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Kaupungistumisen kehityskulut vaikuttavat ekologiseen kestävyyteen
Yhdyskuntarakenteen kehityksen ja kaupungistumisen ekologiseen kestävyyteen liittyviä
vaikutuksia on arvioitu yhdyskuntarakenteen aluerajausten, liikkumisen tunnuslukujen,
ekologisen kestävyyden arviointityökalujen ja rakennuskohtaisen päästölaskennan avulla.

Kaupungistuminen lisää
uudisrakentamista

Tiivistyminen on tuonut etuja

Kaupunkialueiden asukasmäärä on kasvanut viime
vuosikymmeninä yli kaksinkertaista vauhtia koko
maan kasvuun verrattuna. 2000-luvun aikana yli 80
% uusista asunnoista on sijoittunut kaupunkialueille.
Väestöään menettävillä alueilla noin 5 000 asuntoa
vuodessa on jäänyt tyhjilleen.

Taajamat ovat täydennysrakentamisen myötä
aiempaa tehokkaammin rakennettuja. Tiiviimpi
rakenne vähentää infrastruktuurin tarvetta ja edistää
palvelujen saavutettavuutta. Taajamien asukastiheys
on laskenut pitkään asumisväljyyden kasvun myötä,
mutta viime vuosina tiheys on kääntynyt nousuun
suurimmilla kaupunkiseuduilla.

Uusien asuntojen energiankulutus
ja päästöt vähenevät

Toiminnallinen hajautuminen on
lisännyt autoriippuvuutta

Uusien asuntojen energiatehokkuus on parantunut ja
päästöt ovat laskeneet kiristyneiden normien myötä.
Suurimmilla kaupunkiseuduilla muita alueita pienempi
asumisväljyys vähentää asukaskohtaisia päästöjä.

Yhdyskuntarakenteen toiminnallinen hajautuminen on
lisääntynyt pitkään. Tämä näkyy mm. palveluiden
sijoittumisessa keskustojen ulkopuolelle ja
työmatkojen pidentymisenä. Työmatkoista aiempaa
pienempi osuus on kuljettavissa kestävillä
kulkumuodoilla. Viime vuosina hajautumiskehitys on
hidastunut.

Uudisrakentaminen kuluttaa
luonnonvaroja ja luontoalueita
Rakennetun alueen laajeneminen on vienyt
kaupunkiseuduilla noin 2 500-3 000 hehtaaria
vuodessa maatalous- ja metsämaata sekä muita
luontoalueita. Pääosa uudisrakentamisesta on
kuitenkin sijoittunut jo rakennettujen alueiden
yhteyteen.

Asuntojen sijainti vaikuttaa
arkimatkojen päästöihin
Liikkumistottumukset vaihtelevat paljon
yhdyskuntarakenteellisen sijainnin mukaan. Keskustaalueilla asuvat tekevät suurimman osan arkimatkoista
jalkaisin, pyörällä tai joukko- liikenteellä, taajamien
reuna-alueella asuvat autolla.

Ekologinen kestävyys edellyttää toimia
kaikilla osa-alueilla
Päästötavoitteiden saavuttaminen edellyttää
toimia kaikilla kulutuksen ja tuotannon osaalueilla.
Yhdyskuntarakenteen ja ohjauskeinojen
tulisi tukea kestäviä elämäntapoja ja
vähäpäästöistä kulutusta erilaisilla
alueilla.
Huomiota pitää kiinnittää olemassa olevan
rakennuskannan parantamiseen, uusien
rakennusten materiaalien valintaan,
energiatehokkuuden lisäämiseen, hyviin
sijaintiratkaisuihin ja yhdyskuntarakenteen
toiminnalliseen eheyteen.
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Taajamien asukastiheys on kääntynyt
kasvuun suurimmilla kaupunkiseuduilla
Taajamat ovat täydennysrakentamisen myötä aiempaa
tehokkaammin rakennettuja.

As/km2

Asukastiheyden kehitys asemakaavoitettua aluetta
vastaavalla tiheän taajaman alueella 1990-2018
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Helsingin kaupunkiseutu

Tiiviimpi rakenne vähentää
infrastruktuurin tarvetta ja edistää 2 000
palvelujen saavutettavuutta.

Tampereen kaupunkiseutu
Turun kaupunkiseutu
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Asukastiheys on laskenut pitkään
asumisväljyyden kasvun myötä, 1 000
mutta kääntynyt viime vuosina
nousuun suurimmilla
500
kaupunkiseuduilla.
Keskustaajamassa yli 70 000 asukasta
Keskustaajamassa 40 000-70 000
Keskustaajamassa alle 40 000

Oulun kaupunkiseutu
Muut isommat keskisuuret
kaupunkiseudut
Pienemmät keskisuuret
kaupunkiseudut
Pienet kaupunkiseudut

0
1990

1995

2000

2005

2010

2015

Toiminnallinen hajautuminen on lisännyt
autoriippuvuutta
Osuus työmatkoista 1990-2016, jotka on
mahdollista kulkea jalkaisin, pyörällä tai
joukkoliikenteellä*

Yhdyskuntarakenteen toiminnallinen
hajautuminen on jatkunut pitkään
90%

Palvelut ovat sijoittuneet
keskustojen ulkopuolelle ja
työmatkat pidentyneet
Työmatkoista aiempaa pienempi
osuus on kuljettavissa kestävillä
kulkumuodoilla
Viime vuosina hajautumiskehitys on
kuitenkin hidastanut osassa
kaupunkiseutuja
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* Sekä asuin- että työpaikka jalankulku- tai joukkoliikennevyöhykkeellä tai enintään 4 km etäisyydellä toisistaan.
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Maatalous-, metsä- ja
luontoalueiden
ottaminen
rakentamiskäyttöön,
muutos verrattuna
Corine 2000 aineistoon
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Vuosina 2015-2017
uudisrakentaminen vei
kaupunkiseuduilla yhteensä
30 % vähemmän metsä-,
maatalous- ja muita
luontoalueita per
kerrosneliömetri kuin
kymmenen vuotta aiemmin

Tampereen ja Turun
kaupunkiseudut

400

Rakennetun
alueen
laajeneminen

Kolmen kaupunkikudoksen teoria: jalankulku-,
joukkoliikenne ja autokaupunki
Newman & Kenworthy 1999:
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Kolme kaupunkikudosta
● Tiiviisti rakennetussa jalankulkukaupungissa arjessa pärjää
pääosin kävellen, mutta myös pyöräily, joukkoliikenne ja auto
ovat tyypillisiä liikkumismuotoja
● Joukkoliikennekaupungissa kävellen saavutettavien kohteiden
valikoima on suppeampi, mutta joukkoliikenne mahdollistaa myös
autottoman elämäntavan
● Autokaupunki tarjoaa auton käyttäjille mahdollisuuden
elämäntapaan, jossa elinpiiri kattaa käytännössä koko
kaupunkialueen, autoriippuvaisilla alueilla auto on
välttämättömyys
HUOM: Pyöräily mahdollistaa kestävän liikkumisen kaikissa
kaupunkikudoksissa, joten sen edistäminen on tärkeää koko
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kaupunkialueella

Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet

Jalankulkuvyöhykkeet
•
•
•

Keskustan jalankulkuvyöhyke
Keskustan reunavyöhyke
Alakeskukset

Joukkoliikennevyöhykkeet
•
•

Intensiivinen joukkoliikennevyöhyke
Joukkoliikennevyöhyke

Autovyöhykkeet
•

Taajama-alueet, jotka eivät kuulu
jalankulku- tai joukkoliikennevyöhykkeisiin
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Jalankulkuvyöhykkeet
● Keskustan jalankulkuvyöhyke: YKR-keskustarajaukseen kuuluva
alue 1 km kaupunkiseudunkeskustasta (Turku ja Tampere 1,5
km, Helsinki 2 km)
● Keskustan reunavyöhyke: 1 km keskustan
jalankulkuvyöhykkeen reunasta (Helsinki 3 km)
● Alakeskukset: Monipuoliset palvelukeskittymät
kaupunkiseutujen keskustojen ulkopuolella (YKR-keskustataineiston mukaan)
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Joukkoliikennevyöhykkeet
Intensiivinen joukkoliikennevyöhyke:
● Helsingin ydinalue: vuorotiheys vähintään 5 min, 10 min raideliikenteessä;
etäisyys pysäkille enintään 250 m, 700 m raideliikenteessä
● Turku ja Tampere: vuorotiheys vähintään 10 min, etäisyys pysäkille
enintään 250 m
● Muut kaupunkiseudut ja Helsingin kehysalue: vuorotiheys vähintään 15
min, etäisyys pysäkille 250 m

Joukkoliikennevyöhyke:
● Helsingin ydinalue: vuorotiheys vähintään 15 min; etäisyys pysäkille
enintään 250 m, 700 m raideliikenteessä
● Muut kaupunkiseudut ja Helsingin kehysalue: vuorotiheys vähintään 30
min, etäisyys pysäkille 250 m

10

Yhdyskuntarakenteen
vyöhykkeet paikkatietoaineisto
metatietoineen
julkaistiin toukokuussa
2019 Liiteri-palvelussa
sekä SYKEn Avoin
tieto –sivulla, josta se
on avoimesti
ladattavissa

11

Väestö ja työpaikat yhdyskuntarakenteen
vyöhykkeillä Oulun kaupunkiseudulla
Keskusta
Keskustan reuna
Autovyöhyke

Keskustan reuna
Keskusta
Alakeskus
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Päivittäisen liikkumisen
tunnuslukujen laskenta
● Lähteenä Henkilöliikennetutkimus 2016-2017
● Tarkastelukohteena päivittäinen liikkuminen
eli alle 100 km matkat
● Neljä suurinta kaupunkiseutua erikseen,
eroteltuna seudun ydinalue ja ulompi alue
● Muut kaupunkiseudut kolmena kokoluokkana
● Maaseudun taajamat ja haja-asutusalueet
erikseen kolmessa alueluokassa
● Laajennuskertoimet erikseen kullekin
aluetyypille iän ja sukupuolen mukaan
● Päästölaskenta henkilökilometrien ja VTT:n
Lipaston päästökertoimien mukaan
● Tulokset www.ymparisto.fi/ykr -sivustolla

Neljän suurimman kaupunkiseudun
alueluokitus: ydinalue ja ulompi alue
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Päivittäisen liikkumisen matkasuorite (km/hlö/vrk)

Analyysien lähdetiedot: SYKE/YKR, Traficom/Henkilöliikennetutkimus 2016-2017

Kulkutapajakauma matkojen lukumäärän mukaan

Analyysien lähdetiedot: SYKE/YKR, Traficom/Henkilöliikennetutkimus 2016-2017

Päivittäisen liikkumisen CO2-päästöt / henkilö / vuosi

Analyysien lähdetiedot: SYKE/YKR, Traficom/Henkilöliikennetutkimus 2016-2017
Laskennassa on käytetty VTT:n Lipaston (http://lipasto.vtt.fi) keskimääräisiä ajoneuvokohtaisia päästökertoimia,
jotka ovat raideliikenteelle 0 g CO2/hlö-km, busseille 52 g CO2/hlö-km ja henkilöautoille ja muille kulkuvälineille 89
g CO2/hlö-km. Muiden kulkuvälineiden on oletettu vastaavan keskimäärin henkilöautoa.

KEKO-TYÖKALU

● KEKO on kaavoituksen ekolaskuri, jolla voi arvioida yleis- tai asemakaavaa
● KEKO laskee arvion kasvihuonekaasupäästöistä, luonnonvarojen käytöstä, ja
luontovaikutuksista sekä kokonaisekotehokkuudesta
● Laskuri tuo esille suunnitteluvalintojen vaikutukset, sillä vertailla eri
vaihtoehtoja ja hakea ekotehokkainta ratkaisua.
● Laskenta ottaa huomioon sekä rakentamis- että käyttövaiheen
● Lisätietoa laskurista: www.ymparisto.fi/keko
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Suunnitteluvalintojen vaikutusten suuruusluokkia KEKO-laskennassa

Päästöt kerrosneliömetriä kohden 50 vuoden aikana
● Hyvä - huono sijainti yhdyskuntarakenteessa: päivittäisen liikkumisen päästöt 0,30,6 t CO2/k-m2
● Talotyyppi ja rakennusmateriaali (puu – betoni): rakentamisen päästöt pientaloissa
0,5-0,8 t CO2/k-m2, kerrostaloissa 0,3-0,5 t CO2/k-m2; plus rakennusten
kunnossapidon päästöt 0,2-0,5 t CO2/k-m2
● Uudisrakentaminen – olemassa olevan rakennuksen käyttötarkoituksen muutos tai
energiakorjaus 0,1–0,4 CO2/k-m2 + kunnossapito
● Tiivis - väljä maankäyttö, maankäytön muutoksen vaikutus hiilivarastoihin ja –
nieluihin 0,1–0,5 t CO2/k-m2
● Rakennusten energiankulutuksen päästöt rakennustyypin mukaan ottaen
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huomioon energiantuotannon muutokset 0 – 1++ t CO2/k-m2

YKR-DEMO hanke ja Tampereen yleiskaavan
ilmastovaikutusten laskentatyökalun kehittäminen
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KIITOS!
https://liiteri.ymparisto.fi/
https://www.ymparisto.fi/ykr
BEMINE hankkeen loppuraportti
www.ymparisto.fi/keko
https://www.syke.fi/hankkeet/YKRdemo
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