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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 



Eri mittakaavatasojen näkökulmia keskuksiin, 
keskustoihin ja vähittäiskauppaan 

Aluerakenne 
 

Asiointialueet 
 

Keskus- ja 
palveluverkko 

 
Yhdyskunta- 
rakenteen 
vyöhykkeet 

 
Keskusta-alueet 
 
Kaupan alueet 

 
Toimipaikka-
rakennukset 
 
Toimipaikat 

 

TIETO- 
AINEISTOT 
 
ALUE- 
RAJAUKSET 
 
VYÖHYKE- 
ANALYYSIT 
 
SEURANTA- 
TIEDOT 
 
RAPORTIT 
 
TARKASTELU- 
MALLIT 
 
SUUNNITTELU-
TYÖKALUT 



● 70 prosenttia koko maan 
asukkaista 

● 77 prosenttia työpaikoista 
● 78 prosenttia 

vähittäiskaupan 
työpaikoista 
 

● Kaupan keskittymät 
sijaitsevat 
kaupunkiseuduilla: 91 
prosenttia keskusta-
alueiden ja kaupan 
alueiden vähittäiskaupan 
työpaikoista 
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34 suurinta kaupunkiseutua 
seurannan kohteena 



Työssäkäyntialueet ovat laajentuneet 
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Asiointialueet 
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KAIKKI 
ASIOINTI 

VAIN 
ERIKOISKAUPPA 



Vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja 
yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset 
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Palvelurakenteen kehityksen trendiura 
Asiointikertojen määrä ja muutos väestöennusteen perusteella 

Vuonna 2011 Vuonna 2040 Muutos 2011-2040 



Maaseudun keskusverkon 
hahmottelua 2012 
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Kaupunki–maaseutu- 
luokitus 

Rehunen, A., Rantanen, M., Lehtola, I., Hiltunen, M.J. (toim.) 2012. 
Palvelujen saavutettavuus muutoksessa - Maaseudun vakituisten ja 
vapaa-ajan asukkaiden palveluympäristön kehityssuunnat ja uudet 
mahdollisuudet. Helsingin yliopisto, Ruralia-instituutti, raportteja 88. 
 

www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus 



● SYKEn laatima synteesi 
työssäkäynnin, asioinnin 
ja saavutettavuuden 
perusteella 

● Näkökulmana 
arkiliikkuminen 

● Yhteensä 68 aluetta 
○ 40 alueella on 

vähintään 20 000 
asukasta 

○ 28 pientä alle 20 000 
asukkaan väli- ja 
reuna-aluetta 
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Toiminnalliset 
alueet 
Suomessa 



Aluerakenteen ja liikenne- 
järjestelmän kehityskuva 
Suomen monikeskuksinen aluerakenne 
vuonna 2050 
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”Suomen aluerakenne perustuu toimintakykyisiin 
keskuksiin, elinvoimaiseen maaseutuun sekä 
monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Työpaikkojen ja 
väestön kasvu suuntautuu suurille ja myös 
keskisuurille keskuksille ja niiden vaikutusalueille. 
Helsingin seutu kehittyy vahvana eurooppalaisena 
metropolina ja kytkeytyy muihin eteläisen Suomen 
keskuksiin. Pienemmät kaupunkikeskukset toimivat 
monipuolisina alueellisina keskittyminä. 
Maaseutualueet kehittyvät vahvuuksiensa pohjalta ja 
ovat vuorovaikutuksessa erityyppisten alueiden 
kanssa.” 

Kehityskuva- 
luonnos 



  

Eri palvelujen painottuminen eri 
kaupunkiseuduilla 
 
Palvelualan osuus työpaikoista verrattuna 
kaupunkiseutujen keskiarvoon 
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Terveys- ja sosiaalipalvelut
Kemin kt. 1,51
Savonlinnan kt. 1,46
Kuopion kt. 1,41
Kajaanin kt. 1,39
Porin kt. 1,37
Seinäjoen kt. 1,33
Iisalmen kt. 1,29
Rovaniemen kt. 1,28
Kokkolan kt. 1,26
Lohjan kt. 1,25
Mikkelin kt. 1,23
Hyvinkään kt. 1,22
Hämeenlinnan kt. 1,19

Koulutus
Tornion kt. 1,55
Jyväskylän kt. 1,47
Rovaniemen kt. 1,46
Kuopion kt. 1,33
Joensuun kt. 1,30
Porvoon kt. 1,28
Oulun kt. 1,25
Savonlinnan kt. 1,25
Kajaanin kt. 1,19
Vaasan kt. 1,17
Kokkolan kt. 1,11
Turun kt. 1,10
Mikkelin kt. 1,08

Julkinen hallinto
Hämeenlinnan kt. 1,83
Haminan kt. 1,80
Mikkelin kt. 1,77
Kouvolan kt. 1,37
Riihimäen kt. 1,33
Rovaniemen kt. 1,33
Kajaanin kt. 1,25
Vaasan kt. 1,12
Helsingin kt. 1,11
Jyväskylän kt. 1,10
Joensuun kt. 1,07
Seinäjoen kt. 1,02
Turun kt. 0,98
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Vähittäiskauppa
Tornion kt. 1,61
Savonlinnan kt. 1,39
Imatran kt. 1,36
Kokkolan kt. 1,34
Riihimäen kt. 1,34
Porvoon kt. 1,32
Salon kt. 1,29
Haminan kt. 1,28
Lohjan kt. 1,24
Lappeenrannan kt. 1,24
Mikkelin kt. 1,21
Iisalmen kt. 1,21
Lahden kt. 1,21

Majoitus- ja ravitsemistoiminta
Imatran kt. 1,69
Porvoon kt. 1,55
Kouvolan kt. 1,14
Rovaniemen kt. 1,12
Porin kt. 1,09
Helsingin kt. 1,08
Lappeenrannan kt. 1,06
Kuopion kt. 1,06
Mikkelin kt. 1,02
Rauman kt. 1,01
Tampereen kt. 0,99
Joensuun kt. 0,99
Lohjan kt. 0,99

Rahoitus- ja vakuutustoiminta
Helsingin kt. 1,61
Iisalmen kt. 1,04
Hämeenlinnan kt. 0,88
Kuopion kt. 0,87
Turun kt. 0,82
Vaasan kt. 0,80
Oulun kt. 0,76
Lohjan kt. 0,71
Seinäjoen kt. 0,68
Porvoon kt. 0,68
Lahden kt. 0,67
Tampereen kt. 0,67
Imatran kt. 0,66

Helsingin kt. 1,39
Jyväskylän kt. 1,00
Tampereen kt. 1,00
Oulun kt. 0,96
Lappeenrannan kt. 0,92
Kouvolan kt. 0,91
Turun kt. 0,90
Kuopion kt. 0,88
Vaasan kt. 0,85
Forssan kt. 0,84
Kajaanin kt. 0,75
Lahden kt. 0,72
Joensuun kt. 0,72

Muut yksityiset hallinnon, liike-
elämän ja kuluttajien palvelut

Taiteet, viihde ja virkistys
Mikkelin kt. 1,33
Kajaanin kt. 1,24
Jyväskylän kt. 1,21
Helsingin kt. 1,18
Joensuun kt. 1,17
Turun kt. 1,04
Lahden kt. 1,02
Tampereen kt. 1,02
Lappeenrannan kt. 1,01
Kemin kt. 1,00
Kouvolan kt. 0,98
Rauman kt. 0,95
Rovaniemen kt. 0,94



Eri palvelualojen työpaikkojen 
jakautuminen yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeille 2012 
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Työpaikkojen lukumäärä ja osuus 
toimialoittain kaupunkiseutujen 
pääkeskustoissa vuonna 2010 
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Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 
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Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 

Työpaikkojen lukumäärä ja osuus 
toimialoittain kaupunkiseutujen 
alakeskuksissa vuonna 2010 



● Keskusta-alueet ovat tiivistyneet  
● Asukas- ja työpaikkarakenne on muuttunut 

○ Nuorten aikuisten ja ikääntyneiden kasvava osuus  
○ Liike-elämän palvelut, sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus  

● Kehityssuunnat vaihtelevat paljon eri keskusta-alueiden välillä  
● Kantakaupungin alue laajenee, kun keskustan reunavyöhykkeelle 

rakennetaan paljon asuntoja ja syntyy myös uusia työpaikkoja 
● Alakeskusten merkitys kasvaa suurimmilla kaupunkiseuduilla, mutta 

alakeskusten kehitys myös eriytyy 
● Kaupungistuminen, ikääntyminen ja digitalisaatio tuovat muutoksia, 

joista hyötyminen edellyttää keskustojen kehittämistä 
● Elämys- ja ajanvietepalvelujen sekä erilaisten hyvinvointi- ja 

hoivapalvelujen merkitys kasvaa 
● Kauppa ja ravitsemuspalvelut edelleen suurina asioinnin kokoajina 
● Joukkoliikenteen merkitys suurilla ja keskisuurilla seuduilla 
● Keskustojen elinvoimaisuus tärkeää pienemmissä keskuksissa 

Keskusta-alueiden 
muutoksia ja näköaloja 



● Kirjastot, teatterit, konserttitalot ym. kulttuurilaitokset osana elävää 
jalankulkukeskustaa.  

● Sosiaali- ja terveyspalveluissa valtavia muutostarpeita, myös 
paljon uudisrakentamista ja uuteen käyttöön päätyviä vanhoja 
sairaala- ym. rakennuksia 

Julkiset palvelut keskustojen 
jalankulkuympäristöissä 

Kuvat: Birmimghamin keskusta 



● Enintään 500 m etäisyydellä sijaitsevat palvelut: päivittäistavarakauppa, pieni 
supermarket, suuri supermarket, hypermarket, posti, apteekki, terveyskeskus, kirjasto, 
alakoulu, yläkoulu 
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Lähellä asuntoa sijaitsevien palvelujen 
keskimääräinen lukumäärä kaupunkiseuduittain 
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