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Urban Zone 2 -hanke 
• Laaja valtakunnallinen  analyysi kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteesta ja sen kehityksestä viimeisen 25 vuoden ajalta 

jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeillä sekä  yhdyskuntarakenteen  toiminnallisella aluerajauksella 

• Analysoidaan yhdyskuntarakenteen keskusverkkoa, morfologiaa, eheytymistä ja hajautumista, rakennetun ympäristön 

laatua sekä liikkumiskäyttäytymistä eri teemoilla ja kynnysarvoanalyyseilla mm. väestörakenteen,  asumisen, palveluiden, 

työpaikkojen, eri liikennemuotojen ja ilmastovaikutusten kautta  

• Tarkempana case-tutkimuksena analysoidaan pääkaupunkiseudun monikeskuksisuutta ja joukkoliikennekäytäviä 

• Arvioidaan yhdyskuntarakenteen kehitystä kaupunkiseuduilla  vuoteen 2030 asti 

• Tulosten hyödyntäminen liitetään käytännön suunnitteluun ja vaikutusten arviointiin eri kaupunkiseuduilla 

• Analyysien  pohjalta kehitetään suunnittelu- ja arviointimenetelmiä yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän 

yhteensovittamiselle 

• Hankkeen kesto 2011-2013 

• Hankkeen esittely sekä 1-vaiheen loppuraportti osoitteessa  

          www.ymparisto.fi/syke/uz 
 

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 

• Perusjaottelu jalankulkuvyöhykkeet, joukkoliikennevyöhykkeet ja autovyöhykkeet 

• Pohjautuvat yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän 250 x 250 m ruudukkoon 

• Kriteereinä keskustaetäisyys ja joukkoliikenteen palvelutaso 

• Valtakunnallinen tarkastelu, vyöhykeluokitukset YKR-kaupunkiseuduille sekä kaikille Uudenmaan taajamille 1985-2010 

viiden vuoden välein 

 

 

 

 

 



Vyöhykekriteerit Helsingin metropolialueella 

Ydinalue Muut alueluokat 

Vyöhyke  Kriteeri  Kriteeri  

keskustan 

jalankulkuvyöhyke  

ruudut, jotka ovat enintään noin 2 km:n 

etäisyydellä Helsingin keskustasta  

ruudut, jotka ovat enintään noin 1 km:n 

etäisyydellä keskustasta 

alakeskuksen 

jalankulkuvyöhyke  

joukkoliikenteen ja kaupan palvelutasoon 

sekä asukas- ja työpaikkamääriin 

perustuvassa paikkatietoanalyysissä esiin 

nousevat toimintojen keskittymät 

kaupan palvelutasoon sekä asukas- ja 

työpaikkamääriin perustuvassa 

paikkatietoanalyysissä esiin nousevat 

toimintojen keskittymät 

keskustan reunavyöhyke  ruudut, jotka ovat 2‐5 km:n etäisyydellä 

Helsingin keskustasta, ja joissa 

monipuolinen yhdyskuntarakenne tai 

jotka kuuluvat raitiotieverkon 

liikennöintialueeseen.  

ruudut, jotka ovat 1‐2,5 km:n etäisyydellä 

keskustasta 

intensiivinen 

joukkoliikennevyöhyke  

ruudut, joissa joukkoliikenteen vuoroväli 

enintään 5 min bussiliikenteessä tai 10 

min raideliikenteessä, kävelyetäisyys 

enintään 250 m (bussi) tai 400 m (raide)  

- 

joukkoliikennevyöhyke  ruudut, joissa joukkoliikenteen vuoroväli 

enintään 15 min, kävelyetäisyys enintään 

250 m/400 m 

ruudut, joissa joukkoliikenteen vuoroväli 

enintään 30 min, kävelyetäisyys pysäkille 

enintään 250 m /400 m 

heikko 

joukkoliikennevyöhyke  

- taajamaruudut, joissa seudullisen 

joukkoliikenteen vuoroväli enintään 60 

min ja kävelyetäisyys pysäkille 250 m/ 400 

m. 

autovyöhyke taajama-alueet, jotka eivät täytä muiden 

vyöhykkeiden kriteerejä  

taajama-alueet, jotka eivät täytä muiden 

vyöhykkeiden kriteerejä 

taajaman ulkopuolinen 

alue 

YKR-taajaman ulkopuoliset ruudut YKR-taajaman ulkopuoliset ruudut 



Vyöhykekriteerit muiden kaupunkiseutujen 

vaikutusalueilla 
Vyöhyke Kriteeri  

keskustan jalankulkuvyöhyke  ruudut, jotka ovat enintään noin 1 

km:n etäisyydellä kuntakeskuksesta  

alakeskuksen jalankulkuvyöhyke  joukkoliikenteen ja kaupan 

palvelutasoon sekä asukas- ja 

työpaikkamääriin perustuvassa 

paikkatietoanalyysissä esiin nousevat 

toimintojen keskittymät 

keskustan reunavyöhyke  ruudut, jotka ovat 1‐2,5 km:n 

etäisyydellä kuntakeskuksesta  

intensiivinen 

joukkoliikennevyöhyke  

ruudut, joissa joukkoliikenteen 

vuoroväli enintään 15 min (Turku ja 

Tampere 10 min), kävelyetäisyys 

enintään 250 m 

joukkoliikennevyöhyke  ruudut, joissa joukkoliikenteen 

vuoroväli enintään 30 min, 

kävelyetäisyys enintään 250 m 

bussipysäkille  

autovyöhyke taajama-alueet, jotka eivät täytä 

muiden vyöhykkeiden kriteerejä  

muut taajamat kaupunkiseudun vaikutusalueen muut 

taajamat, joille ei ole määritelty 

vyöhykeluokkaa 

taajaman ulkopuolinen alue YKR-taajaman ulkopuoliset ruudut 





Valtakunnalliset aluejaot 

Vyöhykkeiden analysoinnissa käytetään erilaisia valtakunnallisia aluejakoja: 

• Kaupunkiseutujen vaikutusalueet ja niiden ryhmittely 

• Jokainen vaikutusalue jakautuu edelleen etäisyysperusteisiin alueisiin, joiden 

perusjaottelu on ydinalueet, kehysalueet, maaseutumainen reuna-alue, 

pienkaupungit sekä itsenäiset kaupunkiseudut suuremman kaupungin 

vaikutusalueella 

 



Vyöhykkeiden analysointi YKR-tietojen ja 

liikkumistutkimusten avulla 

Analysoitavia muuttujia muun muassa: 

• Väestömäärä vyöhykkeillä 

• Työpaikkamäärä vyöhykkeillä 

• Asukastiheys 

• Asuntokuntien keskikoko 

• Asumisväljyys 

• Vanhusväestön osuus 

• Autonomistus: moniautoisten asuntokuntien osuus 

• Autottomien asuntokuntien osuus 

• Vyöhykkeiden talotyyppijakauma 
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Keskustan jalankulkuvyöhykkeen 
asukastiheys 

Metropoli Suuret kaupunkiseudut

Keskisuuret kaupunkiseudut 1 Keskisuuret kaupunkiseudut 2

Pienet kaupunkiseudut 1 Pienet kaupunkiseudut 2

Kaikki kaupunkiseudut
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HANKKEEN WWW-SIVU 
www.ymparisto.fi/syke/uz 

MUITA HANKKEESEEN LIITTYVIÄ WWW-SIVUJA 
Tutkimustietoa yhdyskuntarakenteesta www.ymparisto.fi/ykr 
Kotka-Haminan rakennemalli   http://www.cursor.fi/cursor/ajankohtaista2/1/seudun_kehityskuvaluonnos_24_4_2012 
Lahden yleiskaavan vaikutusten arviointi http://www.lahti.fi/www/cms.nsf/pages/D71FAED6156FF6A1C225789B00263F96 

Urban Fabrics (UF) -hankkeen sivu http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=413601&lan=fi&clan=fi 

Lisätietoa 


