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Alkusanat 
Uudenmaan maakuntaa esitellään tässä julkaisussa teemakarttojen 
avulla. Karttojen lähtötiedot on saatu pääosin ympäristöhallinnon 
ylläpitämistä kansallisista aineistoista. Julkaisussa kuvataan Uuttamaata 
alue- ja yhdyskuntarakenteen1 näkökulmasta: Miten väestö, työpaikat, 
rakennukset, liikenne ja vapaa-ajan alueet lomittuvat suhteessa toisiinsa, 
miten ne muodostavat verkostoja, missä ja minkälaisia tiivistymiä ne 
muodostavat. 

Julkaisun nimen mukaisesti pääpaino työssä on kartoilla. Karttojen 
sisältämiä ilmiöitä ja tulkintoja niistä on raportissa esitetty vain lyhyesti, 
sillä niiden laajempi analyysi olisi monissa tapauksissa vaatinut kukin 
oman raporttinsa kirjoittamista. Esitetyt kartat ja johtopäätökset toimivat 
kuitenkin esimerkkeinä siitä, millaisia aineistoja on olemassa ja millaisia 
visualisointeja niistä voidaan esimerkiksi tehdä. Karttojen visuaalisen 
tulkinnan tueksi raporttiin on koottu kuvaukset aineistoista, niiden 
ominaisuuksista ja niihin liittyvistä määritelmistä.  

Ajatus alue- ja yhdyskuntarakenteen kartaston laatimisesta syntyi 
Uudenmaan maakuntakaavoituksen seurantajärjestelmän rakentamisen 
yhteydessä. Seurantaa varten koottiin laaja joukko Uuttamaata koskevia 
paikkatietoja ja niistä tehtiin seurantaindikaattoreita varten erilaisia 
analyysejä ja karttakokeiluita. Huomasimme, että vaikka monet kartoista 
eivät toimineet hyvin seurannan välineenä, kuvasivat ne silti 
monipuolisesti Uuttamaata. Tästä näkökulmasta katsottuna alue- ja 
yhdyskuntarakennekartat toimivat lähtötietoina Uudenmaan 
käynnistymässä olevalle uudelle kokonaismaakuntakaavatyölle ja sen 
selvityksille. Osa raportin kartoista on myös samoja kuin maakuntakaavan 
seurantajärjestelmään sisällytetyt kartat. 

Uskomme, että laatimistamme kartoista voi olla hyötyä myös muille 
Uudenmaan alueesta kiinnostuneille ja sitä suunnitteleville, joten 
päätimme julkaista kartat. Karttojen julkaisussa testaamme samalla uutta 
sähköistä karttasovellusta: Pdf-julkaisun lisäksi kartasto on tarkoitus 
myöhemmin julkaista Story Maps -paikkatietopalveluna.  

1 Aluerakenne ja yhdyskuntarakenne ovat väljiä yleisluonteisia ilmauksia, 
joiden täsmällinen merkitys riippuu vahvasti asiayhteydestä. Aluerakenteella 
tarkoitetaan tässä raportissa asumisen, palveluiden, tuotannon ja 
työpaikkojen, vapaa-ajan alueiden sekä liikennejärjestelmien muodostamaa 

kokonaisuutta sekä myös laajemmin kokonaisten kaupunkien ja 
kaupunkiseutujen muodostamaa vuorovaikutteista verkostoa. 
Yhdyskuntarakenteella puolestaan tarkoitetaan suppeamman alueen kuten 
esimerkiksi työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin tai 
kaupunginosan sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, 

työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä 
näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen 
ja niiden keskinäisen suhteen. 
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Hallinnolliset rajat 
Uudenmaan maakuntaan kuuluu (2015) 26 kuntaa: Askola, Espoo, 
Hanko, Helsinki, Hyvinkää, Inkoo, Järvenpää, Karkkila, Kauniainen, 
Kerava, Kirkkonummi, Lapinjärvi, Lohja, Loviisa, Myrskylä, Mäntsälä, 
Nurmijärvi, Pornainen, Porvoo, Pukkila, Raasepori, Sipoo, Siuntio, 
Tuusula, Vantaa ja Vihti. 

Uudenmaan liiton ja sitä edeltäneiden neljän uusmaalaisen 
seutukaavaliiton alueella on tapahtunut viimeisen 50 vuoden aikana 
lukuisia hallinnollisten rajojen muutoksia. Helsingin, Länsi-Uudenmaan ja 
Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitot aloittivat toimintansa lakisääteisinä 
kuntainliittoina vuonna 1965, Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto vuonna 
1966. 

Kuntaliitoksia ja kunnanosaliitoksia: 

• Vuosaari ja osa Länsisalmea Helsingin maalaiskunnalta (nyk.
Vantaa) Helsinkiin 1966

• Pyhäjärvi UL (UL=Uudenmaan lääni) Karkkilaan 1969
• Karjaan maalaiskunta Karjaaseen 1969
• Hyvinkään maalaiskunta Hyvinkäähän 1969
• Loviisanlahden itäpuolisia alueita mm. Hästholmen

Ruotsinpyhtäältä Loviisaan 1969
• Tammisaaren maalaiskunta Tammisaareen 1977

• Bromarv pääosin Tenholaan ja eteläkulmalta Hankoon 1977
• Snappertuna pääosin Tammisaareen ja loput Karjaaseen 1977
• Nummi ja Pusula yhdistyivät Nummi-Pusulaksi 1981
• Mustanniementien alue ja Alkärr Vantaalta Helsinkiin 1982
• Tenhola Tammisaareen 1993
• Porvoon maalaiskunta ja Porvoo yhdistyivät 1997
• Lohjan kunta ja Lohja yhdistyivät 1997
• Karjaa, Tammisaari ja Pohja muodostivat Raaseporin kaupungin

2009
• Sammatti Lohjaan 2009
• Lounais-Sipoosta n. 30 km² alue Helsinkiin 2009
• Ns. Västerkullan kiila Vantaalta Helsinkiin 2009
• Pernaja, Liljendal, Ruotsinpyhtää ja Loviisa yhdistyivät Loviisaksi

2010 
• Ns. Vastilan mutka liitettiin Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan

maakuntien yhdistymisen yhteydessä Loviisasta Pyhtääseen ja
siten samalla Kymenlaaksoon 2011

• Nummi-Pusula ja Karjalohja Lohjaan 2013

Muita rajamuutoksia: 

• Artjärvi Itä-Uudenmaan seutukaavaliitosta Päijät-Hämeen
seutukaavaliittoon 1979

• Länsi-Uudenmaan seutukaavaliitto, Helsingin seutukaavaliitto ja
Uudenmaan suomenkielinen maakuntaliitto muodostivat
Uudenmaan liiton 1993

• Mäntsälä ja Pornainen Itä-Uudenmaan liitosta Uudenmaan liittoon
1993

• Kirkkonummi Läntisen Uudenmaan seutukaavaliitosta
Uudenmaan liittoon 1993

• Läntisen Uudenmaan seutukaavaliiton kunnat Uudenmaan liittoon
1994

• Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat yhdistyivät 2011

Näiden muutosten lisäksi tänä samana ajanjaksona lääninhallinto 
rajoineen ensin vuonna 1997 uudistettiin, sittemmin vuonna 2010 
lakkautettiin kokonaan ja niiden tilalle perustettiin Elinkeino- liikenne- ja 
ympäristökeskukset sekä Aluehallintovirastot. Ympyrä on sikäli 
sulkeutunut, että nykyinen Uudenmaan maakunta on alueellisesti lähes 
sama kuin ennen vuoden 1997 lääninuudistusta ollut Uudenmaan lääni. 
Ainoa ero on se, että Uudenmaan lääniin aikanaan kuuluneet Orimattila ja 
Artjärvi, jotka yhdistyivät keskenään vuonna 2011, kuuluvat nykyisin 
Päijät-Hämeen maakuntaan.

https://fi.wikipedia.org/wiki/Pyh%C3%A4j%C3%A4rvi_Ul
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karjaan_maalaiskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karjaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyvink%C3%A4%C3%A4n_maalaiskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Hyvink%C3%A4%C3%A4
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tammisaaren_maalaiskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tammisaari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Snappertuna
https://fi.wikipedia.org/wiki/Tammisaari
https://fi.wikipedia.org/wiki/Karjaa
https://fi.wikipedia.org/wiki/Porvoon_maalaiskunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lohjan_kunta
https://fi.wikipedia.org/wiki/Nummi-Pusula
https://fi.wikipedia.org/wiki/Lohja
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Kartta 1: Hallinnolliset rajat 
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Kaupunkiseudut 
Kaupunkiseutujen kehitys Suomessa 2000-luvulla 

Rakennettujen alueiden laajeneminen Suomessa on 2000-luvulla ollut 
voimakkaampaa kuin väestönkasvu antaisi olettaa, jos aivan suurimpia 
kaupunkiseutuja ei lasketa mukaan. Vuosina 2000–2012 rakennetuista 
asuin-, teollisuus- ja palvelualueista lähes 70 prosenttia sijoittui entisille 
metsäalueille, 21 prosenttia maatalousmaille ja vain 9 prosenttia aiemmin 
rakennetuille alueille. Eri kaupunkiseutujen välillä on luonnollisesti jonkin 
verran eroja. Suurimmilla kaupunkiseuduilla valtaosa 
asuntorakentamisesta sijoittui jo rakennettujen alueiden yhteyteen, kun 
taas monilla keskisuurilla ja pienillä seuduilla merkittävä osa uusien 
asuinrakennusten kerrosalasta rakennettiin kaupungin reuna-alueiden 
ennestään rakentamattomille alueille. 

Kaupunkiseuturajaus 

Kaupunkiseuturajauksen lähtöaineistona on SYKE:ssa muodostettu YKR-
taajama rajaus, joka perustuu 250 x 250 metrin ruudukkoon. Rajauksessa 
huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja 
keskittyneisyys. Kaupunkiseutu muodostuu suurimpien 
kaupunkikeskusten keskustaajamasta, siihen fyysisesti ja toiminnallisesti 

tiiviisti liittyvistä lähitaajamista sekä näitä ympäröivästä lievealueesta, joka 
on haja-asutusaluetta. Kaikkiaan Suomessa kaupunkiseutuja on 34.  

Keskustaajamia ovat sellaiset taajamat, joissa väestömäärä on yli 15 000 
ja taajama ei ole kaupunkiseudun lähitaajama. Kaksoiskaupungit 
muodostuvat sellaisista keskustaajamista, joiden reunat ovat alle viiden 
kilometrin päässä toisistaan ja jotka ovat väestömäärältään samaa 
kokoluokkaa.  

Lähitaajama kuuluu kaupunkiseutuun aina siinä tapauksessa jos etäisyys 
keskustaajaman reunaan on enintään kolme kilometriä. Lähitaajama 
kuuluu kaupunkiseutuun myös siinä tapauksessa, jos se on yli kolmen 
kilometrin päässä keskustaajamasta, mutta sen työllisistä yli 20 % käy 
töissä keskustaajamassa ja lähitaajaman ja keskustaajaman välillä on 
yhtenäinen alue, jossa talotiheys yhden kilometrin säteellä on yli 45 ja 
lähitaajaman reuna on alle 40 kilometrin päässä keskustaajaman 
toiminnallisesta keskipisteestä. Lähitaajaman ja keskustaajaman välillä on 
oltava myös suora tieyhteys ja kaupunkiseudun on muodostettava 
lievealueineen yhtenäinen kokonaisuus. Lähitaajama voi kuulua 
ainoastaan yhteen kaupunkiseutuun ja ollessaan kriteereiltään osa 

useampaa kuin yhtä kaupunkiseutu, taajama katsotaan kuuluvaksi 
suurempaan kaupunkiseutuun.  

Lievealue on kaupunkiseuduille muodostuva yhtenäinen alue, joka ulottuu 
viiden kilometrin päähän keskustaajaman ulkoreunasta ja kolmen 
kilometrin päähän kaupunkiseudun lähitaajaman ulkoreunasta. 
Lievealueeseen eivät kuulu vesistöt, Suomen rajojen ulkopuoliset alueet, 
eivätkä kaupunkiseutujen ulkopuoliset taajama-alueet. 

Kartta 2 kuvaa kaupunkiseutuja eteläisessä Suomessa vuonna 1990. 
Kartta 3 kuvaa kaupunkiseutuja eteläisessä Suomessa vuonna 2010. 

Lisätietoja kaupunkiseuturajauksesta: 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/detail
s.page?uuid=%7B29205135-177D-4244-ABF3-BEE74782E567%7D

http://www.ymparisto.fi/fi-
fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarake
nteesta/Kaupunkiseutujen_rajaus 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B29205135-177D-4244-ABF3-BEE74782E567%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B29205135-177D-4244-ABF3-BEE74782E567%7D
http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkiseutujen_rajaus
http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkiseutujen_rajaus
http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkiseutujen_rajaus
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Kartta 2: Kaupunkiseudut vuonna 1990 
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Kartta 3: Kaupunkiseudut vuonna 2010 
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Kaupunki–maaseutu-alueluokitus 
Perinteinen kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutu -luokittelu on 
muodostunut ongelmalliseksi kuntien koon kasvaessa, koska yhä 
useammin saman kunnan alueella on sekä kaupunkimaisia että laajoja 
maaseutumaisia alueita. Ongelman ratkaisemiseksi Suomen 
ympäristökeskus yhdessä Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen kanssa 
kehitti vuosina 2011–2013 uuden seitsemäntasoisen alueluokituksen. 
Luokitus perustuu 250 m tilastoruutujakoon ja sen lähtöaineistona on 
käytetty väestö-, työvoima-, työmatka- ja rakennustietoja sekä 
DIGIROAD-tieverkkoaineistoa ja CORINE-maankäyttöaineistoa. Näiden 
perusteella on laskettu määrää, tiheyttä, tehokkuutta, saavutettavuutta, 
intensiteettiä, monipuolisuutta ja suuntautuneisuutta kuvaavia muuttujia, 
joiden avulla alueet on luokiteltu seitsemään luokkaan.  

Kaupunkialueita ovat yli 15 000 asukkaan keskustaajamat. Niitä on 
luokiteltu siten, että on muodostettu yhteensä kolme 
kaupunkialueluokkaa. 

Sisempi kaupunkialue 
Sisempi kaupunkialue kuvaa kaupunkien tiivistä ja yhtenäistä 
tehokkaasti rakennettua aluetta. Sisemmällä kaupunkialueella 
lähiympäristön vallitseva aluetehokkuus on vähintään 0,1, joka 
vastaa tiivistä pientaloaluetta. Sisemmästä kaupunkialueesta 
irrallaan sijaitsevat korkean aluetehokkuuden alueet sisällytetään 
ulompaan kaupunkialueeseen. Jokaisella keskustaajamalla voi olla 
vain yksi sisempi kaupunkialue. Poikkeuksen tästä muodostavat 
Helsingin kaupunkiseudulla sijaitsevat kaupungit Järvenpää ja 
Kerava, joille muodostetaan oma sisempi kaupunkialue. 

Ulompi kaupunkialue 
Ulompi kaupunkialue koostuu erillisistä lähiöistä, kaupan, 
teollisuuden ja toimistojen reunakaupungista sekä toisaalta 
kaupungin viheralueista ja alemman tehokkuuden asuinalueista, 
jotka kuitenkin ovat selvästi osa yhtenäistä kaupunkialuetta. 
Ulommalla kaupunkialueella kolmasosa lähiympäristöstä on 
vähintään 0,02 aluetehokkuuden aluetta. Tällä kriteerillä ulomman 
kaupunkialueen ulkoraja estimoi asemakaavoitetun alueen 
ulkorajaa ja näin suunnitellusti rakennettua yhtenäistä 
kaupunkialuetta. 

Kaupungin kehysalue 
Kehysalue kuvaa välittömästi fyysiseen kaupunkialueeseen 
kytkeytyvää osaa kaupungin ja maaseudun välivyöhykkeestä. 
Kehysalueen rajaukseen liittyy kaupunkiseudun lähitaajamien 

tunnistaminen. Lähitaajamat ovat välittömässä fyysisessä ja 
toiminnallisessa yhteydessä keskustaajamaan. Kehysalueen rajaus 
perustuu ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimistä 
laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin. Kehysalueen laajuus riippuu 
paljolti lähitaajamien määrästä. Perussääntönä kehysalueen 
laajuus on viisi kilometriä ydinkaupunkialueen reunasta ja kolme 
kilometriä lähitaajaman ytimestä. Lisäksi tieyhteyksiä on painotettu 
matka-aikaetäisyyteen perustuvalla kriteerillä. Kehysalue kattaa 
kaupungin välittömässä läheisyydessä olevat sekoittuneet alueet. 
Siihen sisältyy sekä tiiviitä taajama-alueita että maaseutumaisia 
alueita. Kehysalueella on kaupunkien viherrakennetta tukevia 
alueita, mutta sieltä löytyvät myös kaupungin tulevat kasvualueet. 

Maaseutualueiden osalta luokituksessa on säilytetty perinteinen 
kolmijako, mutta lisäksi on erotettu omaksi luokakseen maaseudun 
paikalliskeskukset.  

Maaseudun paikalliskeskukset 
Maaseudun paikalliskeskukset ovat kaupunkialueiden ulkopuolella 
sijaitsevia suurehkoja taajamia. Niiden joukkoon kuuluu 
kaupunkimaisia taajamia, joiden koko ei riitä muodostamaan 
kaupunkiseutua, sekä maaseudun suuria kirkonkyläkeskuksia. 
Maaseudun paikalliskeskuksiksi määritellään ne kaupunkiseutujen 
ulkopuoliset taajamat, jotka täyttävät vähintään kolme neljästä 
seuraavista kriteereistä: 

1. Kolmen edellisen vuoden väestömäärän keskiarvo yli 5000
2. Taajaman asukastiheys yli 400 asukasta/km²
3. Työpaikkoja yli 2000
4. Aluetehokkuudeltaan vähintään 0,1 alueen pinta-alan

vähintään 1 km²

Uudenmaan maaseudun paikalliskeskuksiksi luokitellut Hanko, 
Karjaa, Karkkila, Loviisa, Mäntsälä ja Tammisaari täyttävät kaikki 
asetetut 4 kriteeriä. Lisäksi Uudellamaalla myös Nummela täyttää 
kaikki 4 kriteeriä ja Nurmijärven kirkonkyläkin täyttää ne muiden 
paitsi aluetehokkuuden osalta. Koska kuitenkin molemmat ovat 
kaupunkiseutujen lähitaajamia, ne eivät tule luokitelluiksi 
maaseudun paikalliskeskuksiksi. 

Kaupungin läheinen maaseutu 
Kaupungin läheinen maaseutu on maaseutumaista aluetta, joka on 
toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Se rajataan 
suhteessa kaupunkialueisiin ja muodostaa yhtenäisen 

kaupunkialuetta ympäröivän vyöhykkeen. Alueluokka kuvaa 
kaupunkien laajempaa toiminnallista työssäkäyntialuetta. 
Aluerajaus perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja 
ydinkaupunkialueille suuntautuvaan työssäkäyntiin. Kaupungin 
läheinen maaseutu pitää sisällään erityyppisiä maaseutualueita: 
taajamia, ydinmaaseudun kaltaisia maaseutualueita sekä harvaan 
asuttuja alueita.  

Ydinmaaseutu 
Ydinmaaseutu on joko vahvaa alkutuotannon aluetta tai 
toiminnoiltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua maaseutua. 
Ydinmaaseutu on suhteellisen etäällä suurista keskuksista, sillä se 
rajautuu kaupungin läheisen maaseudun ulkopuolelle. Pienien 
kaupunkien ympärillä se voi kuitenkin ulottua lähelle 
kaupunkialuetta. Aluetta luonnehtivat keskikokoiset keskukset, 
kirkonkylät ja tiheä pienten taajamien verkosto. Alueen maankäyttö 
on intensiivistä, joten erityisesti maatalousvaltaiset alueet nousevat 
ydinmaaseuduksi.  

Harvaan asuttu maaseutu 
Harvaan asuttu maaseutu on paikalliselta elinkeinorakenteeltaan 
yksipuolista ja väestömäärältään harvaan asuttua aluetta, jonka 
yleisin maankäyttöluokka on metsä tai suo. Alueet sijaitsevat 
kaukana isoista keskuksista. Alueen asutusrakenne on hajanaista, 
taajamia on harvassa ja niiden välillä saattaa olla laajoja 
asumattomia alueita.  

Alueluokituksen soveltamisessa on keskeistä sen käyttö yhdessä muiden 
aineistojen ja aluetypologioiden kanssa. Kun esimerkiksi tarkastellaan 
seututasoa ja sitä pienempiä aluekokonaisuuksia, taajama - haja-asutus 
luokituksella saadaan typologian käyttöön selvästi enemmän sisältöä. 
Luokitus ei kuvaa niinkään yksittäisen paikan ominaisuuksia vaan 
luonnehtii aluekokonaisuuksia. 

Lisätietoa kaupunki-maaseutu-luokituksesta: 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/detail
s.page?uuid=%7BBDD349C3-3656-4B3C-A590-77901C058DA2%7D

http://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus

 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BBDD349C3-3656-4B3C-A590-77901C058DA2%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7BBDD349C3-3656-4B3C-A590-77901C058DA2%7D
http://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus
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Kartta 4: Kaupunki–maaseutu-alueluokitus 
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Väestö 
Väestönkasvu Uudellamaalla 

Uudenmaan väestö oli vuoden 2014 lopussa YKR2 järjestelmän tietojen 
mukaan vajaat 1 572 000. Tilastokeskuksen mukaan väestö oli vuoden 
2014 lopussa reilut 1 603 000. Ero johtuu lähinnä siitä, että YKR-väestöön 
tulevat lasketuiksi ainoastaan sijainniltaan tunnetun vakinaisen 
asuinpaikan omaavat henkilöt. Sen sijaan tilastokeskuksen 
väestölaskennan tietojen tarkkuudeksi riittää pelkkä asukkaan 
kotikuntatunnus, ja se on käytännössä lähes aina tiedossa. 

Vuonna 2000 väestöä YKR:n mukaan oli vajaat 1 368 000. Näin ollen 
väestönkasvua on vuosina 2000–2014  tullut lähes 15 %. Tänä aikana 
Uudenmaan kunnista väkiluku on kasvanut suhteellisesti eniten 
Kirkkonummella, keskimäärin 1,82 prosenttia vuodessa. Eniten asukkaita 
on menettänyt Hanko, keskimäärin 0,76 prosenttia vuosittain. 
Uudenmaan seuduista vähiten muuttovoittoa on saanut läntinen Uusimaa, 
jonka väkiluku on kasvanut jopa hieman hitaammin kuin Suomessa 
keskimäärin. Itäisellä Uudellamaalla väkiluvun kasvu yltää hieman yli 
maan keskitason. Suhteessa eniten väkimäärä on vuosituhannen aikana 
lisääntynyt KUUMA-seudulla. Vuodesta 2009 alkaen pääkaupunkiseutu 
on kuitenkin kasvanut vielä sitä nopeammin. 

Väestö 

Väestöllä tarkoitetaan alueella vakinaisesti asuvaa väestöä. Ne henkilöt, 
joilla väestötietojärjestelmän mukaan oli kotipaikka Suomessa, kuuluvat 
väestöön kansalaisuudestaan riippumatta. Ulkomaalaisella on kotipaikka 
Suomessa, jos hänen oleskelunsa on tarkoitettu kestämään tai on 
kestänyt vähintään yhden vuoden. Turvapaikanhakija saa kotipaikan, kun 
hänen hakemuksensa on hyväksytty. Väestön sijainti määräytyy 
asuinrakennusten koordinaattien perusteella. 

Henkilöt, jotka asuvat laitoksissa, saavat sijaintitiedon laitoksen 
koordinaattien mukaan, mikäli ne ovat tiedossa. Sijainniltaan 

tuntemattomiin jäävät koordinaatiton laitosväestö, ulkomailla tilapäisesti 
asuvat Suomen kansalaiset ja henkilöt, joiden sijaintia ei tiedetä. 

Asuinpaikka 

Asuinpaikalla tarkoitetaan sen asunnon sijaintia, jossa henkilö on kirjoilla. 
Nykyinen kotikuntalaki (1994) antaa henkilölle mahdollisuuden vapaasti 
valita vakinaisen asuinpaikkansa, esimerkiksi opiskelijat voivat 
halutessaan olla kirjoilla opiskelupaikkakunnallaan. Henkilöllä voi 
vakinaisen asuinpaikan lisäksi olla tilapäinen asuinpaikka asunnossa, 
jossa henkilö ilmoituksensa mukaan asuu tilapäisesti vähintään kolme 
kuukautta. Tilastot tehdään vain vakinaisen asuinpaikan mukaan. 

Kartalla 5 esitetään vakinaisesti asuvan väestön lukumäärää 1 km² 
ruuduissa, eli samalla myös väestöntiheyttä (asukasta/km²). Tieto vastaa 
31.12.2013 tilannetta. Kartalla 6 kuvataan vuosien 2000–2013 välisenä 
aikana tapahtunutta väestönkehitystä 1 km² ruuduittain. 

2 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä on ympäristöhallinnon kehittämä 
paikkatietopohjainen seurantajärjestelmä valtakunnallisesti ja ajallisesti 
vertailukelpoisten yhdyskuntarakenteen analyysien toteuttamiseen. Se on 

tarkoitettu yhdyskuntarakenteessa erityisesti pitkällä aikavälillä tapahtuvien 
muutosten seurantaan ja analysointiin. YKR perustuu 250 * 250 m 
ruututietoihin. Tämä tarkoittaa sitä, että tietoon on summattu saman 
muuttujan ominaisuudet koko ruudun eli 6,25 hehtaarin alalta. Merkittävimmät 

YKR-tietojen lähteet ovat Väestörekisterikeskuksen väestötietojärjestelmä 
(mm. rakennus-, huoneisto- ja väestötiedot) ja Tilastokeskuksen eri aineistot. 
Tietoa YKR – järjestelmästä: http://www.ymparisto.fi/ykr 

http://www.ymparisto.fi/ykr
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Kartta 5: Väestön lukumäärä 1 km² ruuduissa 2013 
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Kartta 6: Väestönmuutos 1 km² ruuduittain 2000–2013 
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Väestön ikärakenne 
Suomi ikääntyy. Vaikka eläkeikäisten osuus kasvaa myös Helsingin 
seudulla, on väestön vanheneminen kiivaampaa suuressa osassa muuta 
maata. Uudellamaalla väestön ikärakenne on siis keskimäärin muuta 
Suomea edullisempi. Ruutupohjainen tarkastelu paljastaa kuitenkin 
huomattavia eroja Uudenmaan eri alueiden välillä. 

Erot ikärakenteessa alueiden välillä tarkoittavat syvenevää alueellista 
eriytymistä. Kehitys heijastuu mm. asuntomarkkinoihin kysyntäeroina. 
Siinä missä muuttoliike on pitänyt asuntojen kysyntää yllä 
kasvukeskuksissa, on laskenut kysyntä niiden ulkopuolella johtanut 
siihen, että monella asunnolla on enää vain tunnearvoa. Koska ainoa tae 
asunnon arvon säilymisestä on sijainti kaikkien haluamalla paikalla, 
kohdistuu kaavoitukselle suuria paineita kyetä luomaan asuntoja 
ydinkeskustojen sekä myös rantojen tuntumaan, sinne minne ihmiset 
haluavat. 

Väestön ikärakenteella on laajat vaikutukset kansatalouden ja 
yhteiskunnan kokonaiskehitykseen, koska väestön ikääntymisellä on 
suorat vaikutukset julkisten kokonaismenojen kasvuun, julkisen talouden 
vakauteen ja taloudellisen huoltosuhteen tasoon. Ikärakenteen 
kehityksellä on myös monialaiset vaikutukset julkisen talouden vakaus- ja 
tasapainottamistoimiin.  

Ikärakenteella on lisäksi suuri merkitys alueiden käytössä ja niiden 
suunnittelussa. Ihmiset vaihtavat asuinpaikkaa elämänsä varrella sen 
mukaan, missä he kokevat olevan parhaat edellytykset täyttää heidän 
kulloisetkin tarpeensa. Näin ollen rakenteeltaan ja rakennuskannaltaan 
erityyppiset alueet sekä myös tietynlaisissa maantieteellisissä paikoissa 

sijaitsevat alueet houkuttelevat eri-ikäistä väestöä. Ikärakenne heijastuu 
suoraan alueen palvelujen tarpeeseen ja usein myös palvelujen 
tarjontaan. Kysyntä luo tarjontaa ja päinvastoin. 

Takavuosina nopea lähiörakentaminen loi alueita, joissa suurin osa 
asukkaista edusti samaa ikäpolvea. Näin ollen koko alue eli lasten 
syntymät, koulut ja lasten poismuuton samaan tahtiin. Tämä loi painetta 
alueen palvelutarjonnalle. Myöhemmin etenkin taantuvilla alueilla, missä 
ikääntyville alueille ei ole riittänyt poistuneiden tilalle korvaavaa väestöä, 
on kasvuvaiheessa rakennettu infrastruktuuri jäänyt vajaakäytölle. 
Nykyisin suunnittelulla pyritään aikaansaamaan alueita, joissa ikärakenne 
ja monet muutkin väestön ominaisuudet ovat jo valmiiksi sekoittuneet. 
Näin pyritään välttämään edelle kuvattu tilanne, missä rakennetulle 
infrastruktuurille ja palveluille ei enää jossain vaiheessa olekaan käyttöä 
vinoutuneen ikärakenteen vuoksi. 

Huoltosuhde 

Ikärakenteesta puhuttaessa käytetään usein termejä väestöllinen 
huoltosuhde ja taloudellinen huoltosuhde. Näistä väestöllinen 
huoltosuhde kuvaa lasten ja vanhuseläkeikäisten määrän suhdetta 
työikäisen väestön määrään. Taloudellinen huoltosuhde kuvaa 
puolestaan työttömien ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien määrän 
suhdetta työllisten määrään.  

Huomionarvoista on, että väestöllinen huoltosuhde ei suoraan kerro 
alueen väestörakenteesta. Joillakin alueilla väestöllistä huoltosuhdetta 
rasittaa suuri lasten määrä, toisaalla puolestaan suuri eläkeikäisten 
määrä. Ratkaisuna tähän tulkinnanvaraisuuteen käytetään esimerkiksi 

väestöllisen huoltosuhteen johdannaista ns. vanhushuoltosuhdetta, jolla 
kuvataan yli 64-vuotiaiden määrää yhtä työikäistä (15-64 -vuotiaat) 
kohden. Vastaavasti voitaisiin menetellä jonkin muun ikäryhmän kanssa 
ja verrata sen suhdetta johonkin toiseen ikäryhmään. Taloudelliseen 
huoltosuhteeseen puolestaan vaikuttavat ratkaisevasti taloudelliset 
suhdanteet ja paikallisesti myös alueen työllisyystilanne, joten 
väestörakenteesta sekään ei suoraan kerro.  

Alueittaiseen väestönkehitykseen vaikuttavat maassamuutto ja 
siirtolaisuus. Muuttajat ovat yleensä suurimmaksi osaksi työikäisiä. 
Muuttoliike lisää siis muuttovoittoalueille työikäisen väestön määrää ja 
vastaavasti muuttotappioalueiden väestörakenne vinoutuu etenkin 
vanhusväestön osuuden kasvaessa. Tämä heikentää 
muuttotappioalueiden huoltosuhdetta, kun vanhusten ja lasten osuus 
alueen väestöstä kasvaa. Taloudelliseen huoltosuhteeseen vaikuttaa 
ikärakenteen lisäksi ratkaisevasti se, miten suuri osuus alueen väestöstä 
on tuottavassa työssä. Puhuttaessa työurien pidentämisestä oleellista ei 
tosiasiassa olekaan eläkeiän nostaminen vaan se, paljonko työikäisestä 
väestöstä on työssäkäyviä.  

 

Kartta 7 esittää alle 18-vuotiaiden määrää 1 km² ruuduittain vuonna 2013. 
Kartta 8 esittää alle 18-vuotiaiden osuutta asukkaista 1 km² ruuduittain 
vuonna 2013. Kartta 9 esittää yli 64-vuotiaiden määrää 1 km² ruuduittain 
vuonna 2013. Kartta 10 esittää yli 64-vuotiaiden osuutta asukkaista 1 km² 
ruuduittain vuonna 2013. 
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Kartta 7: Alle 18-vuotiaiden määrä 1 km² ruuduittain 2013 
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Kartta 8: Alle 18-vuotiaiden osuus asukkaista 1 km² ruuduittain 2013 
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Kartta 9: Yli 64-vuotiaiden määrä 1 km² ruuduittain 2013 
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Kartta 10: Yli 64-vuotiaiden osuus asukkaista 1 km² ruuduittain 2013 
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Asutus 
Taajamien laajeneminen 

Taaja-asutuksen laajeneminen on ollut voimakasta Uudellamaalla toisen 
maailmansodan päättymisen ajoista lähtien. Kehitys on ollut sellaista, että 
voidaan karkeasti todeta kaksinkertaistuneen väestön vaatineen 10-
kertaisen maa-alan asumiselle. Tämä luonnollisesti tarkoittaa, että 
taajamien keskimääräinen asukastiheys ja aluetehokkuus ovat laskeneet 
huomattavasti. Viimeisen 25 vuoden aikana väestömäärä taajamissa on 
kasvanut 31 prosenttia ja samaan aikaan taajamien pinta-ala on kasvanut 
43 prosenttia. Taajamien keskimääräinen asukastiheys on laskenut tänä 
aikana 1279 asukkaasta neliökilometrillä 1166 asukkaaseen 
neliökilometrillä. 

Taajamien reuna-alueille tapahtuva suunnittelematon rakentaminen 
hajauttaa yhdyskuntarakennetta yhä laajemmalle ja lisää näin 
infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpidon kustannuksia sekä kasvattaa 
liikkumissuoritteita etäisyyksien kasvaessa. Kaavoituksen näkökulmasta 
ongelmallista on se, että suunnittelematon rakentaminen vaikeuttaa 
huomattavasti näiden alueiden myöhemmässä vaiheessa mahdollisesti 
tapahtuvaa suunnittelua. 

Asemakaavoitettu alue Uudellamaalla 

Vuonna 2008 asemakaavoitettua maata oli Uudellamaalla yhteensä reilut 
85 000 ha. Vuonna 2013 asemakaavoitettua maata oli n. 90 000 ha. 
Kasvua oli näin ollen tapahtunut 5,5 %. (n. 5000 ha). Kun koko 
Uudenmaan pinta-ala on n. 1 605 000 ha, oli asemakaavoitettua maata 
vuonna 2008 siitä n. 5,3 %. Vuonna 2013 tämä osuus oli 5,6 %. 
Rakennuksia Uudellamaalla oli vuonna 2008 yhteensä hieman vajaat 240 
000 kpl. Näistä asemakaava-alueella oli 70,1 %. Vuonna 2013 
rakennuksia oli yhteensä yli 253 000 kpl, joista asemakaava-alueella oli 
70,9 %. Rakennuksien määrä kasvoi vuosina 2008 - 2013 5,6 %. Tästä 
kasvusta asemakaavoitetulle alueelle osui n. 85 %.    

YKR-aluejaot 

YKR-aluejakoja ovat taajamat, kylät, pienkylät ja maaseudun harva 
asutus. Aluejaot on kehitetty SYKE:ssa yhdyskuntarakenteen kuvaamista 
ja muutoksen seurantaa varten ja ne on toteutettu yhdistelemällä 250 x 
250 metrin ruutuja paikkatietomenetelmillä. Yhdistelyperusteina ovat mm. 
rakennustehokkuus, rakennusten käyttötarkoitus ja väestömäärä.  

YKR-taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua 
aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan 
asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. 
Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on 
hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 
200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200 m). 100 % vettä 
sisältävät ruudut eivät kuulu taajamiin. SYKE:n YKR-taajamarajaus on 
nykyisin Suomen virallinen taajamarajausmenetelmä Tilastokeskuksen 
siirryttyä käyttämään sitä oman menetelmänsä sijaan. 

Kylämäistä yhdyskuntarakennetta kuvaavan aluejaon tavoitteena on 
esittää taajamien ulkopuolisen haja-asutusalueen rakennus- ja 
asutustihentymät, jotka perustuvat vakituiseen asutukseen. Kylät on jaettu 
kahteen luokkaan, 20-39 asukkaan pienkylät sekä yli 39 asukkaan kylät. 
Harvaan maaseutuasutukseen kuuluvat ne alueet, jotka eivät kuulu 
taajamiin, kyliin eivätkä pienkyliin, mutta joissa on vähintään yksi asuttu 
rakennus (=väestöä) kilometrin säteellä.  

Lisätietoa YKR–aluejaoista:  

http://www.ymparisto.fi/fi-
fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarake
nteesta/Yhdyskuntarakenteen_seurannan_tietojarjestelma 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/detail
s.page?uuid=%7B802F4259-8AB3-473A-810C-FA3BE4FE5C92%7D 

Asuinalueet 

Asuinalueella tarkoitetaan fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta, joka 
sisältää asuinkorttelien lisäksi kävelyetäisyydellä olevia julkisia ja 
kaupallisia palveluja, kuten päivittäistavarakauppoja, päiväkoteja, kouluja, 
puistoja ja virkistysalueita. SYKE:n asuinaluerajaus kuvaa taajamien 
asuttuja alueita ja on jaettu kolmeen luokkaan talotyypin ja rakentamisen 
tehokkuuden mukaan: kerrostaloalueisiin, pientaloalueisiin sekä harvaan 
pientaloasutukseen. Pien- ja kerrostaloalueet ovat varsinaisia taajamien 
asuinalueita, kun taas harva pientaloasutus ei muodosta selkeitä 
kokonaisuuksia omine lähipalveluineen vaan on rakenteeltaan hajanaista.  

Asuinaluerajaus on laadittu 250 m x 250 m ruudukkoon. 
Asuinaluerajauksessa huomioidaan rakennusten määrä, kerrosala, 
talotyyppi ja aluetehokkuus. Rajauksen ulkopuolelle jäävät ruudut, joissa 
muun kuin asumisen kerrosalan osuus on suuri, vaikka niissä olisi myös 
asuinrakennuksia. Kerros- ja pientaloalueet on jaettu sen mukaan, miten 
kerrosala jakautuu talotyypeittäin. Harvaa pientaloasutusta ovat ruudut, 
joissa aluetehokkuus on alle 0,02.  

Kartassa 11 esitetään YKR-aluejako vuonna 1990. Kartassa 12 esitetään 
YKR-aluejako vuonna 2013. Kartta 13 esittää asuinalueita vuonna 1990. 
Kartta 14 esittää asuinalueita vuonna 2013. Kartassa 15 kuvataan 
taajamien laajenemista vuosina 1990-2013. Kartassa 16 kuvataan 
asemakaavoitetun alueen laajenemista vuosina 2008-2013. 

 

  

http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_seurannan_tietojarjestelma
http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_seurannan_tietojarjestelma
http://www.ymparisto.fi/fi-fi/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_seurannan_tietojarjestelma
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B802F4259-8AB3-473A-810C-FA3BE4FE5C92%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B802F4259-8AB3-473A-810C-FA3BE4FE5C92%7D
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Kartta 11: YKR-aluejako vuonna 1990 



Uudenmaan alue- ja yhdyskuntakartasto 2015 

24 

Kartta 12: YKR-aluejako vuonna 2013 
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Kartta 13: Asuinalueet vuonna 1990 
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Kartta 14: Asuinalueet vuonna 2013 
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Kartta 15: Taajamien laajeneminen vuosina 1990–2013 
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Kartta 16: Asemakaavoitetun alueen laajeneminen vuosina 2008–2013 
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Vapaa-ajan asunnot 
Vapaa-ajan asumisen tunnuslukuja 

Vapaa-ajan asuntojen omistus ja käyttö on erityisen yleistä paitsi 
Suomessa myös muissa Pohjoismaissa. Pohjoismaissa vapaa-ajan 
asuntojen määrä asukaslukuun suhteutettuna on eteläisen Euroopan 
maiden ohella Euroopan korkeimpia. Keskisessä Euroopassa ja 
Euroopan ulkopuolisissa kehittyneissä maissa vapaa-ajan asuntojen 
määrä on huomattavasti pienempi. Suomessa vapaa-ajan asuntoja on 
eniten koko maailmassa suhteessa väkilukuun: 91 vapaa-ajan asuntoa 
jokaista 1000 asukasta kohden. Vuoden 2014 lopussa Suomessa oli 
hieman yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Maakunnista eniten kesämökkejä 
on Varsinais-Suomessa, Etelä-Savossa, Pirkanmaalla sekä 
Uudellamaalla, tässä luetellussa järjestyksessä. Jos taas tutkitaan 
kesämökkitiheyttä maakunnittain, niin tiheimmät ovat Varsinais-Suomi, 
Uusimaa sekä Päijät-Häme, kussakin yli neljä mökkiä neliökilometriä 
kohti. YKR:n mukaan Uudellamaalla oli vuonna 2005 yhteensä n. 34 000 
kesämökkiä. Vuonna 2014 mökkejä oli n. 41 000 kpl. Lisäystä 9 vuoden 
aikana on siis tullut reilut 21 %. 

Monipaikkainen asuminen 

Vapaa-ajan asunnot ovat nykyisin selvästi aiempaa paremmin 
varustettuja kaikkine nykyaikaisine mukavuuksineen. Lisäksi oma 
kesämökki ei ole enää ainoa paikka, missä virkistäydytään ja vietetään 
vapaa-aikaa vakinaisen kodin ulkopuolella. Siksi lieneekin parempi puhua 
monipaikkaisesta asumisesta perinteisen kesämökkeilyn sijaan. 
Monipaikkainen asuminen asettaa haasteita, mutta tuo myös 

mahdollisuuksia niin asukkaille itselleen kuin myös ympäristölle ja 
asioiden hoidolle kunnissa. 

Samalla kun vakituinen väestö suomessa keskittyy yhä enemmän 
muutamalle suurelle kaupunkialueelle, on osa-aikainen väestö 
hajaantunut niin, että useissa kunnissa on jo enemmän osa-aikaista kuin 
vakinaista väestöä. Vaikka vapaa-ajan asunnoilla oleskelu vähentääkin 
niiden käyttäjien muita vapaa-ajan matkoja, ovat monipaikkaisen 
asumisen vaikutukset ilmastoon vaikuttaviin päästöihin tosiasiassa hyvin 
merkittävät. Asunnot ovat yhä enemmän varustukseltaan ja 
olemukseltaan perinteisen mökin ja vakinaisen asunnon välimuotoja 
kaikilla mukavuuksilla, ja matkat asuntojen välillä taitetaan useimmiten 
omalla autolla. Vapaa-ajan asumisella on osalle kuntia kuitenkin suuri 
taloudellinen merkitys ja kuntatalouksien edelleen kurjistuessa tällä 
seikalla lienee ympäristönäkökohtia enemmän painoarvoa. 

Parhaillaan tapahtumassa oleva asumistapojen muutos on nostanut esiin 
tarpeen hallinnon muutoksille, erityisesti kaavoituksen ja 
rakennusteknisten asioiden osalta. Nykyiset väestödynamiikan 
tilastomenetelmät, jotka perustuvat olettamukselle yhdestä asuinpaikasta 
ja kotikunnasta, ovat auttamattomasti vanhentuneita. 

Mikä on vapaa-ajan asunto? 

Vapaa-ajan asunnolla, ts. kesämökillä, tarkoitetaan kiinteästi 
sijaintipaikalleen rakennettua vapaa-ajan asuinrakennusta tai 
asuinrakennusta, jonka käyttötarkoitus vuoden viimeisenä päivänä on 

vapaa-ajan asuinrakennus tai joita tuona ajankohtana käytetään vapaa-
ajan asuntona. Liiketoimintaa palvelevia lomamökkejä, lomakylien 
rakennuksia ja siirtolapuutarhamökkejä ei lueta vapaa-ajan 
asuinrakennuksiksi. 

Suomessa vapaa-ajan asuntojen määrää seurataan useimmiten 
Tilastokeskuksen tuottamien tilastojen avulla, joihin tiedot kesämökeistä 
poimitaan Väestörekisterikeskuksen rakennus- ja huoneistotietokannasta. 
Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR) sisältää tietoja rakennusten 
käyttötarkoituksesta ja nykyisestä käyttötilanteesta sekä muun muassa 
rakennuksen sijainnista, koosta, rakentamisajankohdasta ja omistuksesta. 
Tilastokeskus tarkentaa tietoja verotustietojen pohjalta. 
Lomarakennuksien tilastoinnissa on jonkin verran puutteita. 
Kesämökkikäyttöön saatetaan ottaa rakennuksia, jotka ovat rekisterissä 
muissa käyttötarkoitusluokissa (esim. asuinrakennuksina) kuin vapaa-
ajan asuntoina. Toisaalta tyhjilleen jäänyt asuinrakennus voidaan ottaa 
kesämökkikäyttöön ilman, että muutoksesta välittyy tietoa.  

Kartassa 17 kuvataan vapaa-ajan asuntotiheyttä 1 km² ruuduittain vuonna 
2014. Kartta 18 esittää vapaa-ajan asuntojen osuutta rakennuskannasta 1 
km² ruuduittain vuonna 2014. 
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Kartta 17: Vapaa-ajan asuntotiheys 1 km² ruuduittain 2014 
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Kartta 18: Vapaa-ajan asuntojen osuus rakennuskannasta 1 km² ruuduittain 2014 
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Työpaikat 
Työpaikkamäärän kehitys Uudellamaalla 2000-luvulla 

YKR:n mukaan vuonna 2000 Uudellamaalla oli reilut 671 000 työpaikkaa. 
Vuonna 2012, joka tätä kirjoitettaessa on uusin saatavissa oleva tieto, 
työpaikkoja oli vajaat 735 000. Ajanjaksolla 2000–2012 kasvua tuli n. 64 
000 työpaikan verran, eli reilut 9 %. 

Työpaikka-alueiden muodostuminen pääkaupunkiseudulla 

Ennen nykyaikaisen liikennejärjestelmän kehittymistä ja autoistumista 
yritystoiminta sijaitsi pääkaupunkiseudulla lähes kokonaan suppealla 
alueella Helsingin kantakaupungissa. Yritykset olivat riippuvaisia 
satamien ja rautateiden tarjoamista kuljetusyhteyksistä sekä työvoiman 
saatavuudesta. 1960-luvun alun jälkeen työpaikkojen nettokasvu on 
kuitenkin sijoittunut kantakaupungin ulkopuolelle. Väestön ohella ja 
perässä myös seudun yritystoiminta ja työpaikat ovat esikaupungistuneet. 
Tähän on useita syitä. Tärkeä tekijä muutoksen taustalla on ollut 
kantakaupungin täyteen rakentuminen ja ruuhkaisuus, jonka aiheuttama 
paine on purkautunut yritystoiminnan poismuuttona kantakaupungista. 
Tavarankuljetus on siirtynyt kumipyörille ja tämän myötä satamat ja 
rautateiden terminaalit ovat menettäneet merkitystään yritysten sijainnin 
määrittäjinä. Liikennejärjestelmän kehittyminen on tehnyt monista 
esikaupunkisijainneista kilpailukykyisiä kantakaupungin kanssa.  

Asukkaiden esikaupungistuminen on saanut aikaan sen, että työvoiman 
saavutettavuuden kannalta esikaupunkisijainnit ovat tulleet yrityksille 
kilpailukykyisiksi kantakaupunkiin verrattuna. Yritystoiminnan rakenne on 
muuttunut palveluvaltaiseksi ja yritysten saavutettavuustekijät sekä 
tilatarpeet ovat muuttuneet. Esikaupunkien keskusten kasvun ja 
kehittymisen myötä läheisyyden ja kasautumisen etuja on saatavissa 
muissakin keskuksissa kuin pääkeskuksessa. Aluekeskusten ja uusien 
yritysalueiden kehittyminen ovat houkutelleet esikaupunkisijainteihin yhä 
enemmän suuryritysten pääkonttoreita, liike-elämän palveluita sekä muita 
palvelualoja 1980-luvulta alkaen. Pääkaupunkiseudun nykyisten 
yritysalueiden sijainti, koko ja rakenne ovat näin ollen tulosta pitkästä 
historiallisesta kehitysprosessista. 

Työpaikkojen sijoittumislogiikka ja saavutettavuus 

Yleisesti voidaan todeta, että työpaikoilla on taipumus keskittyä eli 
hakeutua toistensa läheisyyteen. Työpaikka-alueiden muodostumiseen 
vaikuttavat niin yritysten itsenäiset sijoittumispäätökset kuin myös 
kaavoitus- ja liikennesuunnittelu. Yritykset ottavat sijoittumisessaan 
kaupunkialueella huomioon sijaintien hyödyt ja kustannukset. Tällöin 
saavutettavuus on yksi keskeisimmistä sijoittumistekijöistä. 
Saavutettavuuden eri ulottuvuuksia ovat mm. raaka-aineiden ja tuotteiden 
kuljetuksen liikenteellinen saavutettavuus, asiakkaiden ja 
yhteistyökumppaneiden saavutettavuus, työntekijöiden saavutettavuus 
sekä tietoliikennepalveluiden saavutettavuus. Tonttien ja toimitilojen 
tarjonta, toimivuus ja joustavuus vaikuttavat yritysten sijoittumiseen, 
samoin kuin sijaintialueiden tarjoamat palvelut sekä alueisiin liittyvät 
mielikuvat. Kaikki nämä tekijät vaikuttavat tilojen kysyntään eri 
sijainneissa ja heijastuvat edelleen toimitilojen hintoihin. 

Saavutettavuuteen liittyy oleellisena osana se, että monille yrityksille 
läheisyys asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin nähden on merkittävä 
etu. Läheisyys synnyttää synergiaa, joka johtaa yritystoiminnan 
alueelliseen keskittymiseen. Eri sijaintien hyödyt vaihtelevat toimialan ja 
yrityksen muiden ominaisuuksien mukaan. Tästä syystä työpaikka-alueille 
kehittyy toisistaan poikkeava rakenne. Samantyyppiset yritykset 
hakeutuvat samantyyppisiin sijainteihin. 

Kasvun kysyntä- ja tarjontavetoisuus 

Alueen työpaikkakasvu voi olla joko kysyntä- tai tarjontavetoista. Ilmiötä 
koko väestön osalta tarkasteltaessa erityisesti suurilla ja dynaamisilla 
kaupunkialueilla aluekasvu on tarjontavetoista, eli ihmiset muuttavat 
työpaikkojen perässä. Tällaiset kaupunkialueet vetävät ihmisiä puoleensa, 
sillä ne voivat tarjota moninaisia kulttuuri- ja vapaa-ajan mahdollisuuksia 
sekä ylipäätään urbaaniin elämänmenoon liittyviä kiinnostavia 
elinympäristöjä. Ihmisten muuttaessa dynaamisille kaupunkialueille alueet 
kasvavat ja tuottavuus nousee. Lopputulos on kumulatiivinen kausaatio, 
jossa väestön ja työllisyyden kasvu ruokkivat toisiaan.  

On kuitenkin havaittavissa myös toisenlainen kehityskulku, 
tarjontavetoisuus. Tarkasteltaessa väestömuuttujana ainoastaan 
korkeasti koulutettua väestöä huomataan, että korkeasti koulutetut ajavat 
alueellista muutosta. Näin ollen työpaikat näyttäisivät syntyvän sinne, 
missä korkeasti koulutetut asuvat ja näin ollen on tarjolla koulutettua 
työvoimaa. Näin tapahtuu erityisesti taloudellisen kasvun aikana. Tästä 
voidaan vetää johtopäätös, että laadukkaat ja haluttavat asuinympäristöt 
ohjaavat väestön sijoittumisen lisäksi välillisesti myös työpaikkojen 
sijoittumista. 

Työpaikkojen tilastoinnista 

Tilastotieteen näkökulmasta alueella työssäkäyvien henkilöiden 
lukumäärä kuvaa työpaikkojen lukumäärää kyseisellä alueella. Jokainen 
työllinen henkilö vastaa siis yhtä työpaikkaa. Myös osa-aikaista työtä 
tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työpaikan. Työsuhteet 
voivat olla myös luonteeltaan tilapäisiä ja lyhytaikaisia.  

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä (YKR) kaikki henkilöt on 
pyritty sijoittamaan johonkin toimipaikkaan, oli työn luonne sitten liikkuva 
tai paikkaan sidottu. Tähän liittyen lähtötietojen puutteellisuudet 
vääristävät hieman työpaikkamääriä. Esimerkiksi monitoimipaikkaisen 
yrityksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka on tarkemman tiedon 
puuttuessa kiinnitetty asuinkuntaan, tai monitoimipaikkaisen yrityksen 
palveluksessa olevat henkilöt ovat voineet kirjautua yrityksen 
päätoimipaikkaan. Tarkemmassa alueellisessa tarkastelussa näistä 
epätäsmällisyyksistä voi aiheutua merkittäviäkin virhetulkintoja. 

Kartassa 19 on esitetty työpaikkojen lukumäärä 1 km² ruuduittain vuonna 
2012. Kartassa 20 on kuvattu työpaikkojen määrän muutosta vuosina 
2000–2012 1 km² ruuduittain. Kartta 21 kuvaa liike-elämän ja hallinnon 
palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmän3 
työpaikkojen sijainnin painopisteitä vuonna 2012. Kartta 22 kuvaa 
jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmän4 työpaikkojen sijainnin 
painopisteitä vuonna 2012.

3Sisältää TOL 2008 toimialat: 26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten 
tuotteiden valmistus, 461 Agentuuritoiminta, 55 Majoitus, J Informaatio ja 
viestintä, K Rahoitus- ja vakuutustoiminta, L Kiinteistöalan toiminta, M 
Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, N Hallinto- ja 
tukipalvelutoiminta, O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen 
sosiaalivakuutus, 854 Korkea-asteen koulutus, 94 Järjestöjen toiminta  

4Sisältää TOL 2008 toimialat: C Teollisuus, D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, 
jäähdytysliiketoiminta, E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja 
muu ympäristön puhtaanapito, F Rakentaminen, 462 Maatalousperäisten 
raaka-aineiden ja elävien eläinten tukkukauppa, 463 Elintarvikkeiden-, 
juomien ja tupakan tukkukauppa, 464 Taloustavaroiden tukkukauppa, 465 

Tieto- ja viestintäteknisten laitteiden tukkukauppa, 466 Muiden koneiden, 
laitteiden ja tarvikkeiden 
tukkukauppa, 467 Muu erikoistunut tukkukauppa, 469 Muu tukkukauppa, H 
Kuljetus ja varastointi 
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Kartta 19: Työpaikkojen lukumäärä 1 km² ruuduittain 2012 
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Kartta 20: Työpaikkojen määrän muutos vuosina 2000-2012 1 km² ruuduittain 
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Kartta 21: Liike-elämän ja hallinnon palveluiden sekä muiden toimistotoimipaikkojen toimialaryhmän työpaikkojen sijainti vuonna 2012 
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Kartta 22: Jalostuksen ja logistiikan toimialaryhmän työpaikkojen sijainti vuonna 2012 
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Työmatkat 
Työmatkojen kehitys 

Suomessa uusista työpaikoista valtaosa on viimeisen 30 vuoden aikana 
syntynyt pääkaupunkiseudulle. Samaan aikaan pendelöinti erityisesti 
pääkaupunkiseudulla, mutta myös Tamperetta, Turkua ja Oulua 
ympäröivillä alueilla on lisääntynyt, ja työmatkat pidentyneet. Suomessa 
työmatkan yhdensuuntainen keskipituus linnuntietä on n. 14 km. 
Työmatkojen keskipituus on puolitoistakertaistunut viimeisen kahden 
vuosikymmenen aikana. Merkittäviä syitä työmatkojen pidentymiseen ovat 
kaupunkiseutujen laajeneminen ja työelämän erikoistuminen. Pisimpiä 
työmatkoja tehdään yleisimmin suurten kaupunkiseutujen reuna-alueilta. 
Kun niillä asuvien ihmisten määrä kasvaa, myös keskimääräiset 
työmatkat pitenevät. Lyhimpiä työmatkoja tekevät kaupunkien 
keskustoissa asuvat. Helsinkiläisen työmatka oli vuoden 2011 lopussa 
keskimäärin 12,3 kilometriä. 

Yhä harvemmalla on käytännössä mahdollista kulkea työmatkat jalan tai 
polkupyörällä. Osa voi tehdä etätöitä tai käyttää joukkoliikennettä, mutta 
yhä useamman on tehtävä työmatkansa henkilöautolla. Heikko 
joukkoliikenteen palvelutaso vaikuttaa myös autonkäyttötarpeeseen. 
Pääkaupunkiseudulla on tässä asiassa näytön paikka, koska se on 
käytännössä ainoa alue Suomessa, missä joukkoliikenteellä on paikoin 
olemassa todelliset toimintaedellytykset. Tämä tarkoittaa lähinnä riittävää 
asukastiheyttä.  

Työmatkoihin voi vaikuttaa kaavoituksella ja joukkoliikenteen 
suunnittelulla. Yksi ratkaisu on täydennysrakentaminen, joka tuo ihmisiä 
lähemmäksi työpaikkakeskittymiä. Viime kädessä juuri tämä vaikuttaa 
työmatkojen etäisyyksiin. Silti ajatus, että alueella työskentelevät ihmiset 
myös asuisivat siellä, on käytännössä mahdoton, koska ihmiset valitsevat 
asuin- ja työpaikkansa vapaasti. Siksi onkin ehkä parempi keskittyä 

pitämään työmatkojen ajallinen kesto siedettävänä. Tähän pyritään 
keskittämällä työpaikkoja ja asuntoja ratojen varsiin. Vaikka etäisyydet 
asuin- ja työpaikkojen välillä edelleen kasvaisivatkin, matka-ajat eivät 
välttämättä niinkään.  

Työmatkat ja asumisen hinta 

Asumisen hinta ja liikkumiskustannukset ovat jossakin määrin toisiaan 
korvaavia, koska suostumalla pitkään työmatkaan voi saada halvemmat 
asumiskustannukset tai samalla rahalla isomman asunnon. Keskimäärin 
neliöhinta pienenee siirryttäessä ydinkeskustasta kauemmaksi, mutta 
matkakulut kasvavat. Helsingin työssäkäyntialueella vielä kohtuulliseksi 
koettu työ- ja asuinpaikan välinen etäisyys on noin 50–70 kilometriä. 
Pienempien keskuksien ympäristössä tämä etäisyys on selvästi lyhempi. 

Tarkasteltaessa koko maan aluerakennetta voidaan sanoa, että 
aluerakenteessa, jossa asuntokunnan työpaikat sijoittuvat keskukseen, on 
kasvavien liikkumiskustannuksien vuoksi myös asuntokuntien, etenkin 
keskituloisten, yleisesti edullisinta sijoittua keskuksiin tai niiden 
lähiympäristöön. Jos kuitenkin tarkastellaan koko maan sijasta pelkästään 
Uuttamaata, on tilanne selkeästi tästä poikkeava. Helsingin 
työssäkäyntialueella keskituloisen asuntokunnan käytettävissä olevat 
laskennalliset tulot, työmatkojen ja asumisen jälkeen, ovat Uudellamaalla 
alhaisimmat aivan keskuksessa sekä myös noin 20 kilometrin päässä 
keskuksesta. Ilmiö johtuu pääkaupungin keskuksen Suomen oloissa 
poikkeuksellisen korkeista asumiskustannuksista. 

Alueella asuva työllinen työvoima  

Alueella asuvalla työllisellä työvoimalla tarkoitetaan kaikkia alueella 
asuvia työllisiä. Jokaisen työllisen henkilön ajatellaan muodostavan yhden 
työmatkan asuinpaikan ja työpaikan sijainnin mukaan. Osa-aikaistakin 

työtä tekevä henkilö muodostaa laskennallisesti yhden työmatkan. 
Työllisen työpaikka voi sijaita asuinpaikassa. YKR:ssä kaikki henkilöt on 
pyritty sijoittamaan johonkin toimipaikkaan, oli työn luonne sitten liikkuva 
tai paikkaan sidottu. 

Kuten työpaikkatiedoissa, myös työmatkatiedoissa lähtötietojen 
puutteellisuudet vääristävät tietoja. Esimerkiksi monitoimipaikkaisen 
yrityksen palveluksessa olevan henkilön työpaikka on tarkemman tiedon 
puuttuessa kiinnitetty asuinkuntaan, tai monitoimipaikkaisen yrityksen 
palveluksessa olevat henkilöt ovat voineet kirjautua yrityksen 
päätoimipaikkaan. Tarkemmassa alueellisessa tarkastelussa näistä 
epätäsmällisyyksistä voi aiheutua merkittäviäkin virhetulkintoja. 

Tilastoissa toimiala (elinkeino) määräytyy henkilön työpaikan toimialan 
mukaan. Tällöin kaikki samassa toimipaikassa työskentelevät saavat 
saman elinkeinon ammatistaan riippumatta. Tieto toimialasta perustuu 
yleensä Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisterin ja 
julkisyhteisörekisterin sekä Kuntien eläkevakuutuksen 
toimintayksikkörekisterin tietoihin. Itsenäiselle ammatinharjoittajalle 
elinkeino määritetään toiminnan laadun mukaan. 

Kartassa 23 on esitetty keskimääräisen työmatkan pituus 1 km² 
ruuduittain vuonna 2012. Kartassa 24 esitetään 1 km² ruudun 
yhteenlaskettua vuorokausittaista työmatkasuoritetta vuonna 2012. 
Kartassa 25 on kuvattu pitkien työmatkojen suuntautumista ja määrää 
vuonna 2012. 
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Kartta 23: Keskimääräisen työmatkan pituus 1 km² ruuduittain 2012 
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Kartta 24: 1 km² ruudun yhteenlaskettu vuorokausittainen työmatkasuorite 2012 
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Kartta 25: Pitkien työmatkojen suuntautuminen ja määrä 2012 
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Liikenne 
Autoliikenne Uudellamaalla 

Termi ”liikennemäärä” tarkoittaa keskimääräistä vuorokausiliikennettä. 
Tämän määrittämiseksi suoritetaan liikennelaskentoja. Tähän 
yksinkertaisin menetelmä on perinteinen käsinlaskenta, koneellisina 
menetelminä käytetään mm. induktiosilmukoita, mikroaaltolaskimia tai 
letkulaskentalaitteita. 

Uudenmaan osuus Suomen autoliikenteen liikennesuoritteesta (km/v) on 
kasvanut voimakkaasti viimeisen 15 vuoden aikana. Uudenmaan osuus 
oli vielä vuonna 2000 19 %, mutta vuonna 2014 se oli jo peräti 30 %. 

Länsi-Uudellamaalla maantieverkon rungon muodostavat valtatiet 1, 2 ja 
25 (Kehä V) sekä kantatiet 50 (Kehä III), 51 ja 52. Lisäksi on useita 
vilkkaita seututeitä kuten 110, 111, 116 ja 120. Itä-Uudellamaalla 
tieverkon rungon muodostavat valtatiet 6 ja 7 sekä kantatie 55. Lisäksi 
seututiet 148, 170 ja 178 ovat liikenteellisesti kutakuinkin yhtä vilkkaita 
alueen pääteiden kanssa. Keski-Uudenmaan ja Helsingin seudun 
vilkkaimmat väylät ovat valtatiet 1,3,4 ja 7, kantatiet 45, 50 ja 51 sekä 
seututiet 101 ja seututie 102. Kehä I:n (seututie 101) osa Pakilantieltä 
Hämeenlinnan väylälle (valtatie 3) on Suomen vilkasliikenteisin tie, sen 
liikennemäärä on keskimäärin 90 000 ajoneuvoa vuorokaudessa (v. 
2015). 

Joukkoliikenne 

Joukkoliikenne on julkista liikennettä, jossa samalla kulkuvälineellä kulkee 
useita toisilleen vieraita ihmisiä yhtä aikaa. Joukkoliikenne tarjoaa tavan 
liikkumiseen niin, että matkustajan ei tarvitse omistaa, vuokrata tai ajaa 
omaa kulkuvälinettä. Joukkoliikennevälineet kulkevat tyypillisesti ennalta 
suunnitellun reitistön ja aikataulun mukaan, mutta joukkoliikenne voi olla 
myös kutsuohjattua. 

Joukkoliikenteen järjestäminen on kannattavinta tiheästi rakennetuilla 
alueilla, joilla asukastiheys on korkea ja näin ollen potentiaalisia 
joukkoliikenteen käyttäjiä on paljon. Jonkinlaisena nyrkkisääntönä 
joukkoliikenteen järjestämisen kannalta riittäväksi väentiheydeksi 
mainitaan usein 20 as/ha, mutta toisinaan käytetään korkeampaa ja 
ehkäpä taloudellisessa mielessä realistisempaa rajaa 35 as/ha. Jotta 
joukkoliikenne olisi suosittua kauttaaltaan, olisi myös harvaan asutuilla 
alueilla (alle 20 as/ha) tarjottava riittävä joukkoliikenteen taso, vaikka 
näiden reittien matkustajamäärät jäisivätkin vähäisiksi. 

Joukkoliikenteen suunnittelussa kannattavuus ohjaa muun muassa 
joukkoliikennevälineen valintaa, reittejä ja liikennöinnin tiheyttä. 
Joukkoliikennevälineeseen liittyvän investointikustannuksen lisäksi on 
otettava huomioon ylläpitokustannukset ja käyttökustannukset. 

Tarjonnan kasvattaminen lisää matkustusta suurin piirtein siten, että kun 
tarjontaa kasvatetaan 100 %, matkustajamäärä kasvaa keskimäärin 70 % 
ja tällöin 30 % kustannusten noususta jää julkisin varoin katettavaksi. 
Pienempään kalustoon siirtyminen vähäisen matkustuksen aikoina ei tuo 
vastaavaa kustannussäästöä, koska lähes 60 % välittömistä 
kustannuksista on työvoimakustannuksia. Lisäksi myös pääomakulut 
kasvaisivat kalustomäärän kaksinkertaistuessa. Ruuhkahuippujen 
matkustajamäärät edellyttävät kuitenkin suurempien bussien käyttöä, 
jolloin pahimmillaan kalustoa tarvittaisiin kolminkertainen määrä, ja sen 
vuosittainen liikennesuorite jäisi kuitenkin vain osaan nykyisestä, jolloin se 
olisi varsin vajaakäytössä. 

Joukkoliikenteen palvelutasoon vaikuttaa se, kuinka hyvin linjasto 
palvelee todellisia matkustustarpeita. Vaihdottomat ja suorat yhteydet 
ovat matkustajan kannalta houkuttelevimpia. Monipuolinen linjasto tarjoaa 
useammille matkustajille suoria yhteyksiä, vähentävät vaihtojen määrää ja 
nopeuttavat lyhyitä matkoja, mutta linjojen vuoroväli voi kasvaa pitkäksi. 

Joukkoliikenne Helsingissä 

Helsingin kantakaupungin joukkoliikenne perustuu lähinnä raitiovaunuihin, 
joita ajetaan 10–12 linjalla laskentatavasta riippuen. Helsingin sisäiset 
bussilinjat sekä muualle pääkaupunkiseudulle Helsingin keskustasta 
säteittäisesti suuntautuvat seutulinjat on reititetty kantakaupungista ulos 
pääväyliä pitkin ja ne palvelevat kantakaupunkia pääosin ainoastaan 
pääväylien varrella, pysäkkivälien ollessa tyypillisesti harvempia kuin 
raitiovaunuilla. Lisäksi metrolla on kantakaupungin alueella seitsemän 
asemaa.  

Kantakaupungin ulkopuolella Helsingissä joukkoliikenne perustuu pääosin 
tihein vuorovälein kulkevaan raskaaseen raideliikenteeseen, 
seutubusseihin sekä Itä-Helsingissä 4–5 minuutin vuorovälein kulkevaan 
metroon. Metron suurimmille asemille on niitä ympäröiviltä asuinalueilta 
järjestetty linja-autoilla toimiva liityntäliikenne. Liityntäliikenne tarjoaa 
alueen asukkaille yhteyden myös omiin aluekeskuksiinsa. Myös 
suurempien rautatieasemien ympäristössä ajetaan liityntäbussilinjoja. 

Säteittäisen liikenteen lisäksi Helsingissä on poikittaisia bussilinjoja, jotka 
palvelevat kaupungin itä-länsisuuntaista liikennettä. Joukkoliikenteen 
käyttöaste poikittaismatkoilla on vielä varsin heikkoa 14 prosentin 
luokkaa, ja HSL:n tavoitteena onkin nostaa käyttöastetta 
poikittaisliikenteessä tuntuvasti. Tärkein parannus poikittaisliikenteessä 
lähivuosina on ollut Jokeri-runkolinjan (myöhemmin runkolinja 550) 
perustaminen Itäkeskuksen ja Westendinaseman välille. Linja on ollut 
suosittu (n. 20 000 matkustajaa vrk) ja sen muuttaminen pikaraitiotieksi 
on suunnitelmissa. Kesällä 2015 alkoi kulkea myös runkolinja 560 
Rastilasta Myyrmäkeen. 

HSL 

Joukkoliikenteen hoitamista varten perustettu kuntayhtymä Helsingin 
seudun liikenne HSL aloitti toimintansa vuoden 2010 alussa, jolloin 
kuntayhtymään siirtyivät Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan 
(YTV) liikennetoiminnot sekä Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) 
suunnittelu- ja tilaajatoiminnot ja kilpailutus. Jäsenkunnat ovat Helsinki, 
Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi ja Sipoo. HSL:n 
operoimilla joukkoliikennelinjoilla tehdään vuosittain noin 345 miljoonaa 
matkaa. HSL on vastuussa Helsingin seudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) laatimisesta. 

Digiroad 

Liikennettä käsittelevät paikkatietoanalyysit perustuvat ainakin 
maakuntatasolla useimmiten Digiroad-aineistoon. Se on kansallinen tie-ja 
katutietojärjestelmä, joka sisältää teiden ja katujen keskilinjan 
geometriatiedot sekä liikkumisen suunnittelua palvelevat 
ominaisuustiedot. Digiroadin toiminta perustuu lakiin tie-ja katuverkon 
tietojärjestelmästä. Liikenne- ja viestintäministeriö on määrännyt 
Liikenneviraston Digiroad-vastuuorganisaatioksi. Digiroadin tietojen 
ylläpitäjinä toimivat Maanmittauslaitos, Liikennevirasto ja kunnat. 
Hyödyntäjät saavat aineiston käyttöönsä itse lataamalla ilmaiseksi tai 
tilaamalla irrotuskuluilla. 

Lisätietoa Digiroadista: http://www.digiroad.fi/ 

Kartta 26 esittää keskimääräistä vuorokausiliikennettä eli liikennemäärää 
tiestöllä vuonna 2014. Kartalla 27 esitetään joukkoliikenteen järjestämisen 
kannalta riittävän asukastiheyden alueet vuonna 2013.

http://www.digiroad.fi/
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Kartta 26: Keskimääräinen vuorokausiliikenne tiestöllä vuonna 2014 
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Kartta 27: Joukkoliikenteen järjestämisen kannalta riittävän asukastiheyden alueet 2013 
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Urban Zone – yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet 
Suomen ympäristökeskuksen vetämissä Urban Zone I,II ja III -hankkeissa 
on tutkittu yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä yhdistämällä 
liikennetutkimusaineistoihin maankäyttöä ja liikennejärjestelmää kuvaavia 
yhdyskuntarakenne- ja vyöhykeluokitteluja sekä analysoitu näiden 
perusteella yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja sen vaikutuksia 
matkustustottumuksiin. Vyöhykemenetelmän taustalla on kolmen 
kaupunkijärjestelmän malli, jossa kaupunkialueilta tunnistetaan 
jalankulku-, joukkoliikenne- ja autokaupunkialueet. Nämä 
yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet kuvaavat ihmisten mahdollisuuksia 
käyttää eri liikkumismuotoja. Keskeisinä kriteereinä eri vyöhykkeille ovat 
etäisyys kaupungin keskustasta, joukkoliikenteen vuoroväli sekä 
kävelyetäisyys pysäkille. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet on laadittu 
paikkatietomenetelmin YKR-ruudukkoon 250 x 250 metrin tarkkuudella ja 
se on yhteensopiva muun YKR-aineiston kanssa. 

Erilaisille yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille on laadittu alueprofiilit sekä 
liikkumisprofiilit. YKR-aineistoon perustuvat alueprofiilit kuvaavat 

vyöhykkeiden maankäyttöä ja ne sisältävät tietoa mm. 
aluetehokkuudesta, asukkaiden ja työpaikkojen määristä, 
asuntokuntatiheydestä, asumisväljyydestä ja autonomistuksesta. 
Liikennetutkimusaineistoihin perustuvat liikkumisprofiilit kuvaavat 
puolestaan vyöhykkeittäisiä matkustustottumuksia, mm. matkalukua 
kulkutavoittain, liikennesuoritetta kulkutavoittain sekä liikenteen 
hiilidioksidipäästöjä. 

Vyöhykemenetelmää soveltamalla voidaan selvittää muun muassa: 

• ihmisten liikkumistottumukset eri vyöhykkeillä
• väestön, työpaikkojen ja palveluiden sijoittuminen eri vyöhykkeille
• erilaisten yhdyskuntarakenteiden vaikutukset liikenteen

hiilidioksidipäästöihin
• yhdyskuntarakenteen hajautumisen estämisen keinoja

Urban Zone -hankkeessa laadittu valtakunnallinen Yhdyskuntarakenteen 
vyöhykkeet 2010 -paikkatietoaineisto on vapaasti ladattavissa SYKE:n 

OIVA-ympäristö- ja paikkatietopalvelusta. Aineiston tarkka kuvaus löytyy 
SYKE:n tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalvelusta. 

Kartassa 28 on kuvattu Urban Zone -hankkeessa luotu 
yhdyskuntarakenteen vyöhykejako vuonna 2010. 

Lisätietoja: 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/detail
s.page?uuid=%7B96F338EA-75AF-432C-A780-31A3CDECBDF2%7D

http://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarak
enteesta/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohy
kkeet(17830) 

http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B96F338EA-75AF-432C-A780-31A3CDECBDF2%7D
http://metatieto.ymparisto.fi:8080/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B96F338EA-75AF-432C-A780-31A3CDECBDF2%7D
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet(17830)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet(17830)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet(17830)
http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet/Yhdyskuntarakenteen_vyohykkeet(17830)
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Kartta 28: Urban Zone - Yhdyskuntarakenteen vyöhykejako vuonna 2010 
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Maankäyttö 
CORINE – “Coordination of Information on the Environment” 

CORINE maanpeite 2000, CORINE maanpeite 2006 sekä CORINE 
maanpeite 2012 -aineistot ovat kukin nimensä mukaisen 
läpileikkausvuoden koko Suomen kattava rasterimuotoinen (geoTIFF) 
paikkatietokanta maankäytöstä ja maanpeitteestä. Aineisto on tuotettu 
osana eurooppalaisia CORINE-hankkeita. Näitä Euroopan laajuisia 
CORINE-hankkeita on tehty neljä kertaa: 1990-luvun alussa ja vuosina 
2000, 2006 ja 2012. Suomi ei ollut mukana vielä ensimmäisessä 
hankkeessa, mutta on osallistunut kaikkiin hankkeisiin sen jälkeen.  

Suurimmassa osassa hankkeisiin osallistuvia maita aineistot on tehty 
visuaalisella satelliittikuvatulkinnalla. Suomessa CORINE-aineistot on 
tuotettu yhdistämällä satelliittikuvilta automaattisesti tulkittuja 
maanpeitteisyystietoja olemassa oleviin maankäyttöä ja maaperää 
kuvaaviin paikkatietoaineistoihin kuten SLICES-maankäyttöaineisto, 
Väestörekisterikeskuksen Rakennus- ja huoneistorekisteri, 
Maanmittauslaitoksen maastotietokannan suo-, kallio- ja kivennäismaat 
-elementit sekä alueellisten ympäristökeskusten soranottoalueaineistot.
Lisäksi on suoritettu tarpeen mukaan erillisdigitointeja.

Kaikki hankkeissa mukana olevat maat kattavan CORINEN erottelukyky 
on 25 ha ja kohteiden sijaintitarkkuus on 100 metriä. Suomessa CORINE 
-hankkeiden yhteydessä on tuotettu kansalliseen käyttöön lisäksi 
huomattavasti tarkempi aineisto, itse asiassa 25 ha aineisto onkin vain 
automaattisesti tehty yleistys tästä tarkemmasta aineistosta. Tarkemman 
aineiston erottelukyky oli aiemmin 25x25 m ja uusimmassa se on 20x20 
metriä. Maankäyttöä ja maanpeitettä kuvataan CORINE:ssa 
kolmitasoisella hierarkkisella luokituksella, jolloin maankäyttöluokkia on 
44 kpl. Kansallista käyttöä varten tarkempi aineisto on jaettu edelleen 
tietyissä luokissa neljännelle hierarkkiselle tasolle, jolloin 
maankäyttöluokkien määrä nousee kokonaisuudessaan 48:aan.

CORINE-aineisto tarjoaa mahdollisuuden vertailla maankäyttöä eri 
aikoina. Aineisto on tuotettu laajalta alueelta kulloisenakin aikana 
kauttaaltaan samalla tarkkuudella ja tuotantoprosessi on hyvin 
dokumentoitu. Analyyseissä täytyy kuitenkin huomioida se, että aineisto 
pohjautuu varsin suurelta osin kuvantulkintaan. Menetelmästä johtuen 
datassa on hyvin suurella todennäköisyydellä kuvantulkintaan 
käytännössä aina liittyviä luokitteluvirheitä. Tämän lisäksi ongelmia 

ajallisessa vertailtavuudessa aiheuttaa se, että uusin CORINE on 
resoluutioltaan hieman aiempia tarkempi, eli 25 m sijaan 20 m. Tästä 
johtuen ei ole kovinkaan mielekästä tuottaa tarkkoja lukuja vaikkapa 
metsäpinta-alan muutoksesta hehtaareina, vaan on parempi kuvata 
muutosta kartalla ja jättää muutoksen arviointi lähinnä visuaaliseksi 
tarkasteluksi.   

Kartassa 29 on luokiteltu maankäyttö CORINE 2000:n 25 ha versiolla. 
Kartassa 30 on luokiteltu maankäyttö CORINE 2012:n 25 ha versiolla. 
Kartta 31 esittää metsäalueita lähteenä tarkempi kansallinen CORINE 
2012. Kartta 32 esittää peltoalueita lähteenä tarkempi kansallinen 
CORINE 2012. Kartassa 33 kuvataan kansallisella CORINE:lla 
metsäalueiden ottamista muuhun käyttöön vuoden 2000 jälkeen.  

Lisätietoa CORINE:sta esimerkiksi osoitteista: 

http://www.syke.fi/maanpeiteseuranta 

http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover 

http://www.syke.fi/maanpeiteseuranta
http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover
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Kartta 29: Maankäyttö CORINE 2000:n mukaan 



Uudenmaan alue- ja yhdyskuntakartasto 2015 

48 
 

Kartta 30: Maankäyttö CORINE 2012:n mukaan 
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Kartta 31: Metsäalueet kansallisen CORINE 2012:n mukaan 
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Kartta 32: Peltoalueet kansallisen CORINE 2012:n mukaan 
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Kartta 33: Metsäalueiden ottaminen muuhun käyttöön vuoden 2000 jälkeen 
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Kerrosala 
Rakennetun kerrosalan määrän kehitys 

Rakennuskannan koko kerrosala Suomessa oli vuoden 2013 lopussa 
yhteensä yli 455 miljoonaa neliömetriä. Rakennusten keskimääräinen 
pinta-ala oli noin 307 neliömetriä, muiden kuin asuinrakennusten 
keskimääräinen pinta-ala oli 778 neliömetriä. Kerrosalaan suhteutettuna 
asuinrakennusten osuus koko kerrosalasta oli vain 63 prosenttia. Muista 
kuin asuinrakennuksista teollisuusrakennukset olivat kerrosalaltaan suurin 
ryhmä. Uudellamaalla oli vuonna 2000 rakennettua kerrosalaa yhteensä 
95 039 000 m² ja vuonna 2014 yhteensä 121 220 000 m². Lisäystä 
vuoteen 2000 verrattuna on 26 181 000 m² eli vajaat 28 %.  

Kerrosala rakennusoikeudellisena käsitteenä 

Kerrosala on rakennuksen kerrosten yhteenlaskettu pinta-ala. 
Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten pinta-alat ja se ullakon tai 
kellarikerrosten ala, jossa on asuin- tai työhuoneita taikka muita 
rakennuksen pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaisia tiloja. Kerrosala 
on vaakasuora pinta-ala, jota rajoittavat kerrosten seinien ulkopinnat tai 
niiden ajateltu jatke ulkoseinien pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien 
osalta. 

Kokonaisala ja kerrosala lasketaan samalla periaatteella. Erona on, että 
kokonaisala sisältää koko rakennuksen kun taas kerrosala ei sisällä 
kellarikerroksissa ja ullakolla kuin erikseen määritellyt osat. 
Rakennuksessa, jossa ei ole kellarikerrosta eikä ullakkoa, kerrosala ja 
kokonaisala ovat siis yhtä suuret. 

Rakennusten tilastointi 

Rakennuksella tarkoitetaan erillistä, sijaintipaikalleen kiinteästi 
rakennettua tai pystytettyä, omalla sisäänkäynnillä varustettua 
rakennelmaa, joka sisältää eri toimintoihin tarkoitettua katettua ja yleensä 
ulkoseinien tai muista rakennelmista (rakennuksista) erottavien seinien 
rajoittamaa tilaa. Kallioluolat tai muut maanalaiset tilat, joiden 
pääasiallisena sisäpintana on kallioseinä tai vastaava ja/tai jotka eivät 
sisällä varsinaisten talorakennusten sisärakenteisiin verrattavia 
rakenteita, eivät ole rakennuksia. Myöskään kevytrakenteisia katoksia, 
kioskeja yms. jotka eivät sisällä umpinaisin seinin erotettuja tiloja samoin 
kuin siirrettävissä olevia matkailuvaunuja, laivoja yms. ei lueta 
rakennuksiksi. 

Rakennus on Tilastokeskuksen rakennuskannassa, kun se on valmistunut 
tai otettu asuinkäyttöön vuoden loppuun mennessä. YKR:n 
rakennuskanta vastaa Tilastokeskuksen rakennuskannan määritelmää. 

Tilastokeskeskuksen rakennuskantatilastoihin (eikä myöskään YKR:n 
rakennustietoihin) eivät kuulu: 

• kesämökit (on erillinen tietokanta YKR:ssä)  
• nestevarastorakennukset 
• yksinomaan maataloustuotannossa käytettävät rakennukset 
• asuinrakennusten saunarakennukset 
• asuinrakennusten talousrakennukset 

• kokonaisuudessaan ulkovaltojen lähetystöjen hallinnassa olevat 
rakennukset 

• puolustusvoimien rakennukset 
• väestösuojat 

..paitsi silloin, kun edellä mainitut rakennukset ovat asuttuja tai niissä on 
toimitiloja. 

Väestörekisterikeskus ylläpitää yhteistyössä kuntien 
rakennusvalvontaviranomaisten ja maistraattien kanssa rakennustietoja. 
Näitä ns. väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoja kutsutaan 
usein kansainvälisen käytännön mukaisesti rakennus- ja 
huoneistorekisteriksi (RHR). Toisin kuin tilastokeskuksen 
rakennuskantatilasto, RHR sisältää kaikki Suomen rakennukset 
käyttötarkoituksineen ja sijaintikoordinaatteineen. Rakennustunnuksen 
avulla rakennuksiin on mahdollista liittää väestötieto. Rakennus- ja 
huoneistorekisterissä on jonkin verran virheitä ja puutteita, mutta ne on 
varsin hyvin dokumentoitu ja siten tiedossa. Aineiston laatua parannetaan 
jatkuvasti.  

Kartta 34 esittää rakennetun kerrosalan määrää 1 km² ruuduittain vuonna 
2013. Kartta 35 esittää vuoden 2000 jälkeen rakennetun kerrosalan 
määrää 1 km² ruuduittain vuonna 2013. Kartta 36 esittää vuoden 2000 
jälkeen rakennetun kerrosalan osuutta kaikesta rakennetusta kerrosalasta 
1 km² ruuduittain vuonna 2013. 
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Kartta 34: Rakennetun kerrosalan määrä 1 km² ruuduittain 2013 
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Kartta 35: Vuoden 2000 jälkeen rakennetun kerrosalan määrä 1 km² ruuduittain 2013 
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Kartta 36: Vuoden 2000 jälkeen rakennetun kerrosalan osuus kaikesta kerrosalasta 1 km² ruuduittain 2013 
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Kauppa 
Kaupankäynnin tyypittely 

Kauppa, tai täsmällisemmin kaupankäynti, tarkoittaa tavaran, palveluiden 
tai oikeuksien ja aineettoman omaisuuden vapaaehtoista vaihdantaa. 
Kaupankäynti on jaettavissa vähittäiskauppaan ja tukkukauppaan: 
vähittäiskaupassa ostaja on kohteen käyttäjä ja tukkukaupassa ostaja on 
puolestaan vähittäisportaan myyjä. Vähittäiskauppa voidaan karkeasti 
jakaa edelleen päivittäistavarakauppaan, tavarataloihin ja 
erikoiskauppaan ja sitä voidaan käydä monella tavoin; fyysisestä 
toimitilasta, verkkokaupasta, puhelinmyyntinä, verkostomarkkinointina jne. 
Vähittäiskaupan myyntikanavia voivat olla myös esimerkiksi 
myyntiautomaatti tai myymäläauto. Myös kirpputorit, huutokauppakamarit 
ja antikvariaatit ovat vähittäismyyntiä.  

Kun tavalliset kuluttajat puhuvat kaupasta, he tarkoittavat sillä useimmiten 
vähittäiskauppaa. Vähittäiskauppa on tuotteiden myymistä kuluttajille. 
Vähittäiskauppias ostaa tuotteita jälleenmyyntiä varten joko suoraan 
valmistajilta tai tukkukaupan kautta. Vuonna 2013 vähittäiskaupan 
liikevaihdosta oli päivittäistavarakaupan osuus hieman vajaa puolet ja 
tästä ruuan osuus oli noin 80 %.  

Yksityishenkilöiden välistä uuden tai käytetyn tavaran vertaiskauppaa ei 
perinteisesti ole laskettu vähittäiskaupaksi. Raja on kuitenkin häilyvä, 
koska vertaiskauppasivustoilla moni yksityishenkilö myy 
jälleenmyyntitarkoituksessa hankkimiaan tavaraeriä vähittäiskauppiaan 
tavoin, ja toisaalta vähittäiskauppiaat myyvät tuotteita omista 
valikoimistaan yksityishenkilöiden tavoin. 

Tuotteista, joita yritys ostaa valmistaakseen niiden avulla omia 
myyntituotteita käytetään nimitystä tuotantohyödyke ja niiden kaupasta 
käytetään muun muassa nimiä yritysmarkkinointi, B2B (engl. business to 
business) tai ammattiasiakaskauppa. 

 

 

 

 

 

Kaupan rakennemuutos 

Koko kaupan toimiala on parhaillaan keskellä suurta rakennemuutosta. 
Verkkokauppa valtaa markkinoita perinteiseltä fyysiseen toimitilaan 
perustuvalta kaupalta erityisesti erikoiskaupan puolella, mutta nähtävissä 
on vastaavanlainen vähitellen voimistuva kehitys myös 
suhdannevaihteluita paremmin kestävällä päivittäistavarakaupan alalla. 
Tällä kehityksellä on arvatenkin varsin merkittäviä vaikutuksia koko alan 
ansaintalogiikkaan, asiakasvirtoihin ja logistiikkaan. Kuitenkin, vaikka 
tämä verkkoteknologian mahdollistama trendi edelleen voimistuisi 
tulevaisuudessa, on kaupan (ja muiden palveluiden) saavutettavuus silti 
yksi merkittävimmistä kaupunkirakenteen muutosvoimista. Keskeiseen 
asemaan nousee erityisesti saavutettavuus kestävillä kulkumuodoilla. 

Saavutettavuus 

Saavutettavuus on maankäytön ja liikennejärjestelmän tarjoamien 
mahdollisuuksien kokonaisuus, jonka avulla tavoittaa tietyt kohteet. 
Saavutettavuutta voidaan parantaa joko lisäämällä tavoiteltavien 
toimintojen määrää alueella, tai parantamalla yhteyksiä alueille joissa 
tavoitellut toiminnot sijaitsevat. Liikkuvuus puolestaan kuvaa kykyä liikkua 
paikasta toiseen. Kyky liikkua ei suinkaan aina tarkoita kykyä saavuttaa ja 
toisin päin; hyvä saavutettavuus ei välttämättä edellytä hyvä liikkuvuutta. 

Keskusta-alueet 

SYKE:n rajausmenetelmällä tunnistetut keskusta-alueet ovat alueita, 
joissa sijaitsee ympäröivää aluetta selkeästi tiiviimmin palveluiden 
työpaikkoja, vähittäiskaupan työpaikkoja sekä väestöä. Lisäksi keskusta-
alue on palveluiltaan monipuolinen, eli siellä sijaitsee useita erityyppisiä 
julkisia ja yksityisiä palveluja. Keskusta sijaitsee aina taajama-alueella. 
Keskusta-alueet voidaan luokitella sijainnin ja koon perusteella, jolloin 
voidaan erottaa ydinkeskustat alakeskuksista. SYKE:n rajaus perustuu 
vuoden 2010 tietoihin, eikä aineistolla ole suunniteltua päivityssykliä. 

 

 

 

 

Kaupan alueet 

SYKE:n määrittelemät kaupan alueet on rajattu keskusta-alueiden 
ulkopuolelta (koska keskusta-alue on jo itsessään kaupan alue). Ne ovat 
lähellä toisiaan sijaitsevien kauppojen muodostamia toiminnallisia alueita, 
joissa kauppojen asiakkailla voi olla mahdollisuus käyttää samaa 
pysäköintialuetta tai joukkoliikenneyhteyttä ja liikkua kaupasta toiseen 
jalkaisin. Maankäytön suunnittelun näkökulmasta kaupan alueen kehitystä 
on usein tarkoituksenmukaista ohjata yhtenä kokonaisuutena. SYKE:n 
rajaus perustuu vuoden 2012 tietoihin, eikä aineistolla ole suunniteltua 
päivityssykliä. Aineistossa on paljon puutteita, minkä vuoksi sitä ei voi 
suositella maakuntakaavatason suunnittelua tarkemmille suunnittelun 
tasoille ja maakuntakaavatasollakin siihen kannattaa suhtautua varauksin. 
Lisäksi aineisto vanhenee nopeasti.  

Toimialaluokitus 

Toimialaluokitus TOL 2008 toimii taloudellista toimintaa kuvaavien 
tilastojen tiedonkeruu- ja kuvauskehikkona. Toimialaluokitusta käytetään 
yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen 
luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. 
Toimialaluokitus muodostuu viidestä hierarkkisesta tasosta. Hierarkkisille 
luokituksille on ominaista, että niissä luokkia jaetaan edelleen yhä 
yksityiskohtaisemmiksi luokiksi, mikä tekee mahdolliseksi kerätä ja 
julkaista tilastotietoa eri aggregointitasoilla. Esimerkiksi toimialan 
”Lastinkäsittely” TOL 2008:n mukainen luokka on H52240, joka koostuu 
pääluokasta H (Kuljetus ja varastointi), luokasta 52 (Varastointi ja 
liikennettä palveleva toiminta), luokasta 522 (Liikennettä palveleva 
toiminta), luokasta 5224 (Lastinkäsittely) ja luokasta 52240 
(Lastinkäsittely).  

Kartta 37: Keskustat ja kaupan alueet 2012. Kartta 38: 
Päivittäistavarakaupan saavutettavuus henkilöautolla 2012. Kartta 39: 
Päivittäistavarakaupan saavutettavuus pyöräillen 2012. Kartta 40: 
Päivittäistavarakaupan saavutettavuus kävellen 2012. 

 

 

  



Uudenmaan alue- ja yhdyskuntakartasto 2015 

57 
 

Kartta 37: Keskustat ja kaupan alueet 2012 
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Kartta 38: Päivittäistavarakaupan saavutettavuus henkilöautolla 2012 
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Kartta 39: Päivittäistavarakaupan saavutettavuus pyöräillen 2012 
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Kartta 40: Päivittäistavarakaupan saavutettavuus kävellen 2012
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