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● Keskusta-alueiden 

rajausmenetelmässä tunnistetaan  

YKR:n 250 m x 250 m  

ruututietojen perusteella alueet, 

joissa sijaitsee lyhyellä 

jalankulkuetäisyydellä tiiviisti 

työpaikkoja ja väestöä sekä 

monipuolisesti useita 

erityyppisiä toimintoja. 
   

● Kaupan alueet rajataan 

tunnistamalla Tilastokeskuksen 

toimipaikkatietojen perusteella 

alueet, joissa myymälät 

sijaitsevat niin lähellä toisiaan, 

että alueesta muodostuu asioinnin 

näkökulmasta yksi toiminnallinen 

kokonaisuus. 2 

Keskusta-alueiden ja kaupan alueiden 

rajaaminen SYKEssä  
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Toimintojen keskittymistä kuvaavan 

summamuuttujan muodostaminen 

Väestö Työpaikat 

Vähittäiskaupan työpaikat 
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Toimintojen keskittyminen 



Rahoitus- ja vakuutus- 

toiminta Julkinen hallinto 

Majoitus- ja  

ravitsemistoiminta 

Terveys- ja  

sosiaalipalvelut 

Taiteet, viihde ja virkistys 

Keskustojen monipuolisuuden tarkastelu 

Kartoissa näkyvät kriteerin täyttävät alueet toimialoittain 
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Toimintojen monipuolisuus 
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Ytimet luokiteltuna kahdeksaan luokkaan 

Yhdistetty keskittyneisyys ja monipuolisuus 
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Kaupan alueiden rajaus 

● Lähellä toisiaan sijaitsevien kauppojen muodostama alue 

● Työpaikkamäärältään ja kerrosalaltaan tietyn kokoisille kaupan 

sijaintirakennuksille on muodostettu bufferivyöhykkeet (75–250 m 

koon mukaan) ja niistä muodostuvat yhtenäiset alueet on 

muunnettu ruuduiksi 
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Keskusta-alueiden ja kaupan alueiden 

rajaukset 



©SYKE. Lähtötiedot: SYKE/YKR 2013. Tilastokeskus. Tiestö: Liikennevirasto/Digiroad 2012.  

Vesialueet: Corine Land Cover 2006,  ©Maanmittauslaitos. 



Taneli Duunari-Työntekijäinen, SYKE 12 



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 
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Lähde: YKR/SYKE ja Tilastokeskus. 

Työpaikkojen lukumäärä ja osuus 

toimialoittain kaupan alueilla vuonna 2010. 
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Keskusta-alueiden  osuus koko alueen 

työpaikoista, väestöstä ja kerrosalasta 1990-2010 
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KAIKKI TYÖPAIKAT VÄHITTÄISKAUPAN TYÖPAIKAT 

VÄESTÖ RAKENNUSTEN KERROSALA 



SUURIMMAT 

MUUTOKSET 

 

Pääkeskustoissa: 

Nuorten aikuisten 

määrän on 

kasvanut paljon, 

pienemmillä 

seuduilla myös yli 

75-vuotiaiden 

määrä. 

 

 

Alakeskuksissa: 

Suurimmilla 

kaupunkiseuduilla 

on kasvanut 

nuorten aikuisten 

sekä yli 50-

vuotiaiden määrä. 

Pienemmillä 

kaupunkiseuduilla 

alakeskusten 

väestö ikääntyy ja 

lapsiperheiden 

määrä vähenee. 

 

Väestökehitys pääkeskustoissa ja alakeskuksissa 

ALAKESKUKSET 

PÄÄKESKUSTAT 
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Vähittäiskaupan työpaikkojen osuus keskusta-

alueilla ja kaupan alueilla vuosina 1990-2010: 

Helsingin kaupunkiseudulla ja muilla 

kaupunkiseuduilla 

Lähde: SYKE, VTJ/VRK 4/2013, Tilastokeskus. 



Myymälä- ja liikerakennusten 

yhteenlaskettu kerrosala keskusta-

alueille, kaupan alueille ja 

muualle valmistumisvuoden mukaan 

● Lähde: SYKE, VTJ/VRK 4/2013. 
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● Palvelujen saavutettavuuden muutokset aiheutuvat sekä 

asutuksen ja palveluverkon muutoksista 

● Täydennysrakentamisen mahdollisuudet tukea palvelujen 

säilymistä alueilla, joilla asukasmäärä vähenee 

● Alakeskusten ja lähiökeskusten asema, kaupan alueiden 

täydennysrakentaminen? 

● Uuden asuntorakentamisen lisäksi huomiota asutuksen 

muutoksiin olemassa olevassa rakennuskannassa 

● Täydentävä työpaikkarakentaminen soveltuvilla alueilla 

 

● Täydennysrakentamisen määrittely ja seuraaminen 

● Täydennysrakentamisen potentiaalien tunnistaminen, esim. 

väljät pientalo- ja kerrostaloalueet?  

● Täydennysrakentamisen vaikutukset väestörakenteeseen ja 

-dynamiikkaan 
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Palveluverkon ja asutuksen muutos 

täydennysrakentamisen näkökulmasta 



Lähipalvelutarkastelussa: pien-/valintamyymälä, pieni supermarket, suuri supermarket, hypermarket, alakoulu, 

yläkoulu, kirjasto, terveyskeskus, posti ja apteekki. Suurempi päivittäistavarakauppa vastaa myös pienempiä kauppoja. 



Päivittäistavarakaupan saavutettavuus vuosina 

2006-2012 rakennettujen asuntojen asukkailla 

täydentävän ja uudisrakentamisen alueilla eri 

kaupunkiseuduilla 

Keskietäisyys lähimpään 

päivittäistavarakauppaan 
Keskietäisyys lähimpään 

suureen supermarketiin 
Tiheä taajama 

vastaa alue- 

tehokkuudeltaan 

asema- 

kaavoitettua 

aluetta 
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Lähimmän päivittäistavarakaupan ja 

suuren supermarketin sijaintivyöhyke eri 

vyöhykkeillä asuvien asukkaiden 

keskuudessa vuonna 2012 
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Asutuksen sijoittuminen suhteessa lähimmän suuren supermarketin saavutettavuuteen eri 

liikkumismuodoilla kaupunkiseuduittain vuosina 2008 (harmaa piste) ja 2012 musta piste).  
  

Kauppa on tässä jalkaisin saavutettavissa, jos etäisyys linnuntietä on enintään 800 metriä (vastaa 1 km tie-

etäisyyttä). Kauppa on tässä saavutettavissa joukkoliikenteellä, jos matkaa on yli 800 metriä, mutta 

asuinpaikka on jalankulku- tai joukkoliikennevyöhykkeellä. Muussa tapauksessa kauppa on saavutettavissa 

vain autolla. Lähde: SYKE, AC Nielsenin myymälärekisteri 2008 ja 2012, Tilastokeskus, VTJ/VRK 4/2013. 



● Antti Rehunen ja Ville Helminen 

etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 

 

● www.ymparisto.fi/ykr 

● www.ymparisto.fi/kaupantietopankki 
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