset ovat kaupunkien vaikutusalueen ulkopuolelle jääviä pienempiä keskuksia. Ne koostuvat pienemmistä kaupunkimaisista taajamista, joilla on selkeä keskusta sekä isoimmista maaseutumaisemmista kirkonkyläkeskuksista. Paikalliskeskuksille on ominaista rakenteeltaan tiivis keskusta sekä rooli ympäröivän alueen keskuksena.
Kaupungin läheinen maaseutu kuvaa maaseutumaista aluetta, joka on toiminnallisesti ja
fyysisesti tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupunkialueiden kanssa. Kaupungin läheisen maaseudun aluerajaus perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja kaupunkialueille suuntautuvaan työssäkäyntiin. Se pitää sisällään taajamia, tiivisti asuttuja maaseutualueita
sekä harvaan asuttuja alueita. Kaupungin läheinen maaseutu on laajin niiden kaupunkialueiden ympärillä, joissa väestöä on paljon tai kaupungin työssäkäyntialue on laaja.
Ydinmaaseutu on joko vahvaa alkutuotannon aluetta tai toiminnoiltaan monipuolista
maaseutua. Ydinmaaseutu on suhteellisen etäällä suurista keskuksista, mutta aluetta
luonnehtivat keskikokoiset keskukset, kirkonkylät ja suhteellisen tiheä pienten taajamien
verkosto.
Harvaan asuttu maaseutu on elinkeinorakenteeltaan yksipuolista ja väestömäärältään
harvaan asuttua aluetta. Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana isoista keskuksista.
Alueen asutusrakenne on hajanaista, taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla
laajoja asumattomia alueita. Harvaan asutulla maaseudulla luonnonvarojen ja maa-alan
määrä asukasta kohti on suuri. Alueella sijaitsee enemmän vapaa-ajan asuntoja kuin
vakituisesti asuttuja asuntoja.
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Kuva 4.9. Väestökehitys kaupunkialueilla ja eri maaseutualuetyypeissä 1980–2010
(Lähde: YKR/SYKE ja TK).

Kuva 4.10. Työpaikkakehitys kaupunkialueilla ja eri maaseutualuetyypeissä 1980–
2009 (Lähde: YKR/SYKE ja TK 1980–2009).
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kaavoitettua aluetta. Kaupunkialueet on jaettu luokittelussa tiiviisiin sisäkaupunkialueisiin ja sitä ympäröiviin
reunakaupunkialueisiin.

Kuvissa 4.9 4.10 on tarkastelu väestön ja työpaikkojen
muutoksia nykyhetkeä kuvaavan alueluokituksen eri
aluetyypeissä. On huomattava, että alueluokitus muuttuu ajan myötä. Esimerkiksi nykyinen kaupunkien läheinen maaseutu on voinut olla ydinmaaseutua tai harvaan
asuttua maaseutua vuonna 1980.

Noin kolmannes Suomen väestöstä ja yli puolet työpaikoista sijoittuu sisäkaupunkialueelle. Työpaikkojen määrä
on kasvanut vuosina 1980–2009 sisäkaupunkialueella
väestöä nopeammin, mutta myös 1990-luvun laman
notkahdus erottuu selvästi. Kaupunkiseututaajamien
alueellinen laajeneminen on nähtävissä reunakaupunkialueen asukas- ja työpaikkamäärän nopeana kasvuna.

Kaupunkialueet ovat vähintään 15 000 asukkaan taajamia. Kaupunkialueen ulkoraja kuvaa yhtenäistä asema-

Myös kaupunkien kehysalueella ja kaupunkien läheisellä
maaseudulla asukasmäärä on ollut kasvussa. Vuorovaiku-
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tus kaupunkialueen kanssa tulee selvästi esille. Kehysalue
on vetänyt puoleensa uusia työpaikkoja, mutta kaupunkien läheisellä maaseudulla työpaikkamäärä on vähentynyt asukasmäärän kasvaessa.
Ydinmaaseutu ja harvaan asuttu maaseutu ovat menettäneet toimeentulomahdollisuuksien puutteessa eniten
väestöä. Ydinmaaseudun työpaikkakehitys on kuitenkin
jonkin verran tasaantunut 1990-luvun alun laman jälkeen. Harvaan asutulla maaseudulla sekä asukkaiden että
työpaikkojen määrä on vähentynyt 30 vuodessa yli 30
prosentilla.

4.3. Toiminnalliset alueet
Toiminnallisia aluekokonaisuuksia syntyy, kun tiettyyn
toimintoon liittyvä vuorovaikutus tapahtuu kokonaan
tai osittain määrätyn alueen sisällä. Toiminnot voivat
olla luonnon tai ihmisten tuottamia. Selväpiirteinen
luonnon toiminnallinen alue on valuma-alue.
Ihmistoiminnan myötä syntyvät toiminnalliset alueet
käsittävät usein sekä toimintojen ja ihmisten sijaintipaikat että niiden väliset yhteydet. Toiminnalliset alueet rajautuvat harvoin tarkasti, ellei niitä ole säädelty
hallinnollisesti.
Toiminnallisia alueita voidaan tunnistaa monilla eri
mittakaavatasoilla. Jotkut niistä ovat koko maan laajuisia tai tätäkin suurempia. Monet toiminnot, kuten työssäkäynti ja asiointi, erottuvat selvemmin seudullisella
tasolla. Tällöin toiminnalliset alueet kuvaavat yhdyskuntien vaikutusalueita ja osoittavat, millaisista toiminnallisista kokonaisuuksista aluerakenne muodostuu.
Suomen ympäristökeskuksessa toiminnallisia alueita on
lähestytty arkiliikkumisen näkökulmasta (Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa 2012). Tavoitteena on ollut tunnistaa kaupunkien ja muiden
keskusten vaikutusalueen laajuus. Tarkastelu on kohdistunut erityisesti asiointiin ja työssäkäyntiin. Asiointialueita on tarkasteltu luvussa 2.4.
Työssäkäyntialueiden määrittelyssä on tunnistettu
yleisin työssäkäynnin kohteena oleva taajama eri alueilla ja haettu kullekin taajamalle se alue, jolla se on yleisin työssäkäyntikohde. Tällaisia alueita muodostui vuoden 2007 työssäkäyntitietojen perusteella 335. Näistä
226 aluetta on sellaisia, joiden keskustaajamissa vähintään puolet asukkaista käy töissä omassa taajamassa.

Varsinaisiksi työssäkäyntialueiksi SYKEn tarkastelussa
on määritetty sellaiset työssäkäynnin vaikutusalueet,
joilla työllisiä on vähintään 2 000 ja joista jollekin muulle yksittäiselle vaikutusalueelle suuntautuvan työssäkäynnin osuus on alueen koosta riippuen alle 10–20
prosenttia. Muut vaikutusalueet on liitetty yleisimmin
työssäkäynnin kohteena olevaan keskusalueeseen, jos
sinne suuntautuvan työssäkäynnin osuus on vähintään
10 prosenttia.

Kaupunkiseutukeskusten työssäkäyntialueet ovat laajentuneet merkittävästi viimeisen kahdenkymmenen
vuoden aikana. Alue, jolla 34 suurimman kaupunkiseudun keskustaajamassa työssäkäyvien osuus on yli 25
prosenttia, on kasvanut yli 80 prosentilla. Erityisen
paljon työssäkäyntialueet ovat laajentuneet keskisuurilla kaupunkiseuduilla, muun muassa Joensuun, Kouvolan, Savonlinnan, Hämeenlinnan, Mikkelin, Rovaniemen, Lappeenrannan ja Kuopion seuduilla.

Tarkastelussa rajautuu 82 työssäkäyntialuetta ja erikseen kolme metropolialueen osa-aluetta. Työssäkäyntialueiden ulkopuolelle jää 51 pienempää työssäkäynnin
vaikutusaluetta, jotka eivät suuntaudu selvästi mihinkään keskusalueeseen.

SYKEn toiminnallisista alueista tekemän analyysin mukaan palveluasioinnin ja työssäkäynnin perusteella
määritetyt toiminnalliset alueet ovat melko yhteneviä.
Kunnittain tarkasteltuna työssäkäynnin ja erikoiskaupan asioinnin yleisin kohdekunta oman kunnan ulkopuolella on sama yli kahdessa kolmasosassa kuntia.
Lähes kaikissa muissakin kunnissa jompikumpi kahdesta
yleisimmästä kohdekunnasta on sama.

Työssäkäyntialueiden määritys riippuu suuresti käytetyistä raja-arvoista ja kriteereistä. SYKEn rajauksessa
tavoitteena oli se, että työssäkäynti kullakin työssäkäyntialueella on riittävää suuruusluokkaa, mahdollisimman suuri osa työssäkäynnistä tapahtuu alueen
sisällä ja joka puolelta työssäkäyntialuetta on selvä
työssäkäyntiyhteys alueen keskustaajamaan tai keskustaajamiin.
Muodostuneet työssäkäyntialueet ovat asukasmäärältään ja pinta-alaltaan erikokoisia. Suurimmille kaupunkiseuduille ja harvaan asuttujen alueiden kaupunkikeskuksille syntyy hyvin laajoja työssäkäyntialueita, joiden
sisällä etäisyys keskukseen voi olla jopa yli tunnin mittainen. Länsi- ja Keski-Suomeen muodostuu toisaalta
lukuisia pieniä itsenäisiä työssäkäyntialueita, joista
käydään hyvin vähän töissä muilla alueilla.
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Kaikkein suurimmilla kaupunkiseuduilla osassa lähikaupunkeja on niin paljon erikoiskaupan tarjontaa, että
niissä asiointialueet jäsentyvät työssäkäyntiä pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Kauempana kaupunkiseuduista
asiointialueista muodostuu paikoin paljon laajempia
alueita kuin pienistä erillisistä työssäkäyntialueista
(Rehunen ja Ristimäki 2012). Monilla alueilla toiminnalliset rajaukset myös myötäilevät hallinnollisia rajoja.

Kuva 4.11. Työssäkäynnin vaikutusalueet sen mukaan, mikä taajama on
yleisin työssäkäynnin kohde eri alueille.

Kuva 4.12. SYKEn rajaamat työssäkäyntialueet ja niihin suuntautuvan työssäkäynnin osuus.
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Kuva 4.13. SYKEn rajaamat työssäkäyntialueet asukasmäärän mukaan.

Kuva 4.14. Tilastokeskuksen kuntapohjainen työssäkäyntialuejako 2009.
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Kuva 4.15. Kaupunkiseutujen keskustaajamiin suuntautuvan työssäkäynnin osuus vuosina 1990 ja 2009.
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Työssäkäynti- ja asiointitietojen perusteella SYKE on
tuottanut synteesin yhdyskuntarakenteen toiminnallisesta aluejaosta valtaosin työssäkäyntialueiden
mukaan. Työssäkäyntialueiden välialueet on sijoitettu
osaksi suurempia alueita työssäkäynnin, asioinnin ja
saavutettavuuden perusteella. Kaupunkiseutujen
toiminnallisten alueiden ulkopuolella osa erillisistä
toiminnallisista alueista on asukasmäärältään melko
pieniä.

Kuva 4.16. Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueen SYKEn rajauksen mukaan.

Aluejaossa on yhteensä 68 erillistä toiminnallista
aluetta. Aluejaossa tärkein lähtökohta on ollut toiminnallisuus sekä kaupunkiseutujen ja pienempien
seutukeskusten vaikutusalueen ulkorajan hakeminen.
Työssä ei analysoitu toiminnallisten alueiden sisäistä
rakennetta. Varsinkin suurimmilla seuduilla, kuten
Helsingin toiminnallisella alueella, on myös merkittäviä alakeskuksia.
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