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Alueiden eriytyminen – suurten 
kaupunkiseutujen kasvu
• Paljon seuranta- ja ennakointitietoa kaupungistumisesta, ”kasvun keskittyminen suurimmille  

kaupunkiseuduille”

• Suurten kaupunkiseutujen kasvun draiverina keskustaa ympäröivien teollisuus- ja 

varastoalueiden uudistuminen => hyviä sijainteja. Kaavat paljon valmiina toisin kuin 1990-

luvulla. Investoreiden suosiossa ja turvallisia sijoituskohteita.  Näitä alueita on paljon, koska 

kaupunkiemme kantakaupungit kansainvälisesti verrattain pienialaisia myöhäisestä 

kaupungistumisesta johtuen. 

• Täydennysrakentaminen laajentunut jonkin verran myös esikaupunkeihin mm. 

ratikkainvestointien kautta. Samalla pientaloalueiden tiivistyminen jatkunut pitkään. 

• Samalla isoja työpaikka- ja palvelukeskittymiä sekä toimitilainvestointeja kehäteille 

• Eli ajurina kansainvälinen ja kotimainen sijoitusraha, joka etsii kiinteistöistä hyviä 

sijoituskohteita sekä turvasatamaa osakemarkkinoiden tuotoille ( vrt. ennen inflaatiosuojaa)

• Kiinteistö- ja infrainvestointien myötä talouden toimeliaisuuden kasvu, lisää työpaikkoja, lisää 

väestöä…. 



Väestömäärämme ei kasva – keskusten 
nollasummapeliä

• Tällä hetkellä ja ennusteiden mukaan väestömäärä Suomessa ei juurikaan kasva. Muutokset 

vain muuttoliikkeen varassa ( kotim. ja ulkom.)  => Suomen kaupunkikeskusten välillä 

käynnissä ” nollasummapeli ”. ”Vetovoiman” sijaan kyse paljolti ”pitovoimasta”. 

Koulutusjärjestelmä avaintekijä nuorten sijoittumisessa

• VN:n VAT-päätöksissä ja myöhemmin ALKE-päätöksessä painotetaan monikeskuksista ja 

verkottuvaa sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvaa aluerakennetta. Se mahdollistaa 

kestävän talouden ja olevan infran sekä rakennuskannan käytön. Keskukset ovat riippuvaisia 

toisistaan ja  ympäröivästä alueesta. MRL:n uudistamisessa yhtenä teemana tarkastellaan 

miten tuetaan erilaisten alueiden elinvoimaa. Tuore seutukaupunkiohjelman toimeenpano-

ohjelma on tältä osin aika hyvä ja vastaa ajan henkeen.

•



Voimakas murrosjakso käynnissä  

• Yhdyskuntien ja liikennejärjestelmän kehityksessä on käynnissä voimakas murros, jonka taustalla 

kaupungistuminen, liikenne- ja viestintäjärjestelmien sekä energiajärjestelmien muutos. Laajemmin 

kyse on digitalisaatiosta ja siirtymisestä kohti informaatio- ja internettaloutta

• Paikan merkitys on muuttumassa;  ” sijainti – sijainti – monipaikkaisuus”

• Murros vaikuttaa valtakunnan tasolla aluerakenteessa monikeskuksisuuteen ja 

yhdyskuntarakennetasolla kaupungin ja maaseudun vuorovaikutukseen

• Nykyiset tilastot ja seurantajärjestelmät tunnistavat ilmiön vielä huonosti. Samoin 

ohjausjärjestelmät muuttuvat hitaasti murroksessa

• K. William Kapp: ” Tärkeämpää kuin saada tarkkoja vastauksia vääriin kysymyksiin on saada 

likimääräisiä vastauksia oikeisiin kysymyksiin” 

• Parhaillaan käynnissä hankkeita, joissa haetaan ”likimääräisiä vastauksia oikeisiin kysymyksiin”. 

Tavoitteena saada ilmiöstä tarkempaa tilannekuvaa ja ohjauskeinojen uudistamiseen ehdotuksia

• Murroksen mahdollisuus tärkeä hyödyntää. Merkittävimmät yhdyskuntarakenteen muutokset 

tapahtuneet kriisien kautta – ei nousukaudella. ”Never let a good crisis go to waste” 





Suurin osa matkoista liittyy vapaa-ajan

matkustamiseen 

”Vuorokaudessa suomalaiset tekivät henkeä kohden 2,7 matkaa 

ja liikkuivat näillä matkoillaan 41 kilometriä. Käytetyin kulkumuoto 

oli henkilöauto, jolla tehtiin keskimäärin 1,6 matkaa ja liikuttiin

31,1  kilometriä. Suurin osa matkoista liittyi vapaa-ajan

matkustamiseen.

Tiiviissä kaupunkiympäristössä edellytykset liikkua jalan, pyörällä

ja joukkoliikenteenteellä ovat hyvät. Väestön keskittyessä suurille

kaupunkiseuduille ja erityisesti kaupunkikeskustojen ytimeen

odotuksena on, että liikkumismuotojen työnjako kääntyisi

asteittain pois henkilöautoilusta kohti kestäviä liikkumismuotoja. 

Toistaiseksi tätä suuntausta ei ole nähtävissä tarkasteltaessa

ilmiötä koko maan tasolla. 

Jalankulun ja pyöräilyn osuudet ovat aiempiin tutkimuksiin

verrattuna jotakuinkin säilyneet, joukkoliikenne vähentynyt ja

henkilöautoilu kasvanut” ( HLT 2016) 



Monipaikkaisuudesta monikeskuksisuuteen

• Korona-kriisi nopeuttaa digimuutosta. Kesällä 2020 Suomi on tullut aiempaa paremmin tutuksi monelle   

• Etätyö tuo tarvittavaa joustoa  ja tehokkuutta, mutta ei ratkaise  tärkeää innovointiin tarvittavaa fyysisen 

kohtaamisen tarvetta. Osittaisen etätyön määrän voidaan olettaa merkittävästi voimistuvan. 

Monipaikkaista työntekoa, asumista ja palveluita.

• ”Sijainti – sijainti – monipaikkaisuus”

• Alue- ja yhdyskuntarakenne järjestyy uudella tavalla digiaikaan. Monipaikkaista

• työtä: Osittainen etätyö laajentaa työmarkkina-alueita (työn tarjontaa/kysyntää), joka tärkeä 

erikoistuneen työvoiman ja työpaikkojen kohtaannon edistämiselle. Tehokas liikenne- ja 

viestintäinfrastruktuuri mahdollistaa muutoksen. Liikkuva työ lisääntyy… 

• asumista: Kakkosasuminen ja  loma-asuminen. Maaseudun vajaakäyttöisen rakennuskannan ja 

infrastruktuurin hyödyntäminen 

• palveluita: yhä suurempi osa palveluista verkon kautta, kausittaiset palvelut,

• Digitaalisuus vaikuttaa olennaisesti saavutettavuuteen ja vaikuttaa eri järjestelmien kantokykyyn ja  

tehokkuuteen, mutta luo samalla uusia mahdollisuuksia ja tarvetta sopeutua ”uuteen normaaliin”. 



Focus areas in future spatial structure and 

urban form development in Finland

Helsinki 

metropolitan region

functional area

~1 hour area from

Helsinki-Vantaa 

airport by 2040

30 min. from big and 

mid-size urban

centres

30 min. from big and 

mid-size urban

centres + small

urban and main rural

centres

Helsinki 

metropolitan

region functional

area

~1 hour area (by 2040)

from Helsinki-Vantaa 

airport

30 min. from big and mid-

size urban centres

Pop.

2015

1.6 million (30 %) 2.7 million (51 %) 4.1 million (76 %)

Pop. 

2040

1.9 million (33 %) 3.2 million (54 %) 4.7 million (81 %)
+ ~ 0.6 million in Estonia

1 hour from Stockholm

2.5-3.0 million ?

1 hour from St. Petersburg

~ 5.5 million ?

Source: SYKE, BEMINE project
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Aluekehityksen 

sävyjä on useita 

– erilaisuus ja 

monimuotoisuus 

asettavat 

positiivisen 

haasteen 

aluepolitiikalle

Ei ole pelkästään 

taantuvia (maaseutu) tai 

kasvavia (kaupunki) 

alueita
(Lehtonen, Kotavaara, 

Muilu, Vihinen ja Huovari

2020)



Maaseudun ja kaupunkien vuorovaikutus

• Maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus on historiallista ja kiinteä osa kaupungistumista sekä alueiden käytön 

suunnittelua. Nousemassa kuitenkin nyt digitalisaation, energiamurroksen ja kiertotalouden myötä uudistuen. 

Mahdollistaa kestävyyden lisäämisen ja win-win ratkaisuja kaupungin ja maaseudun välillä. 

• Työssäkäynti ja etätyö, monipaikkainen työ ja yrittäjyys,

• Liikenneverkko, viestintäinfrastruktuuri, erityisesti nopeat valokuituyhteydet 

• Kakkosasuminen, vapaa-ajan asuminen 

• Perhe ja ystävät, vapaa-ajan matkat, harrastukset, virkistyspalvelut ja matkailu

• Lähiruoka, ruokayhteisöt ja kestävät  ruokaketjut 

• Maa- aines- ja vesivarat sekä niiden kestävä käyttö ja kiertotalous 

• Hajautetut energiajärjestelmät ja -yhteisöt,  aurinko-, tuuli- ja biokaasutuotanto 

• Selvityksiä käynnissä kaupungin ja maaseudun vuorovaikutuksesta ja monipaikkaisuuden kestävyystarkastelusta

• Maaseudun ja kaupungin kestävän vuorovaikutuksen kehittäminen osa YM:n strategiaa ja kestävää 

kaupunkikehitystä. MRL:ssä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus on osa suunnittelujärjestelmää 

• Selvitysten kautta tietoa alueidenkäytön suunnitteluun ja ilmastopolitiikkaan, liikennejärjestelmäsuunnitteluun, 

maaseudun kehittämiseen, aluekehittämiseen, jne.

• EU:n ohjelmapolitiikassa Saksan puheenjohtajakauden yksi painopiste



Kaupungin ja maaseudun vuorovaikutus, ajatuksia 
klassikkoteoksesta vuodelta 1993

Town and Country Planning Association

(TCPA),  ”Social City Region”  -

Kaupunkiseutu vyöhykkeineen ja

sille ehdotettuja kestävään

kehitykseen tähtääviä toimenpiteitä

(Breheny & Rookwood 1993)

Yhdyskuntasuuunittelun tehtävänä

on tukea paikallista omavaraisuutta.

Kaupunki, sen reuna-alueet ja 

ulkopuolella sijaitsevat alakeskukset

sekä pienet kaupunkikeskukset 

Läheisine maaseutuineen

muodostavat toiminnallisen kaupun-

kiseudun, jonka jokaiselle rakenne-

osalle on syytä miettiä omat kehit-

tämisstrategiansa





Ratkaisuja alueiden eriytymiseen ja 
kestävyyteen

• Tilannekuvan päivittäminen murroksesta välttämätöntä ja mahdollistaa ohjauskeinojen 

kehittämisen 

• YM:ssä valmistellaan parhaillaan valtakunnallista ajantasaista ja mittakaavaltaan 

skaalautuvaa alue- ja yhdyskuntarakenteen tulevaisuuden kehityskuvaa (VAYK), jossa 

lähtökohtana myös monikeskuksinen Suomi, kestävä kaupungin ja maaseudun 

vuorovaikutus sekä kestävä monipaikkaisuus 

• Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityskuvasta laaditaan protoa syksyn-talven  aikana, jossa 

päivitetään tilannekuva, toimintaympäristö ja mahdolliset tulevaisuudet sekä tavoitteet ja 

toimenpiteet. Laajempi sidosryhmätyö ja yhteiskehittäminen aiheesta suunnitellaan 

aloitettavan proton valmistumisen jälkeen.

• VAYK- työssä yhteistyö erityisesti ajankohtaisen valtakunnallisen 

liikennejärjestelmäsuunnitelman (VLJS) kanssa.  
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