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● Keskusverkko muodostuu valtakunnantasolle sekä 
yhdyskuntarakennetasolle 

● Valtakunnantasolla kyse on kaupunkiseutujen 
pääkeskusten hierarkiasta ja aluerakenteellisesta asemasta 

● Yhdyskuntarakenteen keskusverkko rakentuu 
pääkeskuksen ja alakeskusten muodostamasta 
kokonaisuudesta 

● Joillain kaupunkiseuduilla myös kahden pääkeskuksen 
muodostamasta kaupunkiseudusta 

● Useamman keskuksen muodostamaan 
yhdyskuntarakenteeseen viitataan termillä monikeskuksinen 

● Mikä on tavoitteellinen keskusverkko kaupunkiseudulla 
ja miten sen toteutumista edistetään suunnittelulla?  
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Keskus- ja palveluverkko 



● YKR – keskustarajausmenetelmä 
● Rajaa pääkeskuksen ja tunnistaa alakeskukset 

ruutuaineistoihin perustuvien  analyysien avulla 
● Alakeskus on jalankulun mittakaavassa sekoittunut alue, 

jossa on lyhyen etäisyyden sisällä sekä työpaikkoja, 
asumista, että vähittäiskauppaa. Lisäksi alakeskuksessa 
tulee olla monipuolisesti erilaisia palveluja ja julkisia 
toimintoja. 

● 34 suurimmalta kaupunkiseudulta tunnistettiin menetelmällä 
37 pääkeskustaa ja 100 alakeskusta. 
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Kaupunkiseutujen alakeskukset 
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Keskusta-alueiden muodostuminen 



Rahoitus- ja vakuutus- 
toiminta Julkinen hallinto 

Majoitus- ja  
ravitsemistoiminta 

Terveys- ja  
sosiaalipalvelut 

Taiteet, viihde ja virkistys 

Keskustojen monipuolisuuden tarkastelu 

Kartoissa näkyy kriteerin täyttävät alueet toimialoittain 
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● Metropolin vaikutusalue: pääkaupunkiseudun 
alakeskusrakenne, kehysalueen alakeskusrakenne ja 
toiminnallisen alueen itsenäiset kaupunkiseudut  

● Kaksoiskaupunkiseudut: Kotka-Hamina, Kemi-Tornio, 
Hyvinkää-Riihimäki (kaikissa myös yksi alakeskus) 

● Kaupunkiseudut jossa useampi alakeskus: Tampere, 
Turku, Jyväskylä, Oulu, Pori, Hämeenlinna, Imatra, 
Lahti, Forssa 

● Kaupunkiseudut, joissa yksi alakeskus: Kuopio, Joensuu, 
Kouvola, Lappeenranta, Salo, Raahe, Vaasa 
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Keskusverkko kaupunkiseuduilla 
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Suurimmat alakeskukset metropolin 
vaikutusalueen ulkopuolella 
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Metropolialueen ulkopuoliset 
alakeskukset Suomessa  
– Tampereen ja Turun alakeskukset punaisena, Hervanta 
ei mahdu kuvaan 3100 asukasta, 7800 työpaikkaa 
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Kaupunkiseudun kehitys vs. keskusten kehitys 2000-2010 

Alakeskus 

Kaupunkiseudun pääkeskus 
Kaupunkiseudun pääkeskus, ei alakeskuksia 

Oulu -> 

Tampere -> 
Jyväskylä-> 

<- Turku 



● Väestömäärältään nopeimmin kasvavat alakeskukset 
sijaitsevat kasvavilla kaupunkiseuduilla Oulussa, 
Tampereella ja Jyväskylässä.  

● Näissäkään kaikki alakeskukset eivät kasva 
● Alakeskusten kasvu edellyttää koko kaupunkiseudun 

suotuisaa väestökehitystä ja tarpeeksi suurta 
kaupunkiseutua.  
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● Palveluverkko tukeutuu keskusverkkoon, mutta lähipalveluiden 
osalta se liittyy kaupunginosien toiminnallisuuteen 

● Keskitetyt ja hajautetut palvelut 
● Seudulliset ja lähipalvelut 
● Julkiset ja yksityiset palvelut  
● Lakisääteiset ja markkinaehtoiset palvelut 
● Eri palveluiden erilaiset käyttäjäryhmät 
● Palveluiden saavutettavuus -> yhdyskuntarakenne 
● Palveluverkko suhteessa keskusverkkoon -> pääkeskus, 

alakeskukset, kaupunginosakeskukset  
● Lähipalveluiden sijaintien avulla voidaan määrittää 

toiminnalliset kaupunginosat, joissa perustason lähipalvelut 
saavuttaa jalankulkuetäisyydellä 

● Lähipalveluiden ylläpito edellyttää riittävää väestöpohjaa 
● Miten lähipalvelu määritellään palveluverkon 

kehittämissuunnitelmissa?  
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Palveluverkko 



Kullekin järjestelmälle ominaiset 
● Alueet: minkälaisia aluekokonaisuuksia muodostuu ja 

minkälaisia kaupunginosia näistä muodostuu? 
● Elementit: palvelut, joukkoliikenneyhteydet, pysäköinti… 
● Toiminnot: asiointi, työssäkäynti, virkistys, vapaa-aika… 
● Ominaisuudet: paikan laatu, käveltävyys, monipuolisuus… 
● Lähtökohtana on, että alle 2 km keskipisteestä on 

jalankulkukaupungin potentiaali, jonka ulkopuolella alueet 
jäsentyvät joukkoliikenne-, pyöräily- ja autokaupungin alueina, 
joissa elementit, toiminnot ja ominaisuudet perustuvat näihin 
kaupunkijärjestelmiin.  

● Mitä pienempi kaupunkiseutu, sitä voimakkaammin yli 2km 
etäisyys on autokaupunkia. Osa kaupunginosista voi olla bussiin 
tukeutuvia, mutta varsinaiseksi joukkoliikennekaupungiksi voivat 
nousta lähinnä merkittävimmät alakeskukset.  
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Jalankulkukaupunki, pyöräilykaupunki, 
joukkoliikennekaupunki, autokaupunki 



● Keskustan jalankulkuvyöhykkeellä on paras lähipalveluiden 
tarjonta ja kysyntä 

● Kaupallisen ytimen ulkopuolella (CBD) päivittäistavarakauppa 
on pieniä lähikauppoja lukuun ottamatta autokaupungin 
elementti    

● Keskusta-alueen ulkopuolinen taajama jakautuu 
kaupunginosiin ja joissain tapauksissa kaupunginosan ytimen 
muodostaa alakeskus.  

● Kaupunginosan tärkein elementti on päivittäistavaramyymälä 
ja sitä ylläpitävä väestöpohja. 

● Ilman lähikauppaa kaikki asiointi tapahtuu autolla  
● Autokaupunki ja joukkoliikennekaupunki: Missä asukkaat 

saavat kävelyetäisyydellä lähipalvelut?  
● Jalankulkukaupungin ja autokaupungin toiminnallisten 

rakenteiden päällekkäisyys.  
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Palveluverkko kaupunkijärjestelmien/ 
liikkumisvyöhykkeiden näkökulmasta 
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Palveluverkko eri kokoisissa kaupungeissa 
ja erilaisissa keskusverkoissa 



16 

Pieni yksikeskuksinen kaupunkiseutu: keskustaajama  3 
km sisällä -> laajennettu jalankulkuvyöhyke + pyöräily + 
1-2 joukkoliikenteeseen tukeutuvaa kaupunginosaa.  

Palveluverkon logiikka: keskusta – muu taajama – kaupan alue 
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Hyvinkää 



Palveluverkon logiikka: keskusta – alakeskukset – kaupunginosat 
– kaupan alueet 
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Keskisuuri yksikeskuksinen/ monikeskuksinen 
kaupunkiseutu: keskustan reunavyöhyke ja sitä 
ympäröivät kaupunginosat lähipalveluineen, joista osa 
tukeutuu joukkoliikenteeseen. Monipuolinen alakeskus  
toisena palvelukeskuksena. Joukkoliikennekäytävä 
keskuksen ja alakeskuksen välillä. 1-2 keskustan 
ulkopuolista kaupan keskittymää. 
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Lahti 



Palveluverkon logiikka: keskusta – alakeskukset – 
kaupunginosat – kaupan alueet – joukkoliikennesolmut 
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Suuri monikeskuksinen kaupunkiseutu: keskustan 
reunavyöhyke ja sitä ympäröivät tiiviit kaupunginosat 
lähipalveluineen. Useampi alakeskus, intensiiviset 
joukkoliikennevyöhykkeet, joukkoliikenteen solmut, lähiöt, 
useampi kaupallinen keskittymä  
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Turku 
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Monikeskuksinen metropolialue 
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Kiitos! 
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