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HANKKEEN TAUSTOITUSTA 

YTK 4.12.2012 

Maapaikka-hallintamallin ’trading 

zone’ (vrt. Galison 1997): 

•Pelkistetty (paikka)tiedon vaihdon ja 

toiminnan keskinäisen koordinoinnin 

yhteinen alusta tai infrastruktuuri eri 

’alakulttuureja’ edustavien toimijoiden 

välillä 

– ”thin descriptions” 

– ”coordination is good enough” 

•Kehittyy paikallisen käytännön 

yhteistyön myötä 



   

   

HANKKEEN TAUSTOITUSTA - VYÖHYKKEET 
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HANKKEEN TAUSTOITUSTA - VYÖHYKKEET 
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Jokelainen & Mäntysalo (2007) 



   

   

HANKKEEN TAUSTOITUSTA: VERKOSTOT 
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 Stuttgart - Zwischenstadt (Sieverts 2003)   Netzstadt (Oswald & Bacchini 2003) 

 



   

   

1. PÄIVITTÄISTAVARA-

KAUPPA 

2. ERIKOISTAVARAKAUPPA, 

ERIKOISPALVELUT 

3. HYVINVOINTIPALVELUT 

4. KOULUTUSPALVELUT 

5. KULTTUURIPALVELUT 

6. LIIKUNTAPALVELUT 

7. MATKAILUPALVELUT 

8. YHTEYSPALVELUT 

Palveluprofiilit 1: yleisesti 

1. ERIKOISMYYMÄLÄT JA 

PERUSPALVELUT 

2. TEOLLISUUS, 

TALONRAKENNUS, ISÄNNÖINTI, 

LVI, AUTO- JA KONEHUOLTO 

3. SUUNNITTELUTOIMISTOT, 

ERIKOISPALVELUT 

4. PANKIT, POSTIT, VAKUUTUS, 

POLIISI, VIRASTOT 

5. MAATALOUS JA PUUTARHAT 

Palveluprofiilit 2: erikoispalvelut 

1. LÄÄKÄRI, 

TERVEYSKESKUS, 

SAIRAALA 

2. APTEEKIT, OPTIKOT 

3. PÄIVÄKODIT, 

HOIVAPALVELUT, 

SIIVOUS, KODINHOITO 

4. KAUNEUS- JA 

LUONTAIS-HOITOLAT, 

KAMPAAMOT, PARTURIT 

5. FYSIKAALINEN HOITO, 

HIERONTA 

Palveluprofiilit 3: hyvinvointipalvelut 

(Hynynen et al. 2008) (Hynynen et al. 2009) 

Työpaikat palveluissa 



   

   

Hankkeen aineistoina hyödynnettiin: 
 seitsemän tapaustutkimusseudun omia paikkatietoaineistoja 
ELY-keskusten OIVA-aineistoja  
SYKE:n YKR-aineistoja  
 
Hankkeen menetelminä käytettiin: 
 kirjallisuuskatsausta 
 teemahaastatteluita 
 aluekuvauksia 
 kriteeririiheä  
 asiantuntijatyöpajoja 
 kriteeripohjaisia verkosto- ja vyöhykeanalyysejä 
mallinnusta 
 

HANKKEEN AINEISTOT JA MENETELMÄT 
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Kotimainen osuus 

• Pekka V. Virtasen edullisuusvyöhykemenetelmän (1974) 
vaikutus 

• näkökulmina myös mm. kylät ja liikkumisen tasa-arvo 

Kansainvälinen osuus 

• urban growth boundary 

• What if? -paikkatietosovellus 

• eri maiden maaseutualueiden maankäytön vertailua 

 

KIRJALLISUUSKATSAUKSESTA 
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• urban growth boundary -kokemuksia 

• Sveitsi, Peking, Portland 

• What if? -työkalu: kasvaville seuduille 

• tuo vaihtoehdot näkyviin 

• maaseutualueiden maankäytön vertailua 

• Alankomaat, Tanska, Ruotsi 

• Ruotsissa samantapaisia haasteita kuin Suomessa 

• Suomi, Ranska, Unkari, Alankomaat, Espanja 

KIRJALLISUUSKATSAUKSESTA 
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HAASTATTELUIDEN TULOKSIA, YHTEENVETO 
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TYÖPAJOJEN ANTIA 

YTK 4.12.2012 
 



   

   

TYÖPAJOJEN ANTIA 

Roininen 2.10.2012 

Mallin tausta ja tarve Mallin rakenteen lähtökohtia Mallin yksityiskohtia 
Tapahtunut siirrymä maaseutu-

kaupunki jännitteestä 

maaseudun sisällä toimintojen 
väliseen jännitteeseen 

Mallin dynaamisuuden vaatimus 

(ajallinen muutos sekä mobiilit 
palvelut) 

Infrastruktuuriverkostojen asema 
mallissa  

Sektorit ylittävän 

paikkatietoyhteistyön ja 

seudullisen paikkatiedon tarve 
(toimijoineen) 

Huomioitava taantuvien ja 
kasvavien seutujen erityispiirteet 

Peruspalveluiden asema 
mallissa 

Huomioitava mallin 2-jakoinen 

käyttötarkoitus (strategisuus & 
MRL:n mukaisuus) 

Kyläkaavojen suhde 

hallintamalliin 
Elinkeinopalveluiden asema 

mallissa 

Huomioitava 

luottamushenkilöiden 

näkökulmat 
tarkoituksenmukaisuudesta 

Yhteisen suunnittelukielen tarve 
(suunnittelijat/luottamushenkilöt) 

Sosiaalisten verkostojen asema 
mallissa 

Mallin oltava riittävän 

yksinkertainen, jotta siitä 

kiinnostuvat muutkin kuin 

maankäytön 
paikkatietoasiantuntijat 

Pohdittava kaavoittamattomien 

kylien asemaa mallissa (haja-

asutusalueiden ja taajamien 
lievealueiden määritelmät) 

Vapaa-ajan verkostojen (ml. 
matkailu) asema mallissa  

    Maatalouden ja maaseutumiljöön 
asema mallissa 

    Maaseudun strategisten 

luonnonvarojen (esim. 
mineraalit) asema mallissa 



 

 

 

 

 

 

MALLIN RAKENNE 
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Punainen 

¤ stop rakentamishankkeelle 

Keltainen 

¤ odota ja harkitse 

Vihreä 

¤ anna mennä vaan 

Liikennevalot ohjaavat hajarakentamista 



   

   

VIHREÄ 
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KELTAINEN 
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PUNAINEN 
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VYÖHYKEJAKO 
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RAKENNETTAVUUSVYÖHYKKEET 
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ABSTRAKTI MALLIESITYS RAKENNETTAVUUSVYÖHYKKEISTÄ 

YTK 4.12.2012 



   

   

Palveluverkostoihin perustuvat vyöhykkeet syntyivät kartalle kuuden 

työvaiheen kautta: 

 

1) Rajattiin asemakaavoitetut alueet karttapohjalle eroon niiden 
ulkopuolisista maaseutumaisista alueista 

2) Priorisoitiin seututyöpajoissa kunkin seudun asemakaavojen 
ulkopuoliset tärkeimpinä pidetyt palveluverkostot 

3) Analysoitiin kunkin seudun väestön jakaantuminen sijaintiruuduittain 

4) Laskettiin väestön keskimääräiset etäisyydet sijaintiruuduista tärkeisiin 
palvelupisteisiin 

5) Piirrettiin eri palvelupalvelupisteille omat saavutettavuuskehät edellä 
mainittujen etäisyystietojen pohjalta 

6) Lopuksi kehät yhdistettiin samalle kartalle eheiksi vyöhykkeiksi. 

 

PALVELUVERKOSTOIHIN PERUSTUVAT VYÖHYKKEET 

YTK 4.12.2012 



Vyöhykkeiden yhdistäminen 

• Julkisten ja yksityisten 

palveluiden vyöhykkeet 

yhdistettynä 

• Nykyinen ja entiset 

kuntakeskukset erottuvat 

tässäkin 

• Mitä asemakaava-alueiden 

ulkopuolelle jää? 



Vyöhykkeiden yhdistäminen 

• Määrätyllä etäisyydellä 

sijaitsevien palveluiden 

(palvelupisteiden) 

lukumäärä 

• Huomaa asteikko; erot 

keskustan ja kaupungin 

muiden osien välillä suuria 



   

   

PALVELUVERKOSTOIHIN PERUSTUVAT VYÖHYKKEET 
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TARKOITUKSENMUKAISUUSVYÖHYKKEET 

YTK 4.12.2012 

Tarkoituksenmukaisuusvyöhykkeet syntyivät kartalle neljän 

työvaiheen kautta: 

 
1) Rajattiin asemakaavoitetut alueet karttapohjalle eroon niiden 

ulkopuolisista maaseutumaisista alueista 

2) Muodostettiin rakennettavuusvyöhykkeet edellä osoitetulla tavalla 

3) Muodostettiin palveluverkostoihin perustuvat vyöhykkeet edellä 

osoitetulla tavalla 

4) Yhdistettiin vyöhykkeet samalle karttapohjalle yleistämällä 

vyöhyketyypit eheiksi vyöhykkeiksi 



Vyöhykkeiden yhdistäminen 

• Rajoitusalueiden lisääminen 

tarkasteluun 

• Osa ehdottomia, osa 

”pehmeämpiä” 

• Tässä mukana pohjaveden 

muodostumisalueet, 

luonnonsuojelualueet, 

Natura-alueet, suojeltavan 

rakennusperinnön alueet 

sekä suojeltavat 

muinaisjäännöskohteet 



   

   

TARKOITUKSENMUKAISUUSVYÖHYKKEET 

YTK 4.12.2012 



   

   

YHTEENVEDONOMAISESTI HANKKEEN PÄÄTULOKSET – 

HANKE TUOTTI: 

YTK 4.12.2012 

 
1) aihepiiriä taustoittavaa arvokasta kansainvälistä tietoa, jota on 

sovellettavissa suomalaisenkin maaseudun kehittämiseen. 

2) tietoa paikkatiedon hyödyntämisen nykytilasta maaseudun 

maankäytön ja palveluiden suunnittelussa seitsemällä suomalaisella 

seudulla. 

3) riittävän pelkistetyn, ja kuitenkin monikerroksellisen, 

paikkatietopohjaisen maankäytön hallintamallin 

4) mallin rakentamisen prosessikonseptin 

5) viides päätulos kulminoitui siihen vuorovaikutukseen, jota 

hankkeen aikana käytiin eri palvelusektoreiden edustajien välillä. 

Tässä mielessä hanke palveli osaltaan paikkatiedon hyödyntämisen 

lisäämistä maaseutumaisten alueiden suunnittelussa ja 

kehittämisessä. 

 



   

   

TULKINTOJA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

YTK 4.12.2012 

 
1) Tietoa paikkatiedosta ja sen mahdollisuuksista on edelleen 

 niukasti ja liian harvoilla (esim. sote-sektori), mikä rajoittaa sen 

 hyödyntämisen laajentamista. 

 

2) Myös paikkatietoaineistojen ja -sovellusten alueellinen ja 

 sektorikohtainen vertailukelpoisuus on vaikeaa ja paikkatieto-

 osaaminen on usein riittämätöntä. 

 

3) Vähäiseksi toteamaamme ”paikkatietotietoa” tulisi markkinoida 

 muillekin toimijoille kuin sen asiantuntijoille. 



   

   

TULKINTOJA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 

YTK 4.12.2012 

 
4) Luottamushenkilöt voivat pelätä paikkatiedon kaventavan heidän 

 päätöksentekovaltaansa akselilla tietoperustainen ohjaus – 

 poliittiset arvovalinnat. 

 

5) Onkin tärkeää, että suunnittelijat ja paikkatietoasiantuntijat 

 avaavat näihin liittyvät arviointikysymykset myös poliittiselle 

 keskustelulle, jottei mallin teknisyys syrjäytä sen paikallisen  

 käyttöönoton edellyttämää arvopohdintaa, joka on pohjimmiltaan 

 poliittista.  



   

   

AJATUKSIA MALLIN KÄYTTÖÖNOTOSTA – MITEN 

PAIKALLISESTI VOITAISIIN EDETÄ? 

YTK 4.12.2012 

 

1)  Malli on luotu seitsemän tapausseudun yhteiskontekstissa ja 

 tarjoaa varsin abstraktin pohjan jatkolle. Jokaisen seudun tulisi 

 soveltaa sitä omin tavoin ja tarpein. Tämä edellyttää seuduilta 

 erityisesti omien alueellisten erityispiirteidensä kartoittamista 

 paikkatiedon hyödyntämisen kannalta katsottuna. 

 

2) Alkuvaiheessa on hyvä kartoittaa olemassa olevat 

 paikkatietoaineistot kunnallisesti/seudullisesti (mitä on 

 käytettävissä?). 

 

3) Tämän jälkeen kannattaa järjestää paikallisen hallintamallin 

 laadintatyön esittely-/markkinointitilaisuus luottamushenkilöille.  



   

   

AJATUKSIA MALLIN KÄYTTÖÖNOTOSTA – MITEN 

PAIKALLISESTI VOITAISIIN EDETÄ? 

YTK 4.12.2012 

4) Alkuvaiheen toimia olisi myös kunnallisten/seudullisten 

 koordinaattoreiden tai ”asiamiesten” nimeäminen 

 paikkatietoyhteistyötä varten. Heidän työtään helpottaisivat 

 mahdolliset seudulliset paikkatietoyhteistyöelimet. 

 

5) Ennemmin tai myöhemmin tulee esille myös tarve kartoittaa 

 mahdollisuudet lähikuntien yhteiseen nettipohjaiseen paikkatieto-

 ohjelmaan ja –aineistoon.  



   

   

MAAPAIKKA-HANKEKOKONAISUUDEN JATKO 
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Maapaikka II (käynnissä) 

 

    Salon seudun pilotointi: mallin ”tuunaaminen” Salon   

   seudun tarpeisiin ja näkemysten kokoaminen mallista   

   luottamushenkilöiltä, elinkeinoelämältä, järjestöiltä yms. 

   

Mahdollinen Maapaikka III (2013) 

 
    Mallin käyttöönotto ja koulutus seudullisesti (ainakin 7  

   Maapaikka I tapaustutkimusseutua). 
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KIITOS! 

 
YTK:n Maapaikka-tiimi 


