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● Jalankulkuvyöhykkeiden ja alakeskusten määrittelyssä siirrytty 
hyödyntämään päivitettyjä  YKR-keskustarajauksia 

 
● Samalla keskustan reunavyöhykkeen ulottuvuus on pienempi (n. 2,5 km 

keskustaetäisyydestä n. 2 kilometrin etäisyyteen) kuin vuoden 2010 
vyöhykkeissä 

 
● Keskusverkon määrittelyn lähtötiedot vuodelta 2014 (väestö) ja 2012 

(työpaikat) 
 

Keskusverkon päivitys vyöhykkeisiin 



Keskustan jalankulkuvyöhyke 
● vyöhykkeeseen luokitellaan ne ruudut, jotka kuuluvat keskusta-aluerajauksen 

luokkaan ”kaupunkiseudun keskusta” ja sijaitsevat 2 km (Helsinki), 1,5 km 
(Tampere ja Turku) tai 1 km (muut kaupungit) maaetäisyydellä kaupungin 
keskustasta 

● Helsingin metropolin vaikutusalueella vyöhyke rajattu myös kaupunkiseutujen 
kehysalueiden isoille alakeskuksille (esim. Järvenpää) 

● Keskustan tai alakeskuksen keskipiste on määritetty suurimman 
naapuriruututyöpaikkasumman saavan ruudun keskipisteen mukaiseksi. Mukana 
seuraavat toimialat: 
○ vähittäiskaupan työpaikat (painotus 2x) 
○ majoitus- ja ravitsemistoiminta 
○ rahoitustoiminta 
○ informaatio ja viestintä 
○ kiinteistöalan toiminta 
○ julkinen hallinto  
○ ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 
○ hallinto- ja tukipalvelutoiminta 
○ muu palvelutoiminta 
○ taiteet, viihde ja virkistys 
○ kansainväliset järjestöt 







Keskustan reunavyöhyke 
● Keskustan reunavyöhykkeeseen luokitellaan ne ruudut, jotka sijoittuvat 3 

km (Helsinki) tai 1 km (muut kaupungit) maaetäisyydelle keskustan 
jalankulkuvyöhykkeen ulkoreunasta.  

● Lisäksi vyöhykkeeseen luetaan yhtenäiseen kaupunkiseudun keskusta-
aluerajaukseen kuuluvat ruudut, jotka sijoittuvat tätä kauemmaksi. 
Keskustan reunavyöhykkeeseen sisällytetään myös ne alakeskuksiksi 
luokittuvat kohteet, jotka leikkaavat muodostettavaa vyöhykettä. 

● Reunavyöhykkeestä on poistettu ne ruudut, jotka eivät kuulu tiheän 
taajaman luokitukseen  

● Reunavyöhykkeestä on eroteltavissa erikseen alueet, jotka täyttävät myös 
joukkoliikennevyöhykkeiden kriteerit 
 





  
● Alakeskuksiksi luokitellaan Helsingin, Tampereen ja Turun 

kaupunkiseutujen ydinalueilla luokkaan ”kaupunkiseudun iso alakeskus” 
lukeutuvat keskukset  

● Muilla kaupunkiseuduilla alakeskuksiksi luokitellaan myös 
”kaupunkiseudun pieni alakeskus” -luokkaan kuuluvat keskukset.  

● Keskusta-alueen tulee myös olla palveluiltaan monipuolinen, eli siellä 
tulee sijaita useita erityyppisiä toimintoja kuten julkisia palveluita, 
ravintola- ja hotellipalveluita, pankkeja sekä terveys- ja sosiaalipalveluita 

● Keskustarajaus on tehty valtakunnallisesti samalla kriteerillä 
● Isoimpien ja monipuolisten alakeskusten lisäksi seuduilla on pienempiä ja 

yksipuolisempia keskuksia, jotka ovat osana joukkoliikenne- ja 
autovyöhykkeitä, niitä käsitellään omina karttatasoinaan vyöhykkeiden 
päällä 

● Keskustan reunavyöhykkeellä sijaitsevia alakeskuksia ei rajattu erikseen, 
vaan ne ovat osana reunavyöhykettä 

Alakeskuksen jalankulkuvyöhyke 
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