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Aluerakenteen perusuran trendien rakentaminen
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Tilastokeskuksen 

väestöennuste

Väestökehitys ja muuttoliike 

(RHR, YKR, tilastot)

Monipaikkaisen väestön 

laskenta (SYKE, VN TEAS)

Työpaikkakehitys (YKR)

Uudisrakentaminen (RHR)

Väestön tuleva sijoittuminen 

eri seuduille

Eri kaupunki- ja 

maaseutualueiden kehitys

Elinkeinorakenteen 

ennakoidut muutokset

Liikennemäärien ja 

yhteystarpeiden kehitys

Aluerakenteen 

keskittyneisyys ja 

monikeskuksisuus

Palvelujen saavutettavuus 

eri seuduilla

Työpaikkojen kysynnän ja 

tarjonnan kohtaaminen

Rakennuskannan ja 

infrastruktuurin käyttöaste

Liikennejärjestelmän 

muutokset ja kehittäminen 

(mm. VLJS ja Digiroad)

Työssäkäyntiyhteyksien 

ennakoitu kehitys

Liikennejärjestelmän 

toimivuus ja kestävyys

Investoinnit 

rakennuskantaan eri alueilla

Maankäytön kestävyys



Yhdyskuntarakenteen perusuran trendien rakentaminen
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Tilastokeskuksen 

väestöennuste

Maankäytön toteutuneet 

muutokset (Corine)

Väestö- ja 

asuntokuntakehitys (RHR)

Työpaikkakehitys (YKR)

Uudisrakentaminen (RHR)

Rakennetun alueen 

laajeneminen

Rakennus- ja asuntokannan 

käytön kehitys

Uudisrakentamisen 

sijoittuminen, uudet alueet  

ja täydennysrakentaminen 

Työpaikkojen ja palvelujen 

sijoittuminen 

yhdyskuntarakenteessa

Taajamien tiiviys

Keskietäisyydet ja kestävien 

kulkutapojen osuus 

arkimatkoilla

Keskustojen ja alakeskusten 

elinvoimaisuus

Viheralueiden kehitys ja 

saavutettavuus
Liikennejärjestelmän 

muutokset ja kehittäminen

Väestön sijoittuminen 

yhdyskuntarakenteen 

vyöhykkeille

Rakennusten käyttöaste ja 

tilatehokkuus

Infrastruktuurin tehokkuusYhdyskuntarakenteen 

kehittämistoimet ja hankkeet



Käytetyt 
alueluokitukset 
erottelevat 
erikokoiset 
kaupunkiseudut ja 
erilaiset 
maaseutualueet

• Maaseudun paikalliskeskukset on liitetty 

siihen maaseutuluokkaan, jonka alueella ne 

sijaitsevat



Yhdyskuntarakenteen aluejaot

• Tarkastelussa 

käytetään erityisesti 

seuraavia aluejakoja:

• Taajama-alue

• Yhdyskuntarakenteen 

vyöhykkeet
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Kaupungistuminen jatkuu ja väestö kasvaa suurimmilla seuduilla.
Ikääntyminen kuitenkin hidastaa kaupungistumista.

6

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV 2000-2021.



Viime vuosien 
väestönkehitys on 
poikennut ennusteesta

• Ennen koronaa 2019 

kaupungistuminen oli ollut 

ennustetta nopeampaa

• Korona-aikana 2020 (ja 

oletettavasti 2021) Helsingin 

seudun kasvu on hidastunut ja 

muiden suurten kaupunkiseutujen 

sekä maaseudun väestönkehitys 

on muuttunut positiivisemmaksi 7

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV 20000-2021.



Suuret kaupunkiseudut vetävät opiskelijaikäisiä ja nuorempia työssäkäyviä

8

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Väestönmuutokset vaikuttavat 
seutujen välisiin 
yhteystarpeisiin ja liikkumiseen

9

Seutujen välinen 

laskennallinen 

henkilöliikenteen 

vuorovaikutus 2020

Vuorovaikutuksen 

muutos 

väestöennusteen 

perusteella 2020-2040, 

punainen kasvaa, 

sininen vähenee

• Seutujen välinen henkilöliikenne 
lisääntyy etenkin Etelä-Suomen 
alueella

• Liikenneverkon ja saavutettavuuden
muutos vaikuttaa alueiden 
vuorovaikutuksen kehitykseen

• Vakituisen väestön mukaan tehty
tarkastelua pitää täydentää
monipaikkaisuuden huomioon 
ottamisella

• Etäisyyshaitalle annettu kerroin 
vaikuttaa paljon lopputulokseen 



Monipaikkaisuus yleistyy

• Kaupungistuminen ja ikääntyminen lisäävät 
monipaikkaista asumista muutamia prosentteja.(1

• Vapaa-ajan asumisen myötä kuntien välillä siirtyy noin 
175 000 henkilövuotta (Lähde: VN TEAS 
Monipaikkaisuus –hankkeessa kehitetty laskentamalli)

• Vapaa-ajan asumisen vaikutus painottuu vilkkaimmille 
mökkialueille
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Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV 2000-2021.

• Matkat etenkin Helsingin 
seudulta muille seuduille 
lisääntyvät 

• Myös työhön ja 
perhesuhteisiin liittyvä 
monipaikkaisuus vaikuttaa 
alueiden kehitykseen.

1) Strandell, A., Pitkänen, K., & Rehunen, A. (2020). Miten kaupungistuminen ja väestön
ikääntyminen vaikuttavat vapaa-ajan asumisen suosioon? .Matkailututkimus, 16(1), 74–92.



Suurten kaupunkiseutujen osuus työpaikoista kasvoi 1990-luvulla ja 2010-
luvulla. Kehityksen myötä koko maan aluerakenteen monikeskuksisuus
heikentyi. Työpaikkojen lukumäärän kehitys tasaantui maaseudulla 2015 
alkaen.
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Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Asuntorakentaminen on 
painottunut viime 
vuosina suurimmille 
kaupunkiseuduille 

• Maaseudulla 
asuntorakentaminen on 
pudonnut alle neljäsosaan15 
vuoden takaisesta huipusta.

• Korona-ajan ja 
kaupungistumisen mahdollisen 
hidastumisen vaikutus näkyy 
vasta tulevina vuosina? 

12

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Toimitila- ja tuotantorakennuksia on 
valmistunut paljon myös maaseudulle, 
viime vuosina eniten Helsingin seudulle. 
Vapaa-ajan asuinrakentaminen on 
painottunut harvaan asutulle 
maaseudulle ja muulle 
maaseutualueelle. 

• Mukana tarkastelussa ovat myös 

vapaa-ajan asunnot

13

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Työmatkojen keskipituus on 
kasvanut etenkin harvaan 
asutulla ja kaupunkien 
läheisellä maaseudulla

• Helsingin kaupunkiseuduilla 

keskipituuden kasvu on ollut 

hitainta.

6.9.2021 14

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Väestö sijoittuu viime vuosien trendin perusteella kaikissa kaupunkiseutujen 
kokoluokissa aiempaa enemmän jalankulkuvyöhykkeille 

6.9.2021 15

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Työpaikkojen sijaitipaikkana jalankulkuvyöhyke säilyttää viime vuosien 
kehityksen perusteella asemansa myös lähitulevaisuudessa. 
Tarkastelussa jalankulkuvyöhyke kattaa keskustan reunavyöhykkeen, jonka 
alueella tapahtuu paljon työpaikkarakenteen muutoksia. 

6.9.2021 16

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Työmatkojen keskipituus ja autoriippuvuus on lisääntynyt kaupunkiseuduilla.
Helsingin seudulla kehitys on muita seutuja hitaampaa.

6.9.2021 17

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Työmatkojen pituuteen ja 
autoriippuvuuteen vaikuttaa 
etenkin pendelöinnin määrä, 
joukkoliikenteen 
palvelutaso ja seudun 
yhdyskuntarakenne (koko, 
sisäiset välimatkat) 

6.9.2021 18

Pienet ja tiiviit

Suuret 

joukko-

liikenne-

seudut

Seudut, joilla 

autoriippuvaisia, 

mutta 

kohtuupituisia 

työmatkoja Pitkien työmatkojen 

pendelöintiseudut 

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Suuret taajamat ovat 
tiivistyneet, mutta 
autoriippuvainen 
työmatkasuorite  
työntekijöitä kohti on 
kasvanut monilla 
kaupunkiseuduilla

6.9.2021 19

• Pystyakselilla 
autoriippuvaiset 
kilometrit / työntekijä

• Vaaka-akselilla asukas-
ja työpaikkatiheys

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Keskusta-alueet ovat menettäneet suhteellista asemaansa työpaikkojen 
sijaintipaikkoina, mutta kasvattanet merkitystään asuinpaikkoina

• Keskusta-alueisin kuuluvat 
sekä pääkeskustat että 
alakeskukset

• Keskustojen asema 
työpaikkojen 
sijaintipaikkana on 
heikentynyt myös 
perinteisesti 
keskustahakuisilla aloilla, 
kuten vähittäiskaupassa.

• Tulevaisuudessa
väestökehitys tukee 
keskustojen suhteellista 
asemaa palvelujen 
sijaintipaikkana. 

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Päivittäistavarakauppojen 
saavutettavuus on heikentynyt 
maaseudulla ja hitaasti myös 
pienillä kaupunkiseuduilla, 
mutta säilynyt suuremmilla 
seuduilla aiemmalla tasolla. 

• Lähikaupan saavutettavuus 

kuvaa myös esim. postin 

noutopisteiden saavutettavuutta, 

jonka merkitys kasvaa 

verkkokaupan yleistyessä.

6.9.2021 21

Lähde: SYKE, AC Nielsenin myymälärekisteri, VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Taajamien maa-alan kasvu on hidastunut sekä 
kaupunkiseuduilla että maaseututaajamissa

6.9.2021 22

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Asukas- ja työpaikkatiheys on kääntynyt viime vuosina 
kasvuun suurimmilla kaupunkiseuduilla

6.9.2021 23

Lähde: YKR / SYKE, ja Tilastokeskus.



Maankäytön muutokset 
rakennetuksi suurimpia 
maaseudulla

• Muutos rakennetuksi on puolittunut 

vuoden 2007 jälkeen

• Rakentaminen haja-asutusalueelle vie 

noin 10-kertaisesti maa-alaa 

kerrosneliömetriä kohti verrattuna 

tiiviisti rakennettuihin taajamien osiin

• Muutosten tunnistaminen on hyvin 

aineistoriippuvaista.
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Tässä muutoksia on tarkasteltu Corine Land Cover 2000 -

aineiston 25 m resoluutiossa. Havaitut muutokset ovat 40-

50 % suurempia kuin myöhempien Corine-aineistojen 20 

m resoluutiossa.
Lähde: SYKE, Corine Land Cover, VTJ/DVV 1/2021 ja Tilastokeskus.



Rakennetun maan laajeneminen hidastuu edelleen, kun rakentaminen 
keskittyy suurimmille seuduille ja täydennysrakentaminen on yleistä 

• Yhdyskuntien rakennuskannan ja infran 
rakentaminen vie aiempaa vähemmän 
luontoalueita.

• Vapaa-ajan asumiseen liittyviä maankäytön 
muutoksia tapahtuu mm. matkailukeskuksissa 
ja suosituimmilla mökkialueilla. Oletuksena on 
nykytason jatkuminen.

• Taajamien ulkopuolella elinkeinotoimintaan ja
infrastruktuuriin liittyvät muutokset voivat 
kasvaa ajoittain paljonkin esim. 
kaivoshankkeiden ja infrastruktuurin 
kehittämisen myötä   

6.9.2021 25

Lähde: SYKE, Corine Land Cover, VTJ/DVV 1/2021 ja Tilastokeskus.



Asumisväljyys on kasvanut selvästi maaseudulla, mutta hyvin hitaasti etenkin 
Helsingin seudulla. Asumisväljyys on pieni etenkin uusissa asunnoissa.
Kehitys kertoo sekä vajaakäytön ja ahtaan asumisen yleistymisestä.

26

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Asuminen on painottunut kaupunkiseuduilla 2010-
luvulla aiempaa enemmän kerrostaloihin

6.9.2021 27

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Ikääntyminen vaikuttaa asuntokannan käyttöön, asuntojen 
vapautumiseen ja uudisrakentamisen tarpeeseen 
• Paikallaan ikääntyminen on yleistä ja muutot tapahtuvat usein lähemmäs palveluja.

• 65-74-vuotiaiden keskuudessa kerrostaloasuminen on yleistynyt viime vuosina 

kaupunkiseuduilla.

• Yli 75-vuotiaista yli kaksi kolmesta asuu kerrostaloasunnossa, mutta osuus on viime vuosina 

laskenut kaupunkiseuduilla

6.9.2021 28

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.
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Kerrostaloasumisen tarve kasvaa kaupunkiseuduilla, 
pientaloasuntoja tyhjenee maaseudulla. Miten 
asumispreferenssit muuttuvat ja vaikuttavat?

Lähde: SYKE, Tilastokeskus. VTJ/DVV¨ 2000-2021.



Työ jatkuu trendin määritykseen vaikuttavien kysymysten parissa –
Esimerkkinä asuntokuntien ja asuntokannan kehityksen trendin määritys

Väestöennuste 

ikävuosittain

kuntatasolla

(Tilastokeskus)

Asuttujen 

asuntokuntien määrä 

ja talotyyppijakauma 

sekä asukkaiden 

ikäjakauma 

tulevaisuudessa 

alueluokissa

Uudisrakentaminen 

talotyypeittäin, 

trendiennuste ja/tai 

asuntokuntalaskennan 

perusteella 

Asuntojen 

tyhjeneminen sijainnin, 

ominaisuuksien ja 

viimeisten asukkaiden 

iän perusteella 

Asunto-

kuntien 

trendi-

laskenta

Nykyinen asuntokanta 

talotyypeittäin eri 

alueluokissa

Purkaminen

Asuntokannan 

tulevan 

kehityksen 

laskenta

Asuinkäytössä 

säilyvät 

asunnot

Muuttuuko 

ikäryhmien 

talotyyppi-

jakauma?

Muuttoliikkeen 

muutokset?

Syntyvyyden  

muutokset?

Muuttuuko 

ikäluokkien 

sijoittuminen?
Vertailu 

SYKEn

KASSU-

malliin?

Ikäluokkien 

jakautuminen kunnan 

sisällä eri alueluokkiin  

(kaupunki/maaseutu, 

taajama/haja), viime 

vuosien YKR-trendi

Ikäluokkien 

jakautuminen kunnan 

sisällä talotyyppeihin 

(kt/pt) eri alueluokissa, 

pohjana nykytilanne

Kaupungis-

tumisen

muutokset?

Kytkökset 

elinkeinorakenteeseen
Kytkökset julkisiin 

palveluihin
Alueidenkäytön ja 

rakentamisen 

ohjauksen vaikutus?

Muuttuvatko 

asumis-

preferenssit?

Eri-ikäisen 

asuntokannan 

sijoittumisen ja kunnon 

vaikutukset?

Päästö-

vaikutukset?

Vaikutukset 

elinoloihin ja 

arjen 

toimivuuteen?

Vaikutukset 

alueiden 

elinvoimaan 

ja talouteen?

Vaikutukset 

moni-

paikkai-

suuteen?

Monipaikkaisen 

asumisen ja 

ajanvieton 

muutokset?

Vapaa-ajan 

asuin-

rakennuskanta?

Korjaus-

rakentaminen?

Vaikutukset 

yhdyskuntien 

toimivuuteen?


