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Kaupunkiseutujen eriytyvä kehitys voimistunut 1990-

luvun lamasta lähtien

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja tiivistyminen 

samaan aikaan 1990-luvun laman jälkeen. Ydinalueet 

tiivistyy samaan aikaan kun reuna-alueet laajenee

Työpaikkojen ja palveluiden sijoittuminen 

autokaupunkiin jatkunut 2010-luvulle asti

=> Selvä siirtymävaihe alkanut  hajautuneesta 

tiiviimpään

Kaupunkiseutujen väliset vaihtelut  kehityksessä!
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Raportin lisäksi kaupunkiseutukohtaisia

raportteja keskittyen laadullisiin tekijöihin:

- Söderström (2016): Riihimäen keskustan

laatuanalyysi

- Rosengren (2017): Kotkan keskustan

laatuanalyysi

- Kopperoinen ym. (2016): Järvenpään

viherrakenne

Raportin laaja sähköinen

kaupunkiseutukohtainen liitemateriaali löytyy

ymparisto.fi/ykr internetsivustolta

=> julkaisujen liitemateriaali



● Palvelut keskittyvät kaupunkiseuduille

● Muuttovoitto kohdistuu pääosin kasvaville kaupunkiseuduille 

● Maahanmuutto vahvistaa kaupungistumista

Kaupungistuminen ja kaupunkiseutujen 

eriytynyt kehitys jatkuu



● Tilastokeskuksen väestöennusteen mukana väestönkasvu hidastuu 

hieman tulevina vuosikymmeninä 

● Väestönkasvusta aiempaa suurempi osuus suuntautuu muutamille 

suurille kaupunkiseuduille: yli 80 % kaupunkiseutujen tulevasta 

kasvusta tapahtuu neljällä suurimmalla seudulla

● VTT:n asuntotuotantoennusteessa kaupungistumisskenaariossa jopa 

95 % seuraavan 25 vuoden asuntotuotantotarpeesta sijoittuu 14 

suurimmalle kaupunkiseudulle ja konservatiivisessakin skenaariossa 

85 % (Vainio 2015). 
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Väestönkasvu keskittyy suurimmille 

kasvaville seuduille

Lähde: Tilastokeskuksen väestöennuste, joka on alueellistettu SYKEssä

Väestönkasvu kaupunkiseuduilla



Väestön muutos erilaisilla kaupunki- ja maaseutualueilla. 

Aluerajauksena on käytetty vuoden 2015 mukaista taajamarajausta. 

Lähde: Rehunen et al 2017 YKR-Barometri.

Lieverakentamisen romahdus 2008 finassikriisiin



Tampereen

kaupunkiseutu



Tampereen

kaupunkiseutu



● Jalankulkukaupungin ja siihen kytkeytyvän pyöräilyn rakenteellinen että 

laadullinen kehittyminen => Yhdyskuntarakenteen päätrendi vuoteen 

2030.

● Asemanseutujen kehittäminen  jatkuu, matkakeskukset ”ankkureina”

● Keskustan ja keskustan reunavyöhykkeen uudistuminen. Tärkeistä 

”brownfields” alueista suunnitelmat saatu vihdoin kuntoon ( ajoitus!)

● Jalankulkukaupungin reunalla merkittävimmät yhdyskuntarakenteen 

muutokset, koska sitouduttu laajasti kehittämään

● Liitoskohta joukkoliikennekaupunkiin ja autokaupunkiin

● Erinomaisia sijainteja asutuksen lisäksi työpaikoille ja palveluille.

● Estevaikutuksia keskustan ja sen reunavyöhykkeen välissä ja eri 

kaupunginosien välillä.=>  Pyöräily, citybussit

● Myös hitaammin kasvavilla  ja taantuvilla seuduilla 

jalankulkukaupunki kehittyy

● Vielä kaupunkiseutuja, joissa keskustan kehitys ei ole lähtenyt kunnolla 

liikkeelle. Taustalla isoja virheinvestointeja keskustan ulkopuolelle 

ja/tai keskeisten alueiden ”lukot”, kuten asemanseutujen 

kehittämispäätösten viivästyminen.

● Monikeskuksisilla kaupunkiseuduilla alakeskukset  perinteisiä 

jalankulkukaupunkeja palveluineen, nyt nämä usein autokaupunkeja.
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Jalankulkukaupungin renessanssi 

– jo oli aikakin  



● Suurimmilla kaupunkiseuduilla hyvää kehitystä ja investointeja! Edellyttää 

kuitenkin merkittävää täydennysrakentamisen tehostamista aina 5-8 km:n 

etäisyydelle ”joukkoliikennesormiin”.

● Keskisuurilla kaupunkiseuduilla tilanne epäselvempi. Mahdollisuuksia on 

joukkoliikennesormien kehittämisessä, mutta vaatii erityisiä ponnisteluita 

täydennysrakentamisen suhteen ja pidättäytymistä laajentumiskasvussa.

● Lähiöiden kehittäminen ongelmallista monilla seuduilla.  Kerros- ja   

kaupunkipientaloilla täydennysrakentaminen!

● Vaihtoehtoja lapsiperheiden asumiselle joukkoliikenne- ja 

pyöräilykaupungista. Kaupunkipientalot vastaa perheiden asumisihanteita. 

Asuntomarkkinatilanne tukena tälle kehitykselle. Keskustan kerrostalojen hinta 

vs. 2-5 km:n etäisyydellä olevat pientalot. Suuremmilla 5-8 km etäisyys. 

Kaavamuutokset ja tonttien toteutumisen tehostaminen ! 

● Työpaikkojen ja palveluiden sijoittaminen solmukohtiin erityisen tärkeää

● Kaupunkiseudun alakeskusten rooli! Joukkoliikenne tukeutumaan riittävän 

isoihin helmiin ja nopeisiin yhteyksiin pääkeskustaan

● Liikenneteknologian kehitys – autonomiset ajoneuvot ja joukkoliikenne? 

Millaisia palvelupaketteja? Joukkoliikenteen yhtenäinen lippu. Kaivattu jo 20v.!

● Joukkoliikennekaupungin kehittämisessä isoja riskejä jos 

täydennysrakentaminen ei etene. 9

Joukkoliikennekaupungin tulevaisuus vielä osin epäselvä 

– edellyttää uusia ratkaisuja alakeskuksiin ja lähiöihin  



● Työpaikkojen ja palveluiden sijainti ohjaa autokaupunkikehitystä!

● Paljon sekä keskeneräisiä autokaupunkialueita että   autokaupunkivarauksia 

suunnitelmissa kaupunkiseudun reuna-alueilla. Osa vanhoja, osa uusia.

● Suunnitteluun juurtunut tarve varata isoja autokaupunkialueita vaikka kysyntää 

ei enää edelliseen malliin

● Kunnat ovat näihin investoineet ja paine, että ne toteutetaan on suuri

● Suunnitteluvaraa pitää olla mutta nyt paljon tarjolla ylimitoitettua ja yli-ikäistä 

kaavaa, joka perustuu pitkän  nousukauden aikaisiin käsityksiin ja 

ylimitoitettuihin väestöennusteisiin

● Taantuman jälkeinen aika? 

● Miten alueet saadaan pysymään reserveinä? V: Tarjoamalla parempia alueita 

tilalle ja kumoamalla huonossa sijainnissa olevia kaavoja

● Mikäli jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin täydennysrakentamista ei 

tehosteta riskinä heikkojenkin autokaupunkisijaintien aukeaminen 

● Euro on hyvä konsultti. Laajentumisalueet kalliita !

● Kysymys ei siitä etteikö näille alueille olisi jatkossakin kysyntää vaan siitä, että 

näitä alueita on jo aivan riittävästi

● Erottelu! Niiden autokaupunkialueiden tukeminen, jotka muuttuvat osin 

pyöräilykaupungeiksi tai täydentyessään heikoksi joukkoliikennekaupungiksi 
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Autokaupungistumisen etenemiselle ei näy esteitä –

vastaavatko alueet tulevaisuuden asumisihanteita



● Suomen kaupunkiseuduilla tulisi edelleen tehostaa 

täydennysrakentamista, jotta yhdyskuntarakenteen 

hajautumiskehitys ei lähtisi uudestaan käyntiin nousukauden 

koittaessa.

● Kaupunkiseuduilla on suunnitelmissa paljon keskeneräisiä 

autokaupunkialueita ja reservialueita huonoissakin sijainneissa. 

Reservialueiden mahdollinen käyttöönotto tulevaisuudessa 

muodostaa isoja taloudellisia riskejä sekä kunnalle että asukkaille.

● Tutkimuksen mukaan etenkin väestöään menettävillä 

kaupunkiseuduilla ei näille alueilla ole odotettavissa riittävästi 

kysyntää, jonka vuoksi infrastruktuuri jo avatuillakin alueilla uhkaa 

jäädä vajaakäyttöön. Seurauksena on kunnalle kalliita alueita, 

joissa asuntojen vakuusarvot laskevat. Näitä uusia alueita ei tulisi 

avata. Erityisen ongelmallinen tilanne on monikuntaisella 

kaupunkiseudulla kuntien raja-alueilla. Näiden alueiden ratkaisut 

edellyttävät kaupunkiseututasoista maapolitiikkaa.
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Kaupungistumisen hyödyt edellyttävät 

täydennysrakentamisen tehostamista



Subcenters (11):
81 000 workplaces
growth +750

Other concentrations
of workplaces (7):
89 000 workplaces,
growth +20 000

Central pedestrian zone

Fringe of pedestrian zone

Subcenter

Other concentration
of workplaces/retail

Helsinki

Alakeskukset (11):
81 000 työpaikkaa
kasvu +750

Muut keskittymät (7):
89 000 työpaikkaa,
kasvu +20 000

Tukholma

Alakeskukset (10):
121 000 työpaikkaa

kasvu +16 700

Muut keskittymät (7):
63 000 työpaikkaa,

kasvu +4 500

Helsinki

Kasvu pääosin toimistoalueilla keskusten ulkopuolella. Kasvu pääosin vahvimmissa alakeskuksissa.

+ 6 200

+ 2 700
+ 2 900

+ 7 500

+ 7 000

+ 6 700

+ 2 300

+ 2 000 Solna

Tukholma

Ajoitus ja 
uudet avaukset !


