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PERUS-SKENE Työpaja II yhteenveto
PERUS-SKENE-hankkeen toinen työpaja järjestettiin etäyhteyksin 7.9.2021 kello 12.30–16.00
teemalla ”Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen perusura ”. Työpajassa alan asiantuntijat
kokoontuivat arvioimaan ja kehittämään perusuran indikaattoreita, alueellista sisältöä,
polkuriippuvuuksia, kuvaustapoja ja epävarmuuksien huomioon ottamista. Hankkeessa
järjestetään neljä työpajaa, joista tämä oli toinen.
Työpajassa paneuduttiin kahden tehtävän kautta alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen
perusuran koostamisen kannalta olennaisiin tietotarpeisiin sekä todennäköisiin
kehityskulkuihin, jotka perusurassa mahdollisesti näkyvät. Ensimmäisessä tehtävässä
mietittiin, millä mittareilla alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitystä tulisi mitata ja kuvailla,
jotta seurannasta olisi mahdollisimman paljon hyötyä perusuran tilannekuvan
muodostamisessa. Toisessa tehtävässä pohdittiin puolestaan alue- ja yhdyskuntarakenteen
todennäköisiä kehityskulkuja seuraavan 10–20 vuoden aikana. Tehtävien tavoitteena oli
ensinnäkin tunnistaa, minkä ilmiöiden mittaaminen ja seuraaminen on olennaista perusuran
muodostamisen kannalta ja toiseksi tuottaa tietoa siitä, mitkä kehityskulut alan asiantuntijat
arvioivat todennäköisiksi keskipitkällä aikavälillä.
Alla työpajan antia on purettu ryhmäkohtaisesti. Ryhmät oli koostettu siten, että
samankaltaisista tehtävistä ja organisaatioista tulevat olivat omissa ryhmissään, joten eri
ryhmien näkemykset tuovat esille erilaisten toimijoiden näkemyksiä käsiteltyihin kysymyksiin.
Kunkin ryhmän osuuden alussa on kuvakaappaus ryhmän työpajassa tuottamista huomioista.
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Ryhmä 1

Perustieto ja tavoitteiden toteutumisen seuranta tarpeen
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seuraamiseksi tarvitaan sekä perustietoa että
tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Perustiedon osalta tarpeiksi tunnistettiin tiedon
kerääminen mm. väestö- ja työpaikkakehityksestä, väestörakenteesta ja palvelujen
saavutettavuudesta. Liikkumisen osalta kaivataan tietoja erityisesti kulkumuotojakaumasta ja
sujuvan liikkumisen mahdollisuuksista. Lisäksi tarpeellisiksi nähtiin ympäristön laadun mittarit,
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jotka kuvaavat muun muassa virkistysmahdollisuuksia, viihtyisyyttä ja viherrakennetta.
Tavoitteiden
toteutumisen
seurannan
osalta
tärkeätä
on
muun
muassa
hiilineutraalisuustavoitteiden edistymisen arvioinnin kehittäminen sekä luontokatoon ja
luonnonvarojen riittävyyteen liittyvät mittarit.
Yksi tärkeä sovellutus mittareille on tunnistaa alueiden välisiä eroja kehityksessä. Tässä työssä
oikea mittakaava on keskeistä. Usein ilmiöitä on tarkoituksenmukaista tarkastella isommissa
aluekokonaisuuksissa, kuten kaupunkiseututasolla mutta toisaalta tarkastelussa olisi kyettävä
säilyttämään yhteys konkretiaan ja inhimilliseen mittakaavaan. Mittareissa on tarpeen ottaa
huomioon alueen diversiteetti sekä luonnon, rakennetun ympäristön että asukkaiden
elämäntilanteen suhteen.

Päästövähennystavoitteiden toteutuminen ja hiilineutraalius
Alueja
yhdyskuntarakenteen
kehittymiseen
kytkeytyy
yhä
tiiviimmin
hiilineutraalisuustavoitteiden seuranta. Näiden tavoitteiden seurantaan tarvitaan
mahdollisimman kattavasti kestävyyteen, saavutettavuuteen ja toiminnallisuuteen liittyviä
indikaattoreita. Esimerkiksi henkilöautosuorite ja kulkumuotojakauman kehitys eri vuoden
aikoina ja eri vuorokaudenaikoina kuvaavat arkiliikkumisen päästökehityksen vaikuttavia tekijöitä
konkreettisin, kuntakohtaisin kriteerein.
Teemaan liittyen on edelleen paljon kehitettävää. Esimerkiksi nykymalliset liikenneinvestointien
vaikutusten arvioinnit ovat puutteellisia, jos tavoitteena on vaikuttaa liikkumiseen kestävyyteen
ja päästötasoihin. Lisäksi kestävän liikkumisen estevaikutukset tulisi huomioida suunnittelussa
tarkemmin. Myös luontokadon torjumiseen ja resurssitehokkuuden paranemiseen tarvitaan uusia
mittareita. Viherrakennetarkasteluissa tulisi huomioida myös täydennysrakentaminen ja
kompensaatiot.
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seuranta on nykyisellään mahdollistavaa, jolloin
toteutunut kehitys on lopputulema, jossa kehityskulkujen valinta on riippunut monista eri
tekijöistä ja ohjauskeinoista. Mittareissa olisi kuitenkin otettava tarkastelun kohteeksi se,
mahdollistaako rakenne kestämättömän kehityksen. Asetettujen tavoitteiden seurantaan liittyviä
seututason mittaamisen tarpeita tulee nykyisellään esiin erityisesti MAL-sopimusten yhteydessä,
joissa seurantamittarina on käytetty muun muassa asuntotuotannon sijoittumista
tavoitevyöhykkeille, jotka tukevat kestävää liikkumista, ja toisaalta kestävien kulkumuotojen
kulkutapaosuuden kehittymistä.

Todennäköisen kehityksen tekijöistä
Alue- ja yhdyskuntarakenteen todennäköisiä kehityskulkuja tunnistettiin useita. Ensinnäkin
kaupungistumisen nähtiin jatkuvan ja alueiden polarisaation syvenevän. Kaupungistumisen osana
myös kaupunkiseutujen seudullisuus vahvistuu. Ikääntyminen vaikuttaa kaupunkirakenteessa
alakeskusten ja helposti saavutettavien viherympäristöjen sekä julkisten palveluiden suosiona.
Verkkokauppa muuttaa edelleen kaupan alaa ja kulttuuripalvelujen sekä muiden kaupunkien
vetovoimatekijöiden merkitys kasvaa.
Asuntorakentaminen (toivottavasti) monimuotoistuu. Täydennysrakentaminen jatkuu ja
keskittyy
aiemmin
rakennetuille
alueille.
Samalla
asuminen
teknistyy.
Resurssitehokkuusvaatimukset pakottavat pohtimaan, onko järkevämpää peruskorjata kuin
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purkaa ja rakentaa uutta. Tarve muuntojoustaville ratkaisuille yhdyskunnissa lisääntyy
moninkertaisen infrarakentamisen hillitsemiseksi. Aina ei tarvitse rakentaa uutta liikenneinfraa ja
uudisalueita. Toisaalta asuntojen tuotannossa jatkuu monilla seuduilla pientalopainotus, vaikka
kysyntä kohdistuu ikääntymisen myötä kerrostaloasuntoihin. Seurauksena pientalokanta voi
tyhjentyä ja isojen perheasuntojen myynti vaikeutua.
Liikkuminen on murroksessa ja kestävän liikkumisen edistäminen arkipäivää. Silti uutta
kehitystyötä tarvitaan. Vapaa-ajan matkojen oletetaan lisääntyvän ja kahtiajakoisuus muutoinkin
lisääntyvän liikkumisessa. Tampereen ratikan kaltaiset uudistuksilla saadaan aikaiseksi isoja
vaikutuksia, mutta niiden suunnittelu ja toteuttaminen ovat suuria kokonaisuuksia.
Lähijunaliikenteen kehittäminen on vielä haastavampi toteuttaa, koska neuvottelukumppaneita
ja asian edistäjiä tai hidastajia on useita yhtä suunnittelukohdetta kohdin. Sähköautoilu poistaa
lähipäästöjä, mutta vie resursseja, kaupunkitilaa ja rahaa ja on elinkaarivaikutuksiltaan yhtä
huono vaihtoehto kuin muukin henkilöautoilu. Liikenneköyhyys on myös uhka, menee kauan
ennen kuin sähköauto on vaihtoehto koko väestölle.

Yhteenvetoa
Keskustelussa todettiin, että ilmastonmuutokseen liittyvät tavoitteet ovat esillä strategioissa ja
kaavaselostuksissa, mutta ne eivät siirry konkretiaan. Perusuran nähtiin toteuttavan trendiä
business as usual ja suunnittelun tulosten noudattelevan vanhaa kaavaa. Kunnianhimon tasoa ja
suunnittelurakenteiden uutta ajattelua tarvitaan, jotta tuloksia syntyisi. Muissa Pohjoismaissa
ollaan pidemmällä ja sieltä pitäisi etsiä työkaluja, mittareita ja malleja, esim. kaupunkiseututason
infrahankkeet.
Kaupungistuminen jaktuu. Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen jatkuu voimakkaana keskustoissa
ja hyvän joukkoliikenteen alueella, mikä nostaa joukkoliikenteen ja kestävien liikkumismuotojen
kysyntää. Kaupunkialueiden reunoilla asuinalueet säilyvät väljinä ja kokonaisuus huokoistuu.
Väljillä alueilla asumistiheys jopa laskee kun asukkaat ikääntyvät ja lapset muuttavat pois.
Teemasta tarvitaan silti lisää tietoa, pysyttelevätkö perheet väljillä alueilla jatkossakin? Mitä
tapahtuu omakotialueille, koskeeko niitä muuntojoustavuuden vaatimus riittävissä määrin?
Monipaikkaisuus lisääntyy ja monimuotoistuu, tulee entistä pitempää ja entistä lyhyempää
pendelöintiä esimerkiksi etätyökeskuksiin. Etätyö lisääntyy, mutta pääosin kaupungeissa tai
lomakohteissa. Myös kansainvälinen etätyö lisääntyy. Valtaosassa ammatteja tehdään kuitenkin
lähityötä, vaikka Covid sai monen lähityöalan kokeilemaan etäpalveluja ja etätyötä.
Palvelut ovat murroksessa ja digitalisaatio vaikuttaa niin verkkokauppaan, liikkumisen ohjaukseen
kuin digitaaliseen rakentamiseen.
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Ryhmä 2

Hyvä tilannekuva vaatii monipuolista seurantaa
Ryhmässä heräsi erittäin paljon ja laajalla skaalalla ideoita alue- ja yhdyskuntarakenteen
seurannan indikaattoreiksi. Tehtävän laajuus ja vaativuus tiivistyikin toteamukseen, että
meidän ”pitäisi pystyä kuvaamaan vähän niin kuin kaikkea". Lisäksi pelkkää seurantaa ei nähty
riittäväksi. Jotta seuranta tuottaa mielekästä tietoa, tulee sen pohjalta syntyvää tilannekuvaa
tarkastella kokonaisuutena ja mennä muutosten ”taakse” analysoimaan niiden syitä.
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Esimerkiksi asukas- ja työpaikkamäärien havaittava muutos ei vielä itsessään kerro kovin
paljoa, ellei samalla analysoida mikä vaikutus muutokseen on esimerkiksi rakennuskannalla,
väestön ikärakenteella, väestön tai alueen sosioekonomisella taustalla, inframuutoksilla tai
kaavoituksen suuntaamisella? Kokonaisuuksia tulisi myös arvioida seutu-kaupunkiseututasolla yksittäisten kuntien sijaan, sillä monin paikoin kunnat muodostavat toiminnallisia
kokonaisuuksia. Kaikkiaan nähtiin, että mahdollisten tulevaisuuden kehityskuvien
monimutkaisuus ja -muotoisuus aiheuttaa yhä kasvavia tarpeita ja vaatimuksia suunnittelulle.
Erityisenä tarpeena tunnistettiin ilmastoon ja ympäristöön liittyvien mittareiden ja
seurantamenetelmien tarve sekä puutteellisuus. Esimerkiksi hiilitaseen merkitys nousee koko
ajan, mutta mittausmenetelmät eivät ole pysyneet perässä tai vielä laajassa käytössä.
Myöskään uudisrakentamisen mittarit eivät ole vielä yhtenäisiä, vaikka hiilineutraali tai negatiivinen rakentaminen on tulevaisuutta ja vaatii toimivat mittarit.
Tiivistyvää kasvua – ja pienenemistä
Kaupungistumisen nähtiin jatkuvan myös tulevaisuudessa ja kaupunkien säilyttävän
elinvoimansa sekä vetovoimansa, myös paikoissa joissa väestökehitys on hiljalleen laskeva.
Samoin keskustojen nähtiin pysyvän houkuttelevina mutta toisaalta merkitykseltään
muuttuvina niiden kehityksen keskittyessä enemmän hyvinvointiin liittyviin palveluihin. Myös
saavutettavuuden merkityksen alue- ja kaupunkirakenteen tasolla nähtiin pysyvän suurena ja
jopa kasvavan, mihin liittyen esimerkiksi suuret raidehankkeet ovat tärkeitä tulevaisuuden
kehityksen kannalta.
Keskustelussa nousi myös esille, että samalla seudulla voi tapahtua samanaikaisesti sekä
keskittymistä että hajautumista keskusta- ja joukkoliikenneintensiivisten alueiden tiivistyessä
ja kehysalueiden hajaantuessa. Lisäksi on olennaista muistaa, että kaupungistumista
tapahtuu myös sellaisissa kaupungeissa, jotka eivät ole muuttovoittoisia tai ovat jopa
tappiolla asumisen keskittyessä yhä pienemmälle alueelle keskustaan. Näin tiivistymistä voi
tapahtua, vaikka asukasluku laskee. Yhtenä tulevaisuuden trendinä nähtiinkin olevan
tiivistymiskehitys myös pienemmissä, myös asukasluvultaan pienenevissä kaupungeissa.
Samaan aikaan asuntojen koko on jatkuvasti pienentymässä, kuitenkin hidastuvana trendinä.
Molempien osalta mietittiin, milloin kehityksen raja tulee vastaan. Kaupungin tiivistymistä
tulee arvioida jo ilmastonmuutoksen ja yleisen viihtyvyydenkin kannalta. Erittäin tiiviit
ympäristöt kuten New York ovat opettaneet, että äärimmäisen tiivis kaupunki ei toimi
parhaiten tulevaisuuden arvaamattomissa sääoloissa. Lisäksi pandemia-aikana trendiksi
noussut luonnossa liikkuminen saa ihmiset vaatimaan saavutettavia ulkoilureittejä, joten
kaikkea vihreää ei voi syödä rakentamisen tieltä. Silloinkin kun näin tehdään, täytyy tilalle
tarjota laadullisesti parempia alueita. Tämän pohjalta arvioitiin kaupunkirakenteen
tiivistämisen jatkuvan tulevaisuudessa viherympäristö nykyistä voimakkaammin huomioiden.
Mihin menet maaseutu?
Maaseudun kehitystä käsiteltiin usean kerran. Väestön keskittymisen kolmeen suureen
kaupunkiseutuun ja asumisen polarisoituminen nähtiin jatkuvan myös tulevaisuudessa.
Toisaalta monipaikkaisuus on haastanut tätä todellisuutta. Nähtäväksi kuitenkin jää, kuinka
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suuren vastavoiman monipaikkaisuus luo. Suurten kaupunkien läheisten pienempien
taajamien nähtiin pysyvän vetovoimaisina jatkossakin, varsinkin vesistöjen äärellä. Monet
suomen kunnat ovat kuitenkin välimuotoja nykyisessä maaseutu vs. kaupunki vastakkainasettelussa. Onkin olennainen kysymys, mitä näille alueille ja niiden
palvelurakenteelle tapahtuu.
Maaseudun kehitykseen liittyy paljon mahdollisesti muuttuvia ilmiöitä ja kysymyksiä, joihin
nykyiset seurantamenetelmät eivät vastaa kunnolla. Miten voidaan tietää, paljonko ihmiset
todellisuudessa ovat paikalla maaseudun kakkosasunnoissaan? Miten kaupungin läheisen
maaseudun dynamiikka tulee muuttumaan, kuinka paljon sinne pendelöidään? Osittain syynä
lienee, että keskustelussa on keskitytty kaupunkimaiseen ympäristöön.
Maaseutu- ja haja-asutusalueen potentiaali pitäisikin analysoida systemaattisesti. Esimerkiksi
kaupunkialueiden reunalla on lukuisia eläviä kyliä, joita monipaikkaisuus elävöittää. Toisaalta
tulevaisuudessa esimerkiksi hiilensidonta tuo mahdollisuuksia maaseudulle. Näiden ja
muiden ilmiöiden todellisista mahdollisuuksista ja vaikutuksista on kuitenkin vaikea saada
selkeää kuvaa nykyisillä mittareilla.
Maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa on myös paljon asumattomia rakennuksia ja tätä
kautta potentiaalia sekä puskuria ottaa vastaan monipaikkaiset asukkaat. On kuitenkin
epäselvää, miten pitkälle tämä puskuri riittää ja miten sitä hyödynnetään. Otetaanko
vähäisellä käytöllä tai hylättynä olleet rakennukset uudelleen käyttöön vai jäävätkö ne
täyttymättä monipaikkaisten asukkaiden uudisrakentamisen lisääntyessä? Mikä on lomaasuntojen tulevaisuus ja miten suhtaudutaan vakituiseen asumiseen niissä?
Samaan aikaan viime aikojen trendinä on ollut kiinteistöjen arvon romahtaminen, mikä voi
olla merkittävä tekijä aluerakenteeseen koko suomen mittakaavassa. Rakennuksissa on kiinni
paljon kansallisomaisuutta ja onkin merkittävä kysymys, saadaanko kiinteistöt vaihtamaan
omistajaa monipaikkaisille asukkaille.
Väheneekö liikennesuorite, lisääntyykö pendelöinti?
Myös liikenne herätti paljon ajatuksia mutta selkeää näkymää teemaan ei tunnistettu. Asian
suhteen on paljon liikkuvia palasia, joihin liittyvät trendit tunnistetaan mutta joiden
lopputuloksen ennustaminen on kuin arvan heittämistä. Miten käy yrityksille hillitä
henkilöliikenteen kasvua? Mahdollistaako teknologia henkilöliikenteen hiilineutraalisti? Vai
onko digitalisaatio sittenkään ratkaisu, ja päädytäänkö lopulta takaisin pienempiin
yhteiskunnan yksiköihin, jotta saadaan ihmiset liikkumaan kestävillä tavoilla?
Liikkumisen osalta mietittiin myös pendelöimistä. Liikenteen määrän kasvuun ei nähty suuria
hidasteita, varsinkaan sen valossa, että pendelöintialueiden koko jatkaa yhä kasvuaan. Mutta
mitkä syyt tämän kehityksen takana ovat? Voidaanko tunnistaa trendejä, jotka vaikuttavat
käytetyn liikkumistavan valintaan? Miten pendelöinnin lisääntyminen sopii yhteen
liikennesuoritteen vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden kanssa? Samaan aikaan
raideliikenteen hankkeet ja tiivistymiskehitys tukevat kaupunkialueiden liikkumisen muutosta
ja voivat siirtää liikennettä kestäviin liikkumismuotoihin, ainakin tietyillä alueilla.
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Ryhmä 3
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Perinteiset mittarit kuvaavat mennyttä mutta eivät valaise tulevaa
Nykyiset perusmittarit antavat hyvän kuvan menneestä kehityksestä, mutta eivät välttämättä
riitä, kun tulevaa kehitystä ennakoidaan. Heräsi pohdintoja, miten mukaan saataisiin myös
esimerkiksi alueiden visiot ja toiveet tulevasta kehityksestä ja millaisen roolin ne saavat.
Keskusteluissa listattiin joukko erilaisia ns. perinteisiä indikaattoreita, jotka kuvaavat
esimerkiksi työpaikkaomavaraisuutta, toimialarakennetta, työpaikkojen sijainteja,
työssäkäyntialueita sekä asumisen ja liikkumisen kustannuksia.
Saavutettavuuden mittaaminen nostettiin esille mm. työvoiman saavutettavuuden
näkökulmasta. Lisäksi pohdittiin sitä, miten saavutettavuutta tulisi ylipäätään mitata – onko
esimerkiksi matka-aika oikea mittari? Saavutettavuuden parantamista tulisi peilata siitä
aiheutuviin kustannuksiin. Kiinteistömarkkinoiden kehityksen seurannalla, tonttien
saatavuudella
ja
aloitettujen
hankkeiden tunnistamisella
voidaan
arvioida
yhdyskuntarakenteen tulevaa kehitystä. Keskustojen kehittymisen mittaristot liittyen
tiiviyteen, palvelurakenteeseen ja liikenneyhteyksiin nähtiin tärkeinä. Samoin tulisi mitata
sitä, kuinka helposti rakennuskantaa voidaan muokata muuttuvia tarpeita varten.
Monipuolistuvalla seurannalla parempi ote kehitykseen
Uudet sukupolvet voivat haluta erityyppisiä asuinympäristöjä, ja nämä halut tulisi osata
huomioida tulevaisuuden ennakoinnissa. Myös liikkumistavat ja työskentelymuodot voivat
muuttua tulevaisuudessa, mitä voisi hahmottaa esimerkiksi henkilöliikennetutkimuksen
avulla. Ihmisillä on myös erilaisia liikkumismahdollisuuksia, jotka voivat johtaa muun muassa
liikenneköyhyyteen. Näiden lisäksi pohdittiin, että liikkumisen hallitsemiseksi olisi tärkeää
myös mitata työpaikkojen hajaantumista. Tunnistettu kehitys tähän liittyen esimerkiksi on
keskustojen hajaantuminen kehäteiden tuntumaan, mikä tekee liikkumisen hallitsemisesta
vaikeampaa.
Etätyö ja monipaikkaisuus nousivat keskusteluissa esiin useammankin kerran, ja pohdittiin
kriittisesti, korostuuko monipaikkaisuus, etätyö ja paikkariippumattomuus tulevaisuuden
kehityskulkujen suhteen jo liikaa. Ei tulisi mittaroida pelkästään etätyön yleistymistä, vaan
keskittyä erilaisten työskentelymuotojen muutoksiin ja muotoihin. Toisin sanoen, hybridityö
on tulevaisuutta, millä on myös paljon toimitilavaikutuksia.
Keskusteluissa pohdittiin myös, että on indikaattoreiden ja mittareiden tulkinnassa
hahmotettava, millaista kaupunkirakennetta ja elinympäristöä ne tuottavat. Esimerkiksi
asuntokannan kokojen seuranta ja sijainti keskustoissa ja niiden täydennysrakentamisessa:
täydennysrakentaminen hyvin pienillä asunnoilla ei tuota tarpeeksi monipuolista
kaupunkirakennetta, useimmiten kivikortteleita pienillä asunnoilla. Samaten viheralueiden
mittaamisessa nostettiin esiin viheralueiden monipuolisuus ja keskittyneisyys – suuremmat,
keskittyneet viheralueet luovat erilaista elinympäristöä kuin kaupunkirakenteeseen myös
hajautunut viherrakenne, joka tuo varjoa ja suojaa myös arkiliikkumiselle.
Yhdyskuntarakenteen ominaisuuksien ja aluetalouden kehityksen välisen yhteyden
ymmärtäminen auttaisi suuntamaan resursseja tehokkaimmin. Arviointityössä on tärkeää
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erotella vaikutukset ja vaikuttavuus. Lisäksi nostettiin esille huoli korkeakoulutettujen
valumisesta alueelta ulos, eli korkeakoulutettujen pitovoiman mittaaminen nähtiin tärkeänä.
Todennäköisiä kehityskulkuja ja tarpeita niiden seurantaan
Alueiden erilaistuminen tulee jatkumaan tulevina vuosina. Alueet yksipuolistuvat ja
segregoituvat. Mittaroinnissa tulisi huomioida, että kuntaliitosten myötä on liitetty toisiinsa
hyvin erilaisia kuntia, joissa on kaupunkimaisia ja maaseutumaisia alueita. Vaikka alueet
yksipuolistuvat, silti pitäisi pystyä huomioimaan alueiden moninaisuus. Pohdittiin myös, että
alueiden erilaistumista tapahtuu kaikilla alueilla ja aluetyypeissä sekä kaikissa asioissa.
Väestö keskittyy myös jatkossa, mutta joidenkin elinkeinojen sijaintia määrittää
luonnonvarojen sijainti, mikä asettaa rajoja väestön keskittymiselle. Samoin energiamurros,
liittyen esimerkiksi tuulivoiman käyttöönottoon ja vetytalouteen, tulee muuttamaan alueita.
Miten alue- ja yhdyskuntarakenne reagoivat näihin murroksiin?
Elämäntapamuutokset ja uudistuva työmarkkina muokkaavat asuinympäristön
valintapäätöksiä. On siis epävarmaa, että jatkuuko keskittymiskehitys myös tulevaisuudessa.
Yhdyskuntarakenteen muutosjoustavuuteen tulisi panostaa sekä pohtia toiminnallisen ja
fyysisen rakenteen välistä suhdetta.
Mahdollisuudet vaikuttaa kehityksen suuntaan?
Alue- ja yhdyskuntarakenteellisten muutosten pohdinnassa tulee muistaa, että rakenteet
ovat valtaosin hitaita ja muuttumattomia lyhyellä aikavälillä. Toisaalta asioiden väliset
dynamiikat voivat muuttua nopeastikin, ja nämä muutokset muokkaavat fyysisiä rakenteita
pidemmällä aikavälillä. Muutosten suuruusluokan arvioinnin sijaan tulisi keskittyä muutosten
suunnan arviointiin, ja siihen, onko muutoksen suunta toivottava.
Suunnittelu on ajassa kiinni, jolloin suunnittelulla on vaikea saada aikaan muutosta.
Ympäristössä tapahtuu muutoksia, johon suunnittelulla reagoidaan – ennakointi
suunnittelussa on vaikeaa – suunnitelmia pyöritetään investoinneilla, ja kuka investoi
johonkin mitä voi tarvita 20 vuoden päästä? – suunnittelu ja rakentaminen on reagointia.
Strategisessa suunnittelussa on katsottava pidemmälle, kun taas asemakaavasuunnittelu
reagoi olemassa olevaan kysyntään.
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Ryhmä 4

Perusuran mittareista
Kehityksen havainnollistamiseen paikkatieto- ja karttaesitykset koettiin hyviksi. Tietopohjana
viralliset tilastot ovat tärkeitä, koska niitä käytetään muissakin tilanne- ja kehityskuvatöissä.
Tässä tapauksessa esimerkiksi Tilastokeskuksen väestöennusteen käyttö on perusteltua. Näin
säilytetään yhteensopivuus esimerkiksi liikennejärjestelmäanalyyseihin.
11
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Perustietojen lisäksi on hyvä saada ajankohtaisista ehkä vaikeammin tilastoitavista ilmiöistä
systemaattista tietoa, tällaisia ovat esimerkiksi monipaikkaisuus, kausiväestö ja matkailu sekä
nopeat verkkoyhteydet.
Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusuran kannalta perustietoja ovat väestö- ja
työpaikkakehitys, saavutettavuus eri mittakaavatasoilla, elinkeinorakenteen monipuolisuus,
keskusverkon kattavuus, keskustojen elinvoimaisuus, asuntojen kaavoituksen ja tuotannon
sijoittuminen yhdyskuntarakenteessa, taajamarakenteen tiiviyden kehitystä kuvaavat
mittarit, kestävän liikkumisen edellytyksiä kuvaavat mittarit. Tärkeää on kuvata missä erilaiset
liikenteen palvelut saavutetaan.
Mittareiden kehitystarpeita
Suurten kaupunkiseutujen osalta nostettiin pohdintaan tarve monitahoisempaan
yhdyskuntarakennetarkasteluun. Aluerakenteellisesti MAL-seuduilla on erityinen merkitys ja
niiden yhdyskuntarakenteessa on suurempien kaupunkien erityispiirteet ja dynamiikka.
Kestävän liikkumisen kysymykset ovat erityisesti niissä relevantteja sillä muutamien suurten
seutujen joukkoliikennevyöhyke kehittyy, mutta muualla kestävän liikkumisen elementit ovat
erilaiset, sisältäen sähköisen autoilun ja lähiliikkumisen.
Tarvitaan parempaa ymmärrystä erilaisista seuduista ja niiden kehittymisen logiikasta,
esimerkiksi kokoluokkaperusteisesti tai aluerakenteellisen aseman mukaan tulkittuna. Myös
harvaan asuttu maaseutu on monipuolinen aluetyyppi, jonka sisään jää erityyppisiä alueita
niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti.
Maahanmuutto ei näkynyt työpajan esityksissä. Maahanmuuttokysymys on kuitenkin iso
tekijä ja vaikuttaa merkittävästi pitkän aikavälin aluekehityksen dynamiikkaan. Tällä on yhteys
osaavan työvoiman riittävyyteen ja sitä kautta elinkeinojen kehitykseen. Eri kokoiset
paikkakunnat ovat tässä erilaisessa tilanteessa. Työvoiman alueellista liikkuvuutta tulisi
tarkastella eri skaaloissa. Tähän sisältyvät maahanmuuton ja maan sisäisen muuton
vaikutukset työvoiman alueelliseen jakautumiseen sekä kaupunkiseutujen sisällä
työssäkäynnin suuntautuminen, joka näkyy asunto- ja työmarkkina-alueiden laajuutena.
Tarve trendien ja mekanismien tulkinnalle perusurassa
Perusuran tavoitteena voi pitää ymmärryksen lisäämistä kehityksen suunnasta ja siihen
vaikuttavista syistä. Siten perusura ei ole vain mittareita tai trendikuvauksia, vaan myös
mekanismin kuvaus sekä kuvaus siitä, minkälaisia tulevaisuuksia perusura tuottaa vuosiin
2030 ja 2040. Hyödyllinen kuvaus edellyttää tarinamuotoista selitystä kehityskuluille. Niissä
trendien osoittamat kehityskulut tulkitaan ilmiöiksi tai osaksi ilmiötä ja linkitetään muihin
havaintoihin. Tarinan tueksi tarvitaan vaikutusmekanismien kuvaukset, joilla sanallisesti
perustellaan erilaisia vaikutuksia ja riippuvuuksia. Esimerkiksi elinkeinoelämän kehitys
yhdessä saavutettavuuden kanssa on osa mekanismia, jolla voidaan selittää työmarkkinaalueiden laajenemista eli toiminnallisessa rakenteessa tapahtuvaa muutosta.
Perusuran yhdyskuntarakenteen kuvauksissa tarvitaan erilaisten alueiden ja niissä
vaikuttavien paikallisten mekanismien kuvaamista. Aluerakenteen tulkinnan ydin on
erilaisten alueiden tulkinta ja ymmärrys.
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Todennäköiset voimistuvat megatrendit
Ekologinen jälleenrakentaminen on megatrendeistä merkittävä ja aluekehitystä monin tavoin
määrittävä tulevina vuosikymmeninä. Tämä heijastuu niin aluerakenteeseen kuin
yhdyskuntarakenteeseen erilaisina hankkeina ja vähäpäästöisyystavoitteina.
Teknologinen muutos tapahtuu väistämättä, jonka seurauksena nykyiset toiminnot
tehostuvat. Osa tästä tehostumisesta korvaa liikkumista. Työvoiman alueellinen liikkuvuus
lisääntyy, mutta osa siitä tapahtuu tietoverkoissa. Työvoima erikoistuu tulevaisuudessa ja
erikoistunutta työvoimaa myös tarvitaan tulevaisuuden elinkeinoissa.
Teknologinen kehitys ja monipaikkaisuus ovat trendejä, jotka saattavat edistää myös muiden
kuin suurten kaupunkiseutujen kasvua. Elinkeinorakenteen palveluistumisen jatkuessa
erilaiset palvelut yhdistettynä verkkokauppaan voivat mahdollistaa yritystoimintaa suurten
kaupunkiseutujen ulkopuolella.
Jatkuvat megatrendit
Kaupungistuminen jatkuu hieman tasoittuen, tämä näkyy aluerakenteen eriytymisen
jatkumisena. Vastailmiönä muuttoa suuntautuu eri syistä kehyskuntiin, pikkukaupunkeihin
sekä maaseudun mökkikuntiin. Alueellinen kausivaihtelu voimistuu sekä työvoiman
kausittaisuudella, että asumisen kausivaihteluna. Reunaehtona kehitykselle on
valtakunnallinen väestökehitys. Työikäinen väestö ei kasva juurikaan, vaikka työperäistä
maahanmuuttoa saataisiinkin jonkin verran.
Isot kaupungit tiivistyvät ja verkottuvat keskenään. Myös kaupungit ja kunnat, joissa väestö
vähenee kokevat eriytyvää kehitystä, kun väestö keskittyy ja tiivistyy taajamiin. Väestön
väheneminen harventaa pysyvää asutusta laajassa osassa maata. Suurten kaupunkiseutujen
kasvu mahdollistaa niiden joukkoliikennekaupunkien kehittymisen ja pienentää
autoriippuvuutta. Auto kuitenkin säilyttää asemansa myös kaupunkilaisten liikkumisessa
niiltä osin, kun monipaikkaisuus tai matkailu luo tarvetta pitkän matkan liikkumiselle.
Maaseutu jäsentyy aluerakenteessa suhteessa suurimpiin kaupunkikeskuksiin, erityisesti
pääkaupunkiseutuun ja Tampereen seutuun, mutta myös riittävän palvelutason keskuksiin.
Miten määritellään tulevaisuudessa riittävän palvelutason keskukset? Virtuaaliset palvelut ja
työ voivat haastaa tätä maaseudun jäsentymistä paljonkin.
Ihmisten asumispreferenssit vaikuttavat kehitykseen. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ihmiset
kaipaavat asumiselta väljyyttä ja luonnonläheisyyttä. Tämä asumispreferenssi voi johtaa
ainakin kahteen suuntaan. Yhtäältä yhdyskuntarakenteen väljenemiseen, lähiluonnon
lisäämiseen ja isompien asuntojen lisätarpeeseen kaupunkiseuduilla tai toisaalta
kakkosasuntojen ja monipaikkaisuuden aluerakenteen kehitykseen.
Yhdyskuntarakenteen kehityksen isossa kuvassa yhtäaikainen ydinalueiden tiivistyminen ja
seutuistuminen todettiinkin todennäköiseksi skenaarioksi. Osin kehitys johtaa
aluerakenteeseen vaikuttavaan kehityskulkuun Etelä-Suomen kasvukolmiossa. Etelä-Suomen
yhtenäisen asunto- ja työmarkkina-alueen kehittyminen monikeskuksiseksi Etelä-Suomeksi
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jatkuisi. Lahden asema suhteessa itäiseen Suomeen on merkittävä, joten se tulee olemaan
kasvu-uralla tulevaisuudessa.
Todennäköisyyksiä vahvistat polkuriippuvuudet
Suomessa on käynnissä monia kehityskulkuja, joilla on vahva polkuriippuvuus. Tällaisia ovat
esimerkiksi Tampereen kehittyminen aluerakenteessa Suomen kakkoskeskukseksi, jolloin
pääkaupungin lisäksi saavutettavuus Tampereelle muodostuu tärkeäksi aluerakennetekijäksi.
Tulevan kehityksen voi olettaa rakentuvan pitkälti pitkän aikavälin kehityksen muodostamien
aluerakenteiden varaan. Näitä ovat esimerkiksi teollisuuden keskittymät, satamat ja
lentokentät, raideverkon sijainti sekä yliopistot. Raideverkon sijainti saavutettavuustekijänä
maan sisäisesti sekä kaikki yhteydet rajojen yli Pietariin, Ruotsiin ja Tallinnaan vaikuttavat
laajasti tulevaisuuden kehityssuuntiin alueilla.
Mikäli perusurassa jatketaan tapahtunutta kehitystä, työvoiman alueellinen liikkuvuus pysyy
suhteellisen matalana. Jotta työvoiman liikkuvuutta edistetään, tarvitaan politiikkatoimia,
joita ei periaatteessa perusurassa pysty huomioimaan. Kansainvälinen saavutettavuus on
tärkeä tekijä jatkossakin, joten hyvät kansainväliset yhteydet omaavat kaupungit pärjäävät.
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Ryhmä 5

Perusuran mittareista
Asuinalueiden segregaation torjumiseen liittyen voitaisiin mitata asunalueiden
monimuotoisuutta esimerkiksi asumisen hallintamuotojen tai hyvinvoinnin mittareiden
perusteella. Eri väestöryhmien asuintarpeita tulisi tarkastella esimerkiksi asuntojen
esteettömyyden tai viihtyisyyden kautta. Asuntokannan energiatehokkuutta tulisi myös
seurata. Asuntomarkkinakehitystä tulisi voida seurata sen mukaan, mikä taho kehitystä vetää:
15
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onko se asuntosijoittajien vai asukkaiden kysyntä? Missä kohdin asuntomarkkinat toimivat
puutteellisesti ja miten sosiaalisesti tuettu asuntotuotanto kykenee paikkaamaan tätä? Myös
rakennusten käyttöastetta voisi tarkastella, kuten myös toimintojen (palvelut, työpaikat,
asuminen) sekoittuneisuutta.
Yhdyskuntarakenteen kuvailussa on tärkeää huomioida, että suunniteltu yhdyskuntarakenne
(yleiskaavojen aluevaraukset, asemakaavoitetut alueet, tonttivaranto ym.) vaikuttavat
kehitykseen. Myös monipaikkaisuutta ja sen kehitystä tulisi mitata. Esimerkiksi väestötiheys
vaihtelee eri alueilla eri vuodenaikoina.
Saavutettavuutta tulisi tarkastella eri näkökulmista: mikä on saavutettavuus viheralueille,
kouluihin tai palveluihin – ja toisaalta mikä on saavutettavuus eri kulkumuodoilla, kuten
joukkoliikenteen tai kevyen liikenteen osalta. Liikkumisessa tulisi tarkastella eri
kulkumuotojen osuutta.
Metsäalueiden määrän kehittymisen seuranta olisi tärkeää esimerkiksi hiilinielujen
näkökulmasta, mutta asiaa on ollut hankala lähestyä, koska taustatieto kehityskuluista ja
ennakoinnista puuttuu. Metsäalueet liittyvät myös yhdyskuntarakenteen eheyteen
esimerkiksi sitä kautta, miten paljon metsäalueita osoitetaan rakentamiseen.
Aluerakennetasolla tulisi tarkastella, mikä on keskusten suhde toisiinsa nähden esimerkiksi
etäisyyden perusteella, ja verrata keskuksissa tapahtunutta kehitystä ja kehityspotentiaalia.
Kaupunkiverkkotutkimusta voisi hyödyntää monikeskuksisuuden tarkastelussa. Toiminnallisia
alueita esimerkiksi työssäkäyntiin tai asiointiin perustuen voisi myös kuvata. Liikenneverkon
nykytilanne ja suunnitellut muutokset tulisi ottaa huomioon. Keskusten ja alueiden välisiä
virtoja voisi tarkastella eri kulkumuodoilla.
Myös Suomen rajojen ulkopuolisen maailman voisi myös huomioida. Millaisia syyseuraussuhteita ympäröivän maailman muutoksilla on Suomen
alue- ja
yhdyskuntarakenteeseen? Miten yhteydet naapurimaihin vaikuttavat? Lisäksi
toimialarakenteen ja palveluiden kehitystä kuvattaessa voisi palveluiden luokittelua
tarkentaa, eikä tarkastella niitä yhtenä joukkona.
Trendikehitystä tulisi myös verrata siihen, millaisia poliittisia tavoitteita alueilla on ollut:
vaikuttavatko tavoitteet kehityksen suuntaan? Olisiko myös syytä tarkastella mittareiden
ohella tavoitteita niiden taustalla, esim. aluepoliittisten tavoitteiden kytkentää
seurantamittareiden valintaan? Satunnaiseen ”kohinaan” tai pinnalla oleviin trendeihin,
kuten koronavirukseen tai teknologian kehitykseen, ei tulisi kiinnittää liiaksi huomiota
pitkäaikaisempien trendien kustannuksella.
Aluerakenteen todennäköisiä kehityskulkuja
Kaupungistuminen jatkuu edelleen, ja toiminnalliset alueet laajenevat. Suurimmat
kaupunkiseudut kasvavat edelleen, muutoin kehitys eriytyy, ja maassa on sekä kasvavia että
taantuvia seutuja. Paikkariippumattomuuden, monipaikkaisuuden ja digitalisaation
mahdollistamat uudet toimintatavat tuovat uusia piirteitä kaupungistumisen hallitsemaan
kehitykseen.
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Väestörakenne muuttuu ikääntyneemmäksi, ja maahanmuutto lisääntyy. Väestö, työpaikat,
palvelut ja maahanmuuttajatkin keskittyvät. Suuri osa maasta on tyhjentymässä, mutta
vaihtoehtoisesti niin sanottujen vapaa-ajan reservaattien määrä kasvaa ainakin tilapäisesti,
mihin liittyy myös ikääntymiseen liittyvä kotiseudulle kiinnittyminen. Maahanmuuton
lisääntyessä maahanmuuttajien tottumukset sijaintitekijöiden suhteen tulee ottaa paremmin
huomioon.
On avoin kysymys, miten etäopiskelumahdollisuuksien lisääntyminen vaikuttaa
yliopistopaikkakuntien tilanteeseen verrattuna niihin paikkakuntiin, joissa korkeakoulua ei
ole. Vaikuttaako kehitys horjuttavasti yliopiston rooliin kaupungin menestykseen
vaikuttavana, asukkaita ja yrityksiä houkuttelevana osaamiskeskittymänä?
Energiamurroksen myötä uusiutuvan energian osuus lisääntyy ja hajautettu energiantuotanto
on entistä mahdollisempaa. Energiamurros yhdessä muun teknologisen kehityksen kanssa
(digitalisaatio, päästöttömät autot) lisää osaltaan mahdollisuuksia hajallaan asumiseen.
Poistaako teknologinen kehitys elämäntapamuutoksen tarpeen?
Yhdyskuntarakenteen todennäköisiä kehityskulkuja
Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen jatkuu suurimpien kaupunkiseutujen ydinalueilla, mutta
muuten kehitys on vaihtelevaa. Reuna-alueilla autovaltaisuus säilyy, ja yhdyskuntarakenne
jopa harvenee.
Kaupunkien keskustojen asukasmäärä kasvaa. Myös kaupunkien lähialueet ja maaseutualueet
houkuttelevat hybridityöolosuhteissa. Asumisviihtyisyys, palvelut ja luonnonläheisyys
vaikuttavat jatkossa enemmän asukkaiden määrään ja siihen, mihin asukkaat ”telakoituvat”
– mistä käsin ollaan monipaikkaisesti yhteydessä eri alueille. Etätyöpisteet voivat muodostaa
uudenlaisia keskittymiä, jotka voivat vaikuttaa työmatkaliikenteeseen tai asumisvalintoihin.
Palvelut tulevat edelleen keskittymään. Liikkumisen tarve vähenee selvästi etätyön,
monipaikkaisuuden ja palveluiden sähköistymisen johdosta. Toimistot ja ostoskeskukset
autioituvat, kun työskennellään etänä ja tavarat liikkuvat suoraan kotiovelle. Asuinalueiden
eriytyminen on riski, minkä vuoksi sitä tulisi seurata ja siihen tulisi reagoida ajoissa, jotta tietyt
alueet eivät leimautuisi huonommiksi.
Kaupunkiseutujen ydinalueiden tiivistyessä kevyt liikenne vahvistuu erityisesti
kaupunkikeskuksissa (sähköpotkulaudat, kevyt liikenne lisääntyy). Samalla reuna-alueet
tulevat jopa entistä autoriippuvaisemmiksi. Sähköinen autoliikenne kuitenkin muuttaa
kestävän liikkumisen määrittelyä. Ilmastotavoitteiden ja päästöjen vähentämisen kannalta
uusi teknologia ja sähköautot eivät kuitenkaan ratkaise kaikkea, kun liikkumisen
päästötavoitteiden täytyttyäkin polttomoottoriautoja jää vielä runsaasti käyttöön. Tällöin
joukkoliikenteen ratkaisuilla voi olla suuri merkitys: esimerkiksi älyliikenteen ja
kutsuliikenteen määrä lisääntyy.
Olisi myös hyvä miettiä, mikä olisi vaikutus asumiseen ja työssäkäyntiin jos ihmisten
elämäntapaan tullaan vaatimaan vielä perustavanlaatuisempia muutoksia kuin mitä nykyiset
päästö- ja ilmastotavoitteet edellyttävät.
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