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Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja kaupungistumisen ekologiseen kestävyyteen liittyviä vaikutuksia on 

arvioitu yhdyskuntarakenteen aluerajausten, liikkumisen tunnuslukujen, ekologisen kestävyyden

arviointityökalujen ja rakennuskohtaisen päästölaskennan avulla.

Kaupungistumisen kehityskulut vaikuttavat ekologiseen kestävyyteen

Antti Rehunen

Suomen ympäristökeskus SYKE

antti.rehunen@ymparisto.fi

Kaupungistuminen lisää

uudisrakentamista

Kaupunkialueiden asukasmäärä on kasvanut viime

vuosikymmeninä yli kaksinkertaista vauhtia koko

maan kasvuun verrattuna. 2000-luvun aikana yli 80 

% uusista asunnoista on sijoittunut kaupunkialueille. 

Väestöään menettävillä alueilla noin 5 000 asuntoa

vuodessa on jäänyt tyhjilleen.

Uusien asuntojen energiankulutus

ja päästöt vähenevät

Uusien asuntojen energiatehokkuus on parantunut ja

päästöt ovat laskeneet kiristyneiden normien myötä. 

Suurimmilla kaupunkiseuduilla muita alueita pienempi

asumisväljyys vähentää asukaskohtaisia päästöjä.

Uudisrakentaminen kuluttaa

luonnonvaroja ja luontoalueita

Rakennetun alueen laajeneminen on vienyt

kaupunkiseuduilla noin 2 500-3 000 hehtaaria

vuodessa maatalous- ja metsämaata sekä muita

luontoalueita. Pääosa uudisrakentamisesta on 

kuitenkin sijoittunut jo rakennettujen alueiden

yhteyteen. 

Tiivistyminen on tuonut etuja

Taajamat ovat täydennysrakentamisen myötä

aiempaa tehokkaammin rakennettuja. Tiiviimpi

rakenne vähentää infrastruktuurin tarvetta ja edistää

palvelujen saavutettavuutta. Taajamien asukastiheys

on laskenut pitkään asumisväljyyden kasvun myötä, 

mutta viime vuosina tiheys on kääntynyt nousuun

suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Toiminnallinen hajautuminen on 

lisännyt autoriippuvuutta

Yhdyskuntarakenteen toiminnallinen hajautuminen on 

lisääntynyt pitkään. Tämä näkyy mm. palveluiden

sijoittumisessa keskustojen ulkopuolelle ja

työmatkojen pidentymisenä. Työmatkoista aiempaa

pienempi osuus on kuljettavissa kestävillä

kulkumuodoilla. Viime vuosina hajautumiskehitys on 

hidastunut.

Asuntojen sijainti vaikuttaa

arkimatkojen päästöihin

Liikkumistottumukset vaihtelevat paljon

yhdyskuntarakenteellisen sijainnin mukaan. Keskusta-

alueilla asuvat tekevät suurimman osan arkimatkoista

jalkaisin, pyörällä tai joukko- liikenteellä, taajamien

reuna-alueella asuvat autolla. 

Ekologinen kestävyys

edellyttää toimia kaikilla

osa-alueilla

Päästötavoitteiden saavuttaminen

edellyttää toimia kaikilla kulutuksen ja

tuotannon osa-alueilla.  

Yhdyskuntarakenteen ja

ohjauskeinojen tulisi tukea kestäviä

elämäntapoja ja vähäpäästöistä

kulutusta erilaisilla alueilla. Huomiota

pitää kiinnittää olemassa olevan

rakennuskannan parantamiseen, uusien

rakennusten materiaalien valintaan, 

energiatehokkuuden lisäämiseen, hyviin

sijaintiratkaisuihin ja yhdyskuntarakenteen

toiminnalliseen eheyteen.

Yhdyskuntarakenteen keskeisten 

indikaattorien kehitys 34 suurimmalla 

kaupunkiseuduilla 1990–2017.

Uusien asuntojen asukkaiden keskimääräiset

arkimatkojen autokilometrit yhdyskunta-

rakenteelliseen sijaintiin ja henkilöliikenne-

tutkimuksiin pohjautuvien liikkumisen

tunnuslukujen perusteella 1990–2017.

Uusien asuntojen energiankulutuksen hiilidioksidi-

päästöt kerrosneliömetriä kohden erikokoisilla

kaupunkiseuduilla 2000–2017 SYKEn ylläpitämien

rakennustietojen ja päästömallinnuksen

perusteella.

Ari Nissinen

Suomen ympäristökeskus SYKE

ari.nissinen@ymparisto.fi
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Taajamat ovat täydennys-

rakentamisen myötä aiempaa 

tehokkaammin rakennettuja. 

Tiiviimpi rakenne vähentää 

infrastruktuurin tarvetta ja edistää 

palvelujen saavutettavuutta.

Asukastiheys on laskenut pitkään 

asumisväljyyden kasvun myötä, 

mutta kääntynyt viime vuosina 

nousuun suurimmilla 

kaupunkiseuduilla.

Taajamien asukastiheys on kääntynyt kasvuun suurimmilla kaupunkiseuduilla

Asukastiheyden kehitys asemakaavoitettua aluetta 

vastaavalla tiheän taajaman alueella 1990-20017
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Yhdyskuntarakenteen toiminnallinen 

hajautuminen on jatkunut pitkään 

Palvelut ovat sijoittuneet  

keskustojen ulkopuolelle ja 

työmatkat pidentyneet

Työmatkoista aiempaa pienempi 

osuus on kuljettavissa kestävillä 

kulkumuodoilla

Viime vuosina hajautumis- kehitys 

on kuitenkin hidastanut

Toiminnallinen hajautuminen on lisännyt autoriippuvuutta

Osuus työmatkoista, jotka on mahdollista 

kulkea jalkaisin, pyörällä tai joukkoliikenteellä*

* Sekä asuin- että työpaikka jalankulku- tai joukkoliikenne-

vyöhykkeellä tai enintään 4 km etäisyydellä toisistaan.
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Liikkumistottumukset 

vaihtelevat paljon 

yhdyskuntarakenteellisen 

sijainnin mukaan

2010-luvulla 

uudisrakentaminen on 

sijoittunut harvemmin 

autoriippuvaiselle alueelle kuin 

edellisenä vuosikymmenenä

Asuntojen sijainti vaikuttaa arkimatkojen päästöihin

Uusien asuntojen asukkaiden keskimääräiset 

arkimatkojen autokilometrit 1990–2017

Keskiarvo on laskettu rakennus- ja väestötietojen sekä 

yhdyskuntarakenteelliseen sijaintiin ja henkilöliikennetutkimuksiin 

pohjautuvien liikkumisen tunnuslukujen  perusteella
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Vuosina 2015-2017 

uudisrakentaminen vei 

kaupunkiseuduilla yhteensä 30 % 

vähemmän metsä-, maatalous- ja 

muita luontoalueita per 

kerrosneliömetri kuin kymmenen 

vuotta aiemmin

Rakennetun 

alueen 

laajeneminen 
Maatalous-, metsä- ja 

luontoalueiden 

ottaminen 

rakentamiskäyttöön,

muutos verrattuna 

Corine 2000 aineistoon

Uusien 

rakennusten 

kerrosala 

valmistumis-

vuoden mukaan

Tiivistyvä yhdyskuntarakenne vie vähemmän luontoalueita
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●Tiiviisti rakennetussa jalankulkukaupungissa arjessa pärjää 
pääosin kävellen, mutta myös pyöräily, joukkoliikenne ja auto 
ovat tyypillisiä liikkumismuotoja

● Joukkoliikennekaupungissa kävellen saavutettavien kohteiden 
valikoima on suppeampi, mutta joukkoliikenne mahdollistaa 
myös autottoman elämäntavan

●Autokaupunki tarjoaa auton käyttäjille mahdollisuuden 
elämäntapaan, jossa elinpiiri kattaa käytännössä koko 
kaupunkialueen, mutta varsinaiset autokaupungin alueet 
tunnistaa siitä, että niissä auto on välttämättömyys 

●Pyöräily mahdollistaa kestävän liikkumisen kaikissa 
kaupunkikudoksissa, joten sen edistäminen on tärkeää koko 
kaupunkialueella

Kolme kaupunkikudosta
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Newman & Kenworthy 1999: 

Kolmen kaupunkikudoksen teoria:  jalankulku-, joukkoliikenne ja autokaupunki
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Kaupunkikudokset: Leo Kosonen
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Autonomistus Helsingin seudulla (14 kuntaa)
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Kaupunkikudokset ja autonomistus

12

2
6

.1
1

.201
8

ESITYK
SEN

 P
ITÄ

JÄ
, SYK

E

23.11.2018 HELSINKI



13

Seudulle 

803 832 uutta 

asukasta ja 

393 680 työpaikkaa 

vuoteen 2050 

mennessä: 3,3 milj. 

asukasta ja 

työpaikkaa yhteensä

Tässä kuntien omiin 

arvioihin perustuva 

väestönkasvu ylittää 

noin 230 000 

asukkaalla seudun 

kokonaisskenaarion 

vuoteen 2050
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Väestön ja työpaikkojen sijoittuminen koko seudulla

23.11.2018 HELSINKI

Ulompi autokaupunki

Alakeskukset

Joukkoliikennekaupungit
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KaupunkikudoksetYhdyskuntarakenteen vyöhykkeet
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Kaupunkiseutujen kestävän yhdyskuntarakenteen tavoite on ylläpitää, kehittää ja luoda elinympäristöjä ja sijainteja, jotka mahdollistavat sekä edistävät 

kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Tavoitteen toteutuminen edellyttää eri ohjauskeinojen yhteisvaikutusten tunnistamista ja yhteensovittamista. Näin 

parannetaan tulevan toimintaympäristön ennustettavuutta ja luodaan eri toimijoille paremmat edellytykset kehittää toimintaa kestävän kehityksen edistämiseksi.

Kaupunkiseutujen kestävä yhdyskuntarakenne – Tunnista – Priorisoi - Toteuta

PRIORITEETIT SEURAAVAN 10 VUODEN YHDYSKUNTARAKENTEEN KEHITTÄMISESSÄ

M Keskustan reunavyöhykkeen kehittäminen. Reunavyöhyke toimii

jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden liitoskohtana, joka tarjoaa

erinomaisen sijainnin asumiselle, palveluille ja työpaikoille. Monilla

kaupunkiseuduilla tällä 1-2 km keskustasta sijaitsevalla alueella on paljon

uudistumispotentiaalia.

A Omakotitaloista kaupunkipientaloihin.

Tulevaisuuden pientaloalueet tulisi saada kaupunkirakenteen 

sisään tukemaan joukkoliikennekaupunkia. Autokaupunki ei 

eheydy rakentamalla uusia omakotitaloalueita irti palveluista. 

Tarvitaan kohtuuhintaisia tiiviitä ja matalia 

kaupunkipientalototeutuksia, jotka monipuolistavat 

väestörakennetta sekä uudistavat lähiöitä.

L Suurten kaupunkiseutujen 

yhdyskuntarakenteessa intensiivisen 

joukkoliikennevyöhykkeen kehittäminen 

on liikenteen ja maankäytön suunnittelun 

ykkösprioriteetti. Suurilla kaupunkiseuduilla 

ja metropolialueella intensiivisen 

joukkoliikennevyöhykkeen palvelutaso 

varmistetaan joukkoliikennettä ja 

maankäyttöä kehittämällä. Intensiivisellä 

joukkoliikennevyöhykkeellä mahdollistetaan 

monipuolisiin liikkumisvalintoihin ja kestävään 

liikkumiskäyttäytymiseen perustuva 

elämäntapa. Keskustan ja alakeskusten 

kehittäminen on tärkeä osa intensiivistä 

joukkoliikennekaupunkia.

Myllykylä

Elina Nyberg

Leppävaaran asema 

Panu Söderström

Kalasatama

Panu Söderström

23.11.2018 HELSINKI
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Keskustan reunavyöhykkeen kehittäminen Reunavyöhyke

toimii jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeiden liitoskohtana, 

joka tarjoaa erinomaisen sijainnin asumiselle, palveluille ja

työpaikoille. Monilla kaupunkiseuduilla tällä 1-2 km keskustasta

sijaitsevalla alueella on paljon uudistumispotentiaalia.

Kalasatama

Panu Söderström

Keskustojen reunavyöhykkeen muutosalueilla 

on reserviä vielä pitkälle tulevaisuuteen 

poikkeuksena Helsingin ja Tampereen seudut, 

joissa alkamassa seuraavaksi laajentumiskasvu, 

jos joukkoliikennekaupungin eheyttäminen ei 

etene 

M
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L

Intensiivisen joukkoliikennevyöhykkeen palvelutaso

varmistetaan joukkoliikennettä ja maankäyttöä kehittämällä.

Intensiivisellä joukkoliikennevyöhykkeellä mahdollistetaan

monipuolisiin liikkumisvalintoihin ja kestävään

liikkumiskäyttäytymiseen perustuva elämäntapa. 

Keskustan ja alakeskusten kehittäminen on tärkeä osa

intensiivistä joukkoliikennekaupunkia.

Keskisuurilla kaupunkiseuduilla olemassa olevien

vyöhykkeiden varmistaminen
Leppävaaran asema 

Panu Söderström

Suurten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteessa intensiivisen

joukkoliikennevyöhykkeen kehittäminen on liikenteen ja maankäytön

suunnittelun ykkösprioriteetti
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A Omakotitaloista kaupunkipientaloihin.

Tulevaisuuden pientaloalueet tulisi saada

kaupunkirakenteen sisään tukemaan

joukkoliikennekaupunkia. 

Autokaupunki ei eheydy rakentamalla uusia

omakotitaloalueita irti palveluista. 

Tarvitaan kohtuuhintaisia tiiviitä ja matalia

kaupunkipientalototeutuksia, jotka monipuolistavat

väestörakennetta sekä uudistavat lähiöitä ja pienemmillä

kaupunkiseuduilla keskustojen reunavyöhykettä.

Myllykylä

Elina Nyberg
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• Verkostokaupunki

• Pääkaupunkiseudun keskusverkko – monikeskuksisen

kaupunkirakenteen kytkennät

• Kaupunki-maaseutu gradientti: Kuumakunnissa 320 000 

asukasta

• Nopea kasvu -> investoinnit infraan keskeisiä -> luodaan hyviä 

sijainteja

• Isot hankkeet ja investoinnit merkittäviä kehityksen ohjaajia

• Metropolialueen kaupunginosien tunnistaminen keskusverkon 

kautta – lähiympäristöt -> ihmisten mittakaava, jalankulku- ja 

joukkoliikennekaupungin kehittäminen 
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Kiitos
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