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Johdanto 
 

 

Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne on jatkuvassa muutoksessa. Suurin osa yhdys-

kuntarakenteellisista haasteista 2000-luvulla liittyy kaupungistumiseen, hajautuvaan 

yhdyskuntarakenteeseen ja pirstoutuvaan elinympäristöön. Koska yhä suurempi osa 

väestöstä asuu kaupungeissa, ei ole tulevaisuuden kannalta yhdentekevää miten kau-

punkeja kehitetään tänä päivänä (Gillham 2002: 3, Laine 2008a: 7). Frey (1999: 23–24) 

pitää kaupunkien rakennetta nykyisellään kestämättömänä, ja korjaantuakseen tilanne 

tarvitsisi pikaisia vastatoimia. Kaupunkiseudut ovat vastuussa yhä suuremmista energi-

ankulutuksen osuuksista etenkin liikenteen ja rakentamisen osalta. Myös esimerkiksi 

väestön kasvupaineet, talouskasvu ja ilmaston lämpenemisen hillintää koskevat tavoit-

teet ovat nostaneet kaupunkiseudut merkittävään rooliin yhteiskunnassamme. Nykyisen 

kaupunkikehityksen kestämättömyys on osasyynä suunnittelutarpeen kasvuun. Vaikka 

toimivan yhdyskuntarakenteen suunnittelu on aina ollut osa kaupunkien kehittämispoli-

tiikkaa, on kasvavien haasteiden myötä sen merkitys entisestään korostunut (Hildebrand 

1999: 16, Sairinen & Maijala 2009: 7, Saarela & Söderman 2011: 5).  

Kaupunkeihin ja niiden rakenteeseen kohdistuva tutkimus on voimistunut Suo-

messa ja muualla maailmassa 1990-luvulta lähtien. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluvat 

muun muassa yhdyskuntarakenteeseen ja sen leviämiseen, asumiseen, seutuistumiskehi-

tykseen sekä kaupunkien ongelmiin liittyvät teemat (Bengs ym. 2000: 9, Sairinen & 

Maijala 2009: 7). Erityisesti kaupunkien ja taajama-alueiden hajautumisesta on tullut 

yksi keskeisimpiä tutkimusaiheita yhdyskuntarakenteen kehitykseen liittyvässä tutki-

muksessa (esim. European Environment Agency 2006). Kiinnostavaksi aiheeksi ovat 

nousseet myös alue- ja yhdyskuntarakenteen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin 

(esim. Harmaajärvi ym. 2001). Ilmastopolitiikan vahvistuttua myös kasvava liikenne ja 

energiankäyttö yhdyskunnissa ovat nousseet kriittisen tarkastelun kohteeksi globaalilla 

tasolla. Kestävän kehityksen keskustelu on muuttunut 2000-luvulla käsittämään sekä 

ilmastopolitiikan että ekotehokkuuden mahdollisuuksien kartoittamisen. Siihen liittyvät 

myös yhdyskuntien ekologisesti mielekkään elämisen, asumisen ja liikkumisen mahdol-

listavat ominaisuudet. Nämä kaikki teemat kiteytyvät yhdyskuntarakenteen hajautumi-
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sen (urban sprawl) ilmiössä (European Environment Agency 2006, Sairinen & Maijala 

2009: 7). 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on Suomessa tunnustettu ongelma erityisesti 

nopeasti kasvavilla kaupunkiseuduilla, ja se on nähtävissä entistä selvemmin myös kau-

punkiseutujen arjessa (Sairinen ym. 2009: 267). Yhdyskuntarakenteen hajautumisella 

viitataan tehottomaan ja epäsäännölliseen kaupunkirakenteeseen, joka on levittäytynyt 

maantieteellisesti laajalle alueelle (Ewing ym. 2002: 3, Sairinen ym. 2009: 268). Yh-

dyskuntarakenteen hajautumisesta on tullut iskulause kaikelle mitä kaupunkien kehityk-

sessä pidetään huonoina asioina: ruuhkat, saasteet, kasvun hallitsematon laajeneminen, 

ympäristön tuhoutuminen. Kaiken hälinän alla on kuitenkin meneillään vakava väittely 

kaupunkien kasvun tehokkaasta hallinnasta (Peiser 2001: 275). Hajautumisen leviämi-

sen estämiseksi yhdyskuntarakenteen suunnittelussa tulisi kiinnittää entistä enemmän 

huomiota jo olemassa olevien yhdyskuntien rakenteen toimivuuden parantamiseen 

(Ruokolainen & Kolehmainen 2010: 19). Eheyttävässä suunnittelussa on kyse juuri täl-

laisesta olemassa olevien yhdyskuntien kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.  

Olemassa olevien yhdyskuntien toiminnallisuuden parantamiseen liittyvään ky-

syntään on hajautumiskehityksen vastareaktioksi Suomessa jo 1990-luvulta lähtien 

noussut eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu. Eheyttämisen suunnittelunäkökulmaan sisäl-

tyvät niin yhdyskuntien rakenteellinen kuin ympäristön laadullinen eheyttäminen (Sai-

rinen & Maijala 2009: 7–9). Eheyttävällä suunnittelulla pyritään yhtenäiseen ja kom-

paktiin yhdyskuntarakenteeseen sen tiivistämisen, täydennysrakentamisen ja uudistami-

sen kautta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kasvun suuntaamista olemassa ole-

van yhdyskuntarakenteen sisälle, sen välittömäksi jatkoksi tai satelliittiyhdyskunniksi 

joukkoliikenteeseen tukeutuen (Sairinen ym. 2009: 267, Ympäristöministeriö 2011). 

Käsitteeseen sisältyy samanaikaisesti myös elinympäristön laadullinen parantaminen. 

Eheytymisen käsitteestä on tullut Suomessa osa suunnittelun virallista termistöä, vaikka 

todellisuudessa se on säilynyt käsitteellisesti määrittelemättömänä (Riipinen ym. 2003: 

4, Lehtonen 2007: 21). 

Suomessa yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen vaikutetaan ennen kaikkea yh-

dyskuntasuunnittelulla ja muilla maankäytön ohjausjärjestelmään kuuluvilla keinoilla. 

Yhdyskuntasuunnittelun ytimenä on maankäytön ohjaus, erityisesti kaavoitus. Kaavoi-

tus on yksi suunnittelun keskeisiä työvälineitä, ja se realisoituu pitkän prosessin tulok-
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sena alueiden rakentamisena. Kaavoitus on siten väistämätön osa suunnittelua, joskaan 

ei yhtä kuin suunnittelu (Lapintie 2000: 50, Staffans ym. 2008: 4). Yhdyskuntasuunnit-

telulla on tärkeä rooli myös ympäristöystävällisen ja kestävän arjen muotoutumisessa 

(Kuoppa & Mäntysalo 2010: 39). Eheytymisen käsite on otettu vahvasti osaksi yhdys-

kuntasuunnittelua vuonna 2000 uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 

myötä valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista aina asemakaavoihin asti. Käsitteen 

epämääräisyydestä johtuen tavoitteen toteutuminen ei kuitenkaan ole varmaa (Turunen 

2003: 21). Uudistuneen lainsäädännön mukanaan tuomat muutokset yhdyskuntien 

suunnitteluun ja sen vaikutusten seuraaminen ovat toimineet lähtökohtana työn aiheelle. 

Uudistuneen maankäyttö- ja rakennuslain myötä kuntien yhteinen yleiskaava tuli 

uutena kaavayhteistyön muotona osaksi maankäytön ohjausjärjestelmää. Tutkimusalu-

eena toimiva Oulun seutu oli ensimmäisiä yhteisen yleiskaavan käyttöönottajia. Maan-

käyttö- ja rakennuslain ohella kuntien yhteinen yleiskaava on herättänyt runsaasti kes-

kustelua, ja sen toimivuutta ja tarpeellisuutta on kyseenalaistettu (esim. Nyman 2000, 

Mikkola-Young 2002). Kuntien yhteinen yleiskaava on mielenkiintoinen seututason 

kaavoituksen yhteistyömuoto, jonka vaikutuksia alueen yhdyskuntarakenteeseen on 

aihetta tutkia.  

 

Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteessa tapah-

tuneita muutoksia sekä sitä, mitä vaikutusta kaavoituksella on ollut muutoksen suun-

taan. Yhdyskuntarakenteen hajautumista selvitetään tarkastelemalla mihin suuntaan 

yhdyskuntarakenne on kehittynyt Oulun seudulla vuosien 2000 ja 2010 välisenä aikana 

vertailemalla paikkatietoon pohjautuvia indikaattoreita. Toisena selvitettävänä aiheena 

on kaavoitusjärjestelmän vaikutus seudun yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen ja 

kaavoituksen ohjausvaikutuksen toteutuminen. Tätä tutkitaan asuinrakentamisen sijoit-

tumisen ja Oulun seudun yhteisen yleiskaavan tavoitteiden toteutumisen kautta. Oulun 

seudun yhdyskuntarakenteen tilaa tarkastellaan siinä tarkastelujakson aikana tapahtu-

neiden muutosten lisäksi mahdollisuuksien mukaan suhteessa Suomen muihin kaupun-

kiseutuihin, jotta saataisiin vertailupohjaa seudun hajautumisen tasolle. 
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Hajautumisen indikaattoreiden avulla tutkitaan yhdyskuntarakenteen kehitystä seututa-

solla. Työn tarkoituksena ei ole ilmiötä kattavasti mittaavan indikaattorijoukon muodos-

taminen, vaan erityyppisten indikaattoreiden toimivuuden testaaminen Suomen ja kau-

punkiseutujen olosuhteissa. Hajautumisen mittaamiseksi on otettu mukaan laaja joukko 

erilaisia indikaattoreita, joilla pyritään tuomaan esiin ilmiön olemassaolo ja laajuus eri 

näkökulmista.  

Kuten Ristimäki ym. (2003: 3) toteavat, yhdyskuntarakenteen muutoksessa yksi 

keskeisin seurattava kehityksen suunta on se, missä määrin kaupunkiseutujen toteutunut 

väestönkasvu on sijoittunut olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisään ja missä mää-

rin sen ulkopuolelle yhdyskuntarakenteen hajautumiseen perustuvana kehityksenä. Vä-

estön tarkoituksenmukaista sijoittumista pyritään selvittämään tutkimalla missä määrin 

asuinrakentaminen alueella on sijoittunut uuden lainsäädännön mukaisten yhteisen 

yleiskaavan ja asemakaavojen alueille. Kaavoituksen ohjausvaikutuksen toteutumista 

selvitetään tutkimalla yhteisen yleiskaavan voimassaolon aikana syntyneitä asemakaa-

voja ja niiden sijoittumista yleiskaavan tavoitteiden mukaisesti.  

Aiheen tarkastelu on tullut ajankohtaiseksi, sillä vuonna 2000 uudistuneen lain-

säädännön vaikutuksia on jo mahdollista havaita nykyisessä yhdyskuntarakenteessa. 

Tutkielma rajautuu käsittelemään Oulun seutua, joka pitää sisällään Hailuodon, Hauki-

putaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja 

Tyrnävän kunnat siinä muodossa kuin ne olivat vuonna 2010. Tutkielma on tehty yh-

teistyössä Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-

keskus) Alueidenkäyttöyksikön kanssa.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Onko Oulun seudun yhdyskuntarakenteessa tapahtunut hajautumista vuosina 

2000–2010? 

2.  Miten hajautuminen näyttäytyy seudun yhdyskuntarakenteessa?  

3. Onko kaavoituksen ohjausvaikutus toteutunut Oulun seudulla tavoitteiden mu-

kaisesti ja onko kaavoitusjärjestelmä tältä osin onnistunut eheyttävän suunnitte-

lun tavoitteessaan? 
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Yhdyskuntarakenteen muotoutuminen 

 

Suomessa keskeisimpiin aluerakenteessa viime aikoina tapahtuneisiin muutoksiin on 

kuulunut asutuksen suuntautuminen maaseudun haja-asutusalueilta kaupunkeihin ja 

muihin keskustaajamiin. Kehityksen myötä taajamayhdyskunnat taas ovat laajentuneet 

alueellisesti (Ristimäki ym. 2003: 7). Etenkin suurten kaupunkiseutujen kasvu on ollut 

huomattava piirre aluerakenteen kehityksessä. Yhdyskuntarakenteessa tapahtuvat muu-

tokset ovat yleensä hyvin hitaita, mutta Suomessa taajamoitumiskehitys on ollut eu-

rooppalaisittain varsin nopeaa. Suomen nykyisestä taajama-alasta lähes kolmasosa on 

rakennettu viimeisen 20 vuoden aikana. Samaan aikaan maan taajamissa asuvan väestön 

osuus on noussut jo yli 80 prosenttiin (Ristimäki ym. 2003: 7, Jauhiainen 2005: 46–47, 

Tilastokeskus 2013a). Taajamilla tarkoitetaan tässä työssä Suomen ympäristökeskuksen 

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän aluejaon mukaisia, vähintään 200 asukkaan 

taajaan rakennettuja asumisen alueita. Rajauksessa huomioidaan asukasluvun lisäksi 

rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys (Suomen ympäristökeskus 2013b). 

 

Yhdyskuntarakenne ja aluerakenne 

 

Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, 

kaupunginosan tai muun vastaavan alueen sisäistä rakennetta (Ympäristöministeriö 

2010). Yhdyskuntarakenne koostuu asuntojen, työpaikkojen, palveluiden, erityyppisten 

tuotantotoimintojen ja vapaa-ajan alueiden muodostamasta fyysisestä ja toiminnallisesta 

kokonaisuudesta (Ristimäki ym. 2003: 7). Kokonaisuuteen kuuluu laaja valikoima eri 

toimintoja, joita liikenneverkko ja yhdyskuntatekniikka yhdistävät. Se muodostaa fyysi-

set puitteet ihmisyhteisöjen toiminnalle; toisaalta antaa mahdollisuuksia ja toisaalta 

asettaa rajoja (Harmaajärvi & Lahti 1992: 9, Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 23). Yh-

dyskuntarakenteeseen kuuluvat niin rakennettu ympäristö (rakennukset, yhdyskuntatek-

ninen infrastruktuuri), kuin myös ihmisten toiminta ja sosiaaliset rakenteet (Staffans 

ym. 2008: 4).  

Yhdyskuntarakennetta laajempi käsite on aluerakenne, joka käsittää maakunnan 

tai sitä suuremman alueen. Aluerakenne ja yhdyskuntarakenne ovat erilaisia rakennetun 
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ympäristön tarkastelunäkökulmia. Näkökulmat koostuvat pitkälti samoista tekijöistä, 

mutta aluerakenteessa on kyse niiden yleispiirteisemmästä sijoittumisesta ja keskinäisis-

tä sijaintisuhteista, sekä tekijöiden välisten sijaintisuhteiden muodostamasta fyysisestä 

kokonaisuudesta (Kostiainen ym. 2009: 10–11,).  

 

Yhdyskuntasuunnittelu 

 

Yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen vaikutetaan yhdyskuntasuunnittelulla. Yhdys-

kuntasuunnittelu on yhdyskuntien ja alueiden kokonaisvaltaista kehittämistä, ja se reali-

soituu kaavoituksen kautta. Sillä pyritään aktiivisesti vaikuttamaan tulevaan toimintaan 

joko ennakoidun kehityksen puolesta tai sitä vastaan. Yhdyskuntasuunnittelulla tarkoite-

taan rajattuun alueeseen kohdistuvaa suunnittelua. Se on siis yhteiskuntasuunnittelun 

osa, jolla pyritään ohjaamaan ihmisten toimintaa ja maa-alueiden käyttöä yhdyskuntien 

sisällä. Yhdyskuntasuunnittelun painopiste on maankäytön ja fyysisen ympäristön 

suunnittelussa, mutta siihen liittyvät myös luonnonvaroista ja ihmisten terveydestä ja 

hyvinvoinnista huolehtiminen (Staffans ym. 2008: 7). Toimivalla yhdyskuntasuunnitte-

lulla voidaan taata palveluiden ja liikenteen toimivuus sekä lähiympäristön turvallisuus 

ja viihtyisyys (Laine 2008b: 17). Tiiviitä ja rakenteiltaan eheitä yhdyskuntia suunnitte-

lemalla niiden energiatehokkuutta voidaan parantaa ja samalla vähentää haitallisten ym-

päristövaikutusten muodostumista (Kuoppa & Mäntysalo 2010: 39). Yhdyskuntasuun-

nittelun haasteet liittyvät muun muassa ekologisuuden ja taloudellisuuden yhdistämi-

seen, ekotehokkuuteen ja kestäviin yhdyskuntiin (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 37–

38). 

Aikaisemmin yhdyskuntarakenteen suunnittelussa on pikemminkin pyritty vas-

taamaan tapahtuneesta kehityksestä aiheutuneisiin ongelmiin kuin korjaamaan itse on-

gelmien lähteitä. Suunnittelussa on kuitenkin ollut jo jonkin aikaa nähtävissä eräänlai-

nen ekologinen käänne, kun erilaisia kestävään kehitykseen pohjautuvia periaatteita on 

ryhdytty pohtimaan syvällisemmin ja soveltamaan käytäntöön. Yhdyskuntarakenteen 

suunnittelussa on alettu nimenomaan ehkäisemään erilaisten ongelmien syntymistä eikä 

vain tyydytty lieventämään niiden vaikutuksia (Kortelainen & Vartiainen 2000: 14–15). 

Yhdyskuntien laaja-alaisen kehittämisen kautta vaikutetaan myös seudulliseen yhden-

tymiseen. Yhdyskuntarakenteen monipuolisella kehittämisellä ohjataan samalla yhdys-
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kuntia täydentävää rakentamista joukkoliikenteeseen tukeutuvan, kestävän seuturaken-

teen suuntaan. (Riipinen ym. 2003: 4).  

 

Kaupunkiseutu 

 

Kaupunkiseudut muodostavat Suomessa toiminnallisten alueiden rungon (Oinonen ym. 

2013: 9). Kaupunkiseutu muodostuu keskustaajamasta, siihen toiminnallisesti ja fyysi-

sesti läheisesti liittyvistä lähitaajamista sekä näitä ympäröivästä lievealueesta (Ympäris-

töministeriö 2013b). Kaupunkiseutujen merkitys koko Suomen kehittämisen ja kilpailu-

kyvyn kannalta on noussut jatkuvasti. Jauhiaisen (2005: 46) mukaan kaupunkiseutujen 

kasvu on ollut merkittävä piirre Suomen aluepolitiikassa 2000-luvulla. Kaupunkiseu-

duilla asuu jo yli kaksi kolmasosaa maan väestöstä, ja niiden jatkuva kasvu tuo muutok-

sia seutujen maankäytölle (Ristimäki ym. 2013: 42). Kaupunkiseudun menestykselle 

olennaista onkin seudulla viihtyvien asukkaiden, osaavan työvoiman ja taloudellisen 

kehityksen lisäksi maankäytön, etenkin asumiseen liittyvän, suunnitelmallinen kehittä-

minen. Toimiva kaupunkiseutu tarvitsee tehokkaan ja taloudellisen yhdyskuntaraken-

teen mukaan lukien siihen kuuluvat perusrakenteet, kuten infrastruktuurin (Lahti 2000: 

91, Valtiovarainministeriö 2009: 11).  

Nimenomaan kasvavien kaupunkiseutujen kehitykseen liittyvät Suomessa hajau-

tumisen ja eheytymisen samanaikaiset ilmiöt. Kaupunkiseudut ovat tärkeässä asemassa 

yhdyskuntarakenteen ohjaamisessa, sillä yksittäisten kuntien toimenpiteillä ei voida 

ottaa haltuun ylipaikalliselle tai ylikunnalliselle tasolle levittyviä yhdyskuntarakentee-

seen sidottuja toimintoja. Hajautumisilmiölle on ollut tyypillistä seudullisen tason ko-

rostuminen, kun eri toiminnot levittyvät ja yhdyskuntarakenne laimenee yli kuntarajo-

jen. Tällöin strategisia kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumista ehkäiseviä 

toimenpiteitä on luontevaa koordinoida seudullisella tasolla (Hynynen 2009: 48–49, 

Ruokolainen & Kolehmainen 2010: 19). 
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Yhdyskuntarakenteen hajautuminen 

 

Tässä kappaleessa tarkastelen yhdyskuntarakenteen hajautumista sekä siihen johtaneita 

ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Aloitan tarkastelemalla hajautumista Yhdysvaltojen 

olosuhteissa, missä hajautuminen on ollut merkittävästi muokkaamassa maan kaupunki-

seutujen yhdyskuntarakennetta jo pitkään. Yhdysvalloista siirrän hajautumisilmiön tar-

kastelun Euroopan kautta Suomeen. Hajautuminen muotoutuu vahvasti alueen ominais-

piirteiden mukaan ja on varsin erilainen alueesta riippuen, minkä huomaa hyvin tarkas-

telun kohteen muuttuessa. Suomessa hajautumisilmiö ei ole esimerkiksi erilaisten lähtö-

kohtien vuoksi muodostunut yhtä laajaksi ja koko yhdyskuntarakennetta hallitsevaksi 

piirteeksi kuin mitä siitä Yhdysvaltojen tapauksessa on kehittynyt. 

Hajautumiskehitys on seurausta muun muassa muuttoliikkeen ja asumisväljyyden 

kasvusta sekä ikärakenteen muutoksesta. Hajautuvassa yhdyskuntarakenteessa kasvu 

suuntautuu jatkuvasti aiempaa kauemmas kaupungin ytimestä laajentuen kohti reunoja 

samalla kun asukastiheys laskee ja toimintojen väliset etäisyydet kasvavat. Tätä kau-

punkirakenteen huonosti suunniteltua leviämistä luonnehtivat muun muassa yhdyskun-

tarakenteen tiiviyden aleneminen ja taajamien ulkopuolisen rakentamisen lisääntymi-

nen. Hajautuneen yhdyskuntarakenteen alueella palveluiden saatavuus on heikkoa, mikä 

lisää suuresti autoriippuvuutta. Alueellinen suunnittelu ja yhteistyö toimivat hajautuneil-

la alueilla heikosti (Ewing ym. 2002, Frumkin ym. 2004: 1–2, Jauhiainen 2005: 47, 

Nam ym. 2012: 158). 

Hajautumista tapahtuu tyypillisimmillään kaupunkialueiden rajoilla, missä maa-

seutumainen, maatalousvaltainen maa tai avoin tila vaihettuu intensiivisemmin hyödyn-

netyiksi urbaaneiksi maankäyttömuodoiksi (Sohn ym. 2012: 234). Hajautuminen on 

Frumkinin ym. (2004: 4–5) mukaan tulosta pitkän ajan kuluessa tehdyistä julkisista ja 

yksityisistä päätöksistä, joista toiset ovat selkeitä ja täsmällisiä, toiset tahattomia ja osa 

jopa tunnistamattomia. Hajautumista tapahtuu myös monella skaalalla yhtä aikaa: yh-

dyskuntarakenteeseen vaikutetaan osin jo kansallisella tasolla, joukkoliikenne on pää-

osin alueellinen kysymys ja pihapiireihin ja jalkakäytäviin liittyvät päätökset taas ovat 

pienialaisia ja paikallisia. 
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Hajautumiskäsitteen ympärille on kehkeytynyt laaja kansainvälinen kaupunkien yhdys-

kuntarakenteen hajautumiseen liittyvä keskustelu (Maijala 2009b: 28). Galster ym. 

(2001: 681–682) pitävät hajautumista vain yhtenä terminä jota käytetään kuvaamaan 

hyvin monenlaisia olosuhteita. Termi on liitetty niin asuin- kuin muidenkin alueiden 

maankäytön malleihin, urbaanien alueiden laajenemisen prosesseihin ja tietynlaisten 

maankäyttötapojen harjoittamisen syihin sekä niistä aiheutuviin seurauksiin. Hajautu-

minen on tuomittu niin esteettisyyden, tehokkuuden, oikeudenmukaisuuden kuin ympä-

ristöystävällisyydenkin pohjalta samalla kun sitä on puolustettu vaihtoehtoisuuden, tasa-

arvoisuuden sekä taloudellisuuden nimissä. Galsterin ym. mukaan hajautumisesta on 

tullut vertauskuva lähiöiden vajavaisuuksille ja keskuskaupunkien turhautumisille. Se 

selittää kaiken ja samalla ei mitään. Tällainen kuvaus kertoo hyvin termin käytön vai-

keudesta, sillä niin usein hajautumisesta puhuttaessa puhutaan toisistaan poikkeavista 

asioista. Hajautuminen sisältää vaihtelevasti niin edellä kuvattuja asioita kuin paljon 

muutakin riippuen termin käyttäjästä. Määritelmiä on monia, mutta hyvin usein ne sisäl-

tävät samoja elementtejä ja tunnistavat samoja yhdyskuntarakenteen kehitysmalleja 

(Maijala 2009b: 28). 

Hajautumisen määritelmien sisällöt vaihtelevat yksinkertaisista kaupunki-

maaseutu -siirtymämaiseman kuvauksista kokonaisvaltaiseen maaseudun ja metsien 

tuhoutumiseen. Se mitä lähes kaikilla määritelmillä on yhteistä, on se että ne kuvaavat 

hajautumista pääasiallisesti esikaupunkimaisena, kaupunkikeskustojen ulkopuolella 

tapahtuvana ilmiönä. Sitä luonnehditaan yleisesti malliltaan myös tiheydeltään alhaisek-

si, yksityisautoilua suosivaksi ja mahdollisesti hajanaiseksi, suunnittelemattomaksi tai 

tilapäiseksi (esim. Ewing 1997, Peiser 2001, Gillham 2002, Bruegmann 2005, Frumkin 

ym. 2004). Kaikki määritelmät ovat yhtä mieltä siitä, että ne kuvaavat hajautumista 

epämieluisana kehityksen suuntana (Ewing 1997: 107, Gillham 2002: 3).  

Ewing (1994: 520) huomauttaa, että hajautumisessa on kyse ennen kaikkea asteit-

taisesta kehityksestä. Hajautumiskäsitteen määrittelyn vaikeus lähtee juuri siitä, että sitä 

on toisinaan vaikea erottaa muista samankaltaisista kehitysmalleista. Hajautumiskehitys 

ei etene aina tasaisesti eikä malliesimerkkien mukaisesti. Hajautumista tunnistettaessa 

ilmenee ongelmia määriteltäessä sitä mikä on tarpeeksi hajautuvaa kehitystä, jotta se 

voitaisiin sellaiseksi käsittää. Hajautumisella on myös useita ulottuvuuksia, jotka tulee 

ottaa huomioon. Ewingin mukaan hajautumiskehityksellä on kolme eri ulottuvuutta: 



14 

 

aika, maankäyttö ja tiheys. Vain yhtä tarkastelemalla ei voida varmistua hajautumisen 

olemassaolosta, vaan ne kaikki tulee ottaa huomioon.  

Yhtenä laajalti hyväksyttävänä hajautumisen määritelmänä käytetään Ewingin 

(1997) luonnehdintaa ilmiöstä. Ewing on käynyt läpi hajautumisen vuoropuhelua ja 

koonnut yhteen sitä luonnehtivia piirteitä ja kehityskaaria. Hänen mukaansa yleisimmin 

hajautumiseen liitettyjä, sille tunnusmaisimpia piirteitä ovat yhdyskuntarakenteen hyp-

päyksittäinen tai hajanainen kehitys, liiketoiminnan nauhamainen kehitys, alhainen ti-

heys sekä laajat yksipuolisen maankäytön alueet. Ewing on lisännyt määritelmään myö-

hemmin kaksi lisäominaisuutta; huonon saavutettavuuden ja toiminnallisen julkisen 

tilan puutteen. Samoihin tunnuspiirteisiin yhtyvät myös muun muassa Frumkin ym. 

(2004: 2) ja Bruegmann (2005: 18). Bruegmann lisää piirteisiin myös systemaattisen, 

laaja-alaisen tai alueellisen julkisen maankäytön suunnittelun puutteen. 

Gillham (2002) on jatkanut Ewingin aloittamaa hajautumisen käsitteen kartoitta-

mista. Hän on jalostanut Ewingin luettelemat erityispiirteet yhtenäiseksi määritelmäksi: 

hajautuminen (luonnehditaan sitä sitten kaupunkimaiseksi tai esikaupunkimaiseksi) on 

urbanisaation muoto, jonka voi tunnistaa hyppäyksittäisistä kehitysmalleista, liiketoi-

minnan nauhamaisuudesta, alhaisesta tiheydestä, eriytetystä maankäytöstä, autojen do-

minoivuudesta ja minimaalisesta avoimesta julkisesta tilasta. Gillham tarkentaa edelleen 

hajautumiskehityksen kuvausta. Hän kuvaa hyppäyksittäistä kehitystä sattumanvarai-

seksi tilkkutäkiksi, jossa toiminnot ovat levinneet erilleen ja joita erottavat väliin osuvat 

pellot ja metsät. Hyppäyksittäinen kehitys kuluttaa huomattavasti enemmän maa-alaa 

kuin yhtenäisesti sijoittunut. Nauhamaisessa liiketoiminnassa ruuhkaiset valtatiet on 

tyypillisesti reunustettu liikkeillä joihin on pääsy vain autolla, ja käveltävistä lähikes-

kuksista ja avoimesta tilasta on pulaa. Etäisyydet toimintojen välillä ovat suuria, mikä 

tekee kävelystä ja pyöräilystä epäkäytännöllistä ja alhainen tiheys joukkoliikenteestä 

kannattamatonta. Riippuvuus autoista pääasiallisena liikennemuotona on hallitsevaa, 

eikä tieverkko tarjoa juurikaan suoria yhteyksiä toimintojen välille. Eri maankäyttö-

luokilla – asuminen, liiketoiminta, toimistot, vapaa-aika ja niin edelleen – on taipumus 

sijoittua erilleen toisistaan (Gillham 2002: 3–8). 

Ewing (1997: 108) myöntää itsekin, että hänen määritelmänsä ei onnistu kuvaile-

maan hajautumisen asteittaista luonnetta. Hänen mukaansa hajautumisen määritelmän 

voi aina kyseenalaistaa, ellei se ole laskettavissa tai liity sen vaikutuksiin. Hajautumisen 



15 

 

aiheuttamat vaikutukset tekevät kehitysmallista epämieluisan, ei malli itsessään. Ewing 

korostaa, että tästä syystä hajautumisen määritelmän yhteydessä tulisi aina käyttää myös 

indikaattoreita, joiden avulla hajautuminen voidaan varmasti määritellä. 

 

Tekijät hajautumisen taustalla 

 

Gillham (2002) on tutkimuksessaan listannut neljä hajautumiseen olennaisesti vaikutta-

vaa tekijää; maanomistus ja -käyttö, liikennemallit, telekommunikaatioteknologia sekä 

säännökset ja standardit. Maanomistus ja mahdollisuus kehittää ja myydä maata luovat 

perustan hajautumisen olemassaololle. Maan arvoa voidaan kasvattaa kehittämällä eli 

rakentamalla sitä, ja laajojen kiinteistömarkkinoiden avulla maanomistus voidaan muut-

taa varallisuudeksi. Hajautumisen ainutlaatuisen mallin voidaan katsoa osaksi johtuvan 

maan määrän runsaudesta ja suhteellisen halvasta hinnasta, jotka ovat edellytyksenä 

hajautuneen, matalarakenteisen kehityksen syntymiselle. Laajalle levittyvää edullista 

maata ei ole tarvetta hyödyntää yhtä maksimaalisesti kuin esimerkiksi kaupunkien kes-

kustoissa sijaitsevaa, jossa rakentaminen suuntautuu pääasiassa ylöspäin (Gillham 2002: 

9–10). Kuten Moore ja Thorsnes (1994) ovat asian ilmaisseet, levittäytyminen vähentää 

kilpailua maa-alasta mikä taas laskee sen hintaa. Suuret etäisyydet kuitenkin rajoittivat 

asutuksen leviämistä kunnes saavutettavuus parani autoistumisen myötä. Vasta tämä 

kehitys teki kaupunkikeskustojen ulkopuolelle rakentamisesta todella kannattavaa, ja 

samalla mahdollisti nykyisen hajautumiskehityksen alkamisen (Gillham 2002: 8–11). 

Kaupungistumista ajavien perustekijöiden, kasautumisetujen ja saavutettavuuden, 

merkitys on vähentynyt suuresti kuljetusmuotojen kehittymisen myötä. Enää elinkei-

noelämän toimijoiden ei tarvitse sijaita lähekkäin yhdessä paikassa saavuttaakseen sa-

mat edut kuin ennen liikenteen kehittymistä. Halpa maa kaukana keskustoista on tullut 

käyttökelpoiseksi saavutettavuuden paranemisen myötä niin liiketoiminnalle kuin asuk-

kaille. Kun pakottavaa syytä kasautumiselle ei ole, kodit ja yritykset alkavat luonnos-

taan levittäytyä. Liiketoiminnan levittäytyessä työpaikat siirtyvät keskustoista lähem-

mäs kaupungin reunoille muodostuvaa asutusta. Alentuneet maanostokulut merkitsevät 

sitä, että laajat yksittäiset tontit pendelöintietäisyydellä työpaikoista muuttuvat yllättäen 

edullisiksi hyödykkeiksi joihin yhä useammalla on varaa. Tämä havainnollistaa hyvin 

maa-alan ja liikenteen läheistä suhdetta ihmisasutuksen modernien mallien määrittämi-
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sessä. Jotta maalla olisi mitään arvoa, sillä täytyy olla yhteys johonkin kuljetusmuotoon. 

Kun maa on sekä saavutettavaa että huokeaa, tulee alemmalla tiheydellä rakentamisesta 

tuottavaa. Tämä yhdistelmä on keskeinen hajautumisen kehitykselle (Gillham 2002: 10–

11, Maijala 2009b: 29–32). 

Vaikka liikennemuotoja on valittavana useita, tyypillisesti hajautuneen yhdyskun-

tarakenteen alueella henkilöauto on ainoa mielekäs vaihtoehto liikkumiselle. Kun asu-

tus, työpaikat ja palvelut ovat hajautuneet laajalle alueelle tiheyden alhaisen kehityksen 

johdosta, on henkilöauto usein ainoa käypä liikennemuoto kohteiden välillä. Pitkät etäi-

syydet ja liikenneverkon laajuus tekevät usein muiden liikennemuotojen käytöstä vä-

hemmän houkuttelevaa. Autoistumiskehitystä on entisestään tukenut kaupan suuryksi-

köiden sijoittuminen valtateiden varsille kaupunkikeskustojen ulkopuolelle (Gillham 

2002: 12–13, Hynynen 2009: 57, Maijala 2009b: 29–32, Ristimäki 2009: 70)  

Telekommunikaatioteknologialla on ollut merkittävä osa hajautumiskehityksessä. 

Lähtökohtana on ollut sähkö- ja puhelinverkon ja myöhemmin internetin laajeneminen, 

joiden ansiosta yritysten ei ole enää pakollista sijoittua lähelle asiakkaita tai toisia yri-

tyksiä. Yritykset voivat hajauttaa toimintaansa ydinkeskustoista niin esikaupunkialueille 

lähemmäs työntekijöitä kuin toisiin maihin, missä maan hinta, työvoima tai molemmat 

ovat edullisempia (Gillham 2002: 13–15, Maijala 2009b: 29–32). 

Yhdyskuntien kehittämistä säätelevät standardit ja säännökset ovat olleet merkit-

tävässä asemassa hajautumiskehityksen leviämisessä. Yhdysvalloissa ei ole suomalai-

seen käytäntöön verrattavaa julkislähtöistä kaavoitusta, mikä johtuu osaltaan yksityisen 

maanomistuksen suuresta määrästä. Yksityisen maanomistuksen määrä on siellä jopa 70 

%, millä on ollut merkittävä vaikutus hajautumista luonnehtivan alhaisen maankäytön 

tehokkuuden leviämiseen. Yhdysvalloissa kasvavilla alueilla maan käyttöä säätelee 

yleensä jollain tasolla paikallishallinto, joka osoittaa potentiaalisia kasvualueita eri pe-

rustoiminnoille. Paikallishallinto ei kuitenkaan laadi alueille tarkempia suunnitelmia, 

joita Suomessa kutsuttaisiin asemakaavoiksi, mutta se ohjaa maankäytön toteuttamisen 

tapaa yksityiskohtaisilla määräyksillä koskien muun muassa rakennusten korkeutta, 

tilavuutta, kerrosalaa sekä rakennusten etäisyyksiä katuun ja toisiinsa nähden (Gillham 

2002: 15–16, Maijala 2009a: 16–17). 

Säännöksiin liittyvät myös kehityksen myötä syntyneet rahoitusmekanismit. Val-

tion takaamien asuntolainojen myöntäjien kehittämät preferenssit ja standardit ovat 
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osaltaan olleet muokkaamassa yhdyskuntarakennetta. Asuntolainoja myönnettäessä suo-

sitaan erillistaloja ja taloudellisesti vakaita alueita, minkä johdosta rakentaminen päätyy 

yleensä uusille, väljästi rakennetuille alueille. Samat preferenssit heijastuvat myös ylei-

siin käsityksiin yhdyskuntarakenteen kehityssuunnista (Gillham 2002: 17, Maijala 

2009b: 29–32). 

Ihmisten asumispreferenssit ovat merkittävä osa hajautumisen leviämistä. Gillha-

min (2002: 79–80) mukaan suurin osa väestöstä haluaisi asua omakotitalossa itse omis-

tamallaan tontilla. Toisaalta hyvin harva haluaa hajautumisen lisääntyvän.  Kuitenkaan 

kovin moni ei myöskään tukenut hajautumista ehkäisevien toimien, kuten asukastihey-

den kasvattamista omalla alueellaan. Gillham päättelee tämän tarkoittavan, että useim-

mat ihmiset haluaisivat asua omakotitalossa omalla tontillaan mutta eivät halua enää 

minkäänlaista lisäkasvua ympäröivään naapurustoon. Ristiriitaisten asumispreferenssien 

vuoksi hajautumista ehkäisevien toimien kehittämisestä tulee entistä vaikeampaa, kun 

asukkaiden toiveet ja suunnittelun tavoitteet eivät kohtaa toisiaan (Kyttä ym. 2009: 79–

81).  

 

Hajautumisilmiön kehitys  

 

Hajautumiskehityksessä on kyse kaupunkirakenteen ja kaupunkien muodon transfor-

maatiosta, ja hajautumisen nykytilaa on haastava ymmärtää irrallaan siihen johtaneesta 

kehityskulusta. Kehitysprosessin historian tarkastelu avaa hajautumiseen johtaneita kes-

keisiä tekijöitä ja niiden riippuvuussuhteita. Kehitys ei ole kulkenut kaikkialla samaa 

rataa, mutta pitkälti samat lähtökohdat ovat olleet ilmiön taustalla ympäri maailman 

(Hynynen 2009: 51). 

Hajautuminen ei ole ilmiönä missään nimessä uusi, vaan se on päinvastoin ollut 

mukana kaupunkien kehityksessä jo niiden alkuajoista lähtien. Mumfordin (1961: 483) 

mukaan esikaupungistumisilmiöstä ja hajautumisesta on löydetty viitteitä jo muinaisista 

kulttuureista aina Mesopotamian ajoista saakka. Bruegmann (2005: 17) toteaa, että ha-

jautumista on lähes aina tapahtunut luonnollisena osana kaupunkien kasvua ja sen voi-

daan sanoa olevan valittu asutusmalli kaikkialla maailmassa missä on läsnä tarpeeksi 

varakkuutta ja missä asukkaat ovat saaneet valita kuinka elävät. Samalla kun kaupun-

geista on tullut taloudellisesti menestyneitä ja tuottavia, niillä on ollut taipumusta levitä 
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ulospäin alenevalla tiheydellä. Vaikka hajautuminen onkin ollut läsnä koko kaupungis-

tumishistorian ajan, nyt näkemäksemme massiiviseksi ilmiöksi se on kasvanut vasta 

viimeisen 150 vuoden aikana. 1800-luvun teollisen vallankumouksen mukanaan tuomat 

kaupunkien kasvu ja niiden muodon muuttuminen, tehtaat, massatuotanto ja ennen 

kaikkea uudet kuljetus- ja kommunikointimuodot ovat johtaneet nykyiseen kehitystilan-

teeseen (Mumford 1961: 483, Gillham 2002: 25, Bruegmann 2005: 17–18).  

Gillhamin (2002: 25–26) mukaan hajautuminen on ilmiönä tunnistettu ensimmäi-

sen kerran Yhdysvalloissa jo 1900-luvun alkupuolella. Nykymuotoista hajautumista 

tapahtui Euroopan suurissa teollisuuskaupungeissa kuten Lontoossa ja Pariisissa jo en-

nen tätä, mutta vasta Yhdysvalloissa ilmiöstä tuli niin laaja-alainen ja selkeä että se on 

osattu nimetä. Yhdysvalloissa on kenties myös pisin ja laajin perintö hajautumisen tut-

kimuksessa. 1800-luvun puolivälin ja 1950-luvun välisenä aikana teollinen vallanku-

mous muokkasi Yhdysvallat maatalousvaltaisesta taloudesta suurimittakaavaiseksi teol-

lisuusvaltioksi, ja muutoksen johdosta ensimmäistä kertaa suurempi osa amerikkalaisis-

ta asui kaupungeissa kuin maaseudulla. Kaupungeissa tehtaat, työntekijöiden asunnot ja 

näitä ylläpitävät palvelut sijaitsivat hyvin lähellä toisiaan, koska ainoa kulkutapa tuon 

ajan kaupungeissa oli käveleminen. Tämän johdosta kaupungeista tuli pimeitä, ahtaita ja 

saastuneita paikkoja, joissa hyvistä elinoloista ei ollut tietoakaan. Epäterveelliset elin-

olot yhdistettynä tehtaiden ja asuntojen tiiviiseen ja sattumanvaraiseen sijoitteluun joh-

tivat lopulta kaavoituksen käyttöönottoon. Kaavoituksen avulla eri maankäyttömuodot 

saatiin eroteltua omiksi alueikseen – käytäntö, josta tuli perustavanlaatuinen osa nykyis-

tä yhdyskuntasuunnittelua. Ahtaat elinolot saivat ihmiset haikailemaan jättämänsä maa-

seudun rauhan ja tilan perään, mikä aikanaan antoi alkusysäyksen esikaupunkien syn-

nylle (Frumkin 2002: 201–202, Gillham 2002: 25–26).  

Teollisen vallankumouksen mukanaan tuomat parannukset kuljetusjärjestelmiin 

mahdollistivat kaupunkien leviämisen kävelyetäisyyden ulkopuolelle. Autojen yleisty-

minen ja tieverkon laajeneminen yhdessä sähköistymisen ja kommunikaatioverkkojen 

leviämisen kanssa muuttivat suuresti kaupunkien muotoa; ihmisten oli mahdollista asua 

kaupunkien ulkopuolella käyden silti kaupungeissa töissä. Esikaupunkien vauhdikas 

laajeneminen tyhjensi nopeasti vanhat kaupunkikeskustat. Kaupungit reagoivat joukko-

pakoon kehittämällä kiihtyvällä tahdilla uusia alueita ja rakentamalla valtateitä, ja esi-

kaupungit jatkoivat kasvamistaan jättäen kaupungit kärsimään talousongelmista ja pal-
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veluiden heikkenemisestä. Tämän johdosta erot alueiden välillä kasvoivat entisestään. 

Nämä muutokset muodostivat pohjan yhdysvaltalaiselle hajautuneelle, alhaisen tihey-

den kehitysmallille johon suurin osa sen nykyisistä kaupunkialueista kuuluu (Mumford 

1961: 483, Gillham 2002: 25–26, 45–46,  Bruegmann 2005: 17–18). 

 

Eurooppalainen hajautuminen 

 

Hajautumisen vaikutuksista ollaan huolissaan ja niitä tutkitaan yhä enemmän myös Eu-

roopassa (esim. European Environment Agency 2006, Patacchini & Zenou 2008). Eu-

roopassa hajautuminen on ilmennyt amerikkalaista vastinettaan paljon suppeammassa 

mittakaavassa. Kaupungit ovat perinteisesti muun muassa pitkän historiansa ja historial-

listen kaupunkikeskustojensa ansiosta olleet paljon tiiviimpiä ja suhteellisen kompakte-

ja. Tämä on kuitenkin muuttunut. Vielä 1950-luvulla Eurooppalaiset kaupungit olivat 

paljon tiiviimpiä ja vähemmän hajautuneita kuin ne ovat tänä päivänä. Tällä aikavälillä 

kaupungit ovat laajentuneet keskimäärin 78 %, kun taas väestö kaupungeissa on lisään-

tynyt vain 33 %. Asumisväljyys on kasvanut suuresti ja kompaktius rajoittuu lähinnä 

historiallisten kaupunkikeskustojen alueelle. Luvut kertovat, että aiemmin pääosin Yh-

dysvaltalaisena ilmiönä pidetystä hajautumisesta on tullut yleinen läpi koko Euroopan. 

Nopein kasvu kaupunkien rakenteessa tapahtui 1950- ja 1960-lukujen aikana, mutta 

vaikka trendi on sen jälkeen hidastunut, ei se osoita loppumisen merkkejä. Tämä on 

pantu merkille, ja kestävä kaupunkikehitys esiintyykin vahvasti osana monia Eurooppa-

laisia politiikkasitoumuksia eikä vähiten EU:n aluepolitiikassa (European Environment 

Agency 2006: 5–11, Stutz 2009). 

Pohjoismaiset kaupungit erottuvat hajautumista tarkasteltaessa selvästi Etelä- ja 

länsieurooppalaisista vastineistaan. Euroopan mittakaavassa Pohjoiset kaupungit ovat 

muun muassa Kasankon ym. (2006) tekemän tutkimuksen mukaan vähemmän tiheitä 

kuin eteläisemmät. Tämä selittyy osin pohjoisten kaupunkien lyhyemmällä historialla; 

2000 vuotta sitten perustetut kaupungit näyttävät nykyään hyvin erilaisilta kuin ne joi-

den historia ulottuu vain parin sadan vuoden taakse. Etenkin Suomessa kaupungistumi-

nen on tapahtunut varsin myöhään, jolloin tiiviiden kantakaupunkien syntyminen on 

jäänyt vajaaksi. Pohjoiseurooppalaiset kaupungit ovat rakenteeltaan väljiä ja epäjatku-

via, ja rakennetun maa-alan määrä henkeä kohti on korkeampi kuin muualla. Helsinki 
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sijoittuu suuremmista pohjoiseurooppalaisista kaupungeista kaikkein väljimpiin. Hajau-

tumiskehitys on siis mitä ilmeisimmin ollut Suomessa voimakkaampaa kuin suuressa 

osassa muuta Eurooppaa (Kasanko ym. 2006: 128, Ristimäki 2009: 61–62). 

 

Hajautumisen eteneminen Suomessa 

 

Suomessa yhdyskuntarakenteen hajautumisesta negatiivisena ilmiönä on nykyisessä 

muodossaan alettu puhua 1960-luvulta lähtien. Maijalan (2009a) mukaan 1950-luvun 

lopulle asti yhdyskuntarakenteen väljeneminen nähtiin suunnittelijoiden piirissä lähinnä 

positiivisena ilmiönä eikä rakenteen tiivistämisen tarpeesta juuri keskusteltu. Vähäisen 

palvelutarjonnan alueiden syntyminen ja suunnittelematon asutuksen leviäminen ovat 

olleet kuitenkin kielteisinä pidettyjä ilmiöitä jo aiemmin. Sodan jälkeen 1960- ja 1970-

luvuilla tapahtunut voimakas uudisrakentaminen ja metsälähiöiden rakentaminen ovat 

luoneet perustan suomalaisen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteelle (Maijala 2009a: 

15–16, Ristimäki 2009: 62). Salmelan (1997: 6) mukaan maapolitiikan hallitsematto-

muus johti rakentamisprosessin suuntautumiseen ehjille, suurikokoisille omistustonteille 

ohittaen kylätaajamat ja palstoitusalueet. Rakentaminen kohdistui osaksi ohjaavan 

suunnittelun puuttuessa kaupunkien lievealueille. Tästä alkoi kiivastahtinen lähiöraken-

tamisen kausi ja kaupunkien tiheys alkoi laskea. Suomalaisille kaupungeille ominaiset, 

alun perin joukkoliikenteeseen tukeutuvat metsälähiöt aiheuttivat kaupunkirakenteeseen 

epäjatkuvuutta. Kaupungin ja lähiöiden väliin jäi laajoja rakentamattomia alueita ja lä-

hiöiden asukastiheys oli usein matala. Ristimäen (2009: 62) mukaan syntynyt rakenteen 

epäjatkuvuus on yksi keskeinen hajautumisen syntymekanismi Suomessa. 

Kaupunkien hajautumiskehitys tuli laajemmin näkyväksi jo 1960-luvulta lähtien, 

jolloin alkoi keskustelu kompaktimpien kaupunkimuotojen luomisesta ja perinteisiin, 

tiiviisiin ja kaupunkimaisempiin rakenteisiin palaamisesta. Ilmiön esiinnousu oli yhtey-

dessä myös perinteisten kaupunkikeskustojen ongelmien kärjistymiseen niin Amerikas-

sa kuin Euroopassakin. Amerikassa talouden heikkeneminen, ympäristön rappeutumi-

nen ja sosiaalinen eriytyminen olivat näkyvä osa hajautumiskehityksen vaikutuksia. 

Euroopassa taas teollinen rakennemuutos, autoliikenteen kasautuminen ja kaupun-

kisaneeraukset olivat keskustelun kohteena (Maijala 2009a: 15). 
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Suomessa hajautumisen kritiikki oli yhteydessä suunnitteluideologiseen murrokseen. 

Väljä, metsälähiömäinen kaupunkirakentaminen tuomittiin ja sen sijaan korostettiin 

tiiviiden kaupunkimaisten eli niin sanottujen kompaktikaupunkien suosimista. 1970-

luvun voimakkaan kaupungistumisen aiheuttamaan asuntopulaan ratkaisuksi rakennetut 

sattumanvaraisesti sijoitetut kerrostalolähiöt aloittivat varsinaisen keskustelun yhdys-

kuntarakenteen hajautumisesta ja eheyttämisen tarpeesta. Voimakkaamman kasvun 

vuosina laaditut kaavasuunnitelmat huomattiin ylimitoitetuiksi, ja moni alue tulisi jää-

mään pahasti keskeneräiseksi. Kehityksen seurauksena eheyttäminen kirjattiin 1980-

luvulla mukaan eri suunnitteluohjelmien tavoitteisiin. (Maijala 2009a: 15–16, Ristimäki 

2009: 62–63).  

Suomessa 1980-luvulla tapahtunut autoistumisen lisääntyminen mahdollisti ihmis-

ten kulkemisen vapautumisen. Asuntotuotanto suuntautui entistä voimakkaammin pien-

talorakentamiseen. Tähän vaikutti autoistumisen lisäksi muun muassa teollistumisen ja 

kasvavan palvelutuotannon luoma varallisuuden kasvu sekä saavutettavuuden yleinen 

paraneminen. Kehitys mahdollisti työpaikkojen siirtymisen keskustojen reunoille ja 

niiden ulkopuolelle. 1980-luvun lopussa myös palvelut alkoivat siirtyä asumisen ja työ-

paikkojen perässä keskustan ulkopuolelle. Kasvanut pientalorakentaminen sijoittui yhä 

useammin taajamien reuna-alueille tai keskuskaupunkien kehyskuntiin, joiden välillä oli 

kilpailua maksukykyisistä veronmaksajista. Tästä oli seurauksena kaupunkien keskus-

taajamien voimakas laajeneminen kehyskuntien puolelle sekä kaupunkiseutujen asukas-

tiheyden pitkäaikainen lasku (Salmela 1997: 6, Ristimäki ym. 2003: 13, Ristimäki 2009: 

63). 

1990-luvun lamakausi on ollut viimeisin merkittävä käännekohta kaupunkiseutu-

jen yhdyskuntarakenteen kehityksessä. Eriytyvä kehitys alkoi tällöin voimistua ja on 

jatkunut siitä asti. Työvoimasta tuli laman myötä liikkuvampaa, ja se on vaikuttanut 

myös muuttoliikkeen kasvuun. Työn perässä oltiin yhä valmiimpia muuttamaan ja mat-

kustamaan päivittäin pitkiäkin matkoja. 2000-luvulle siirryttäessä autoistumisen yhdys-

kuntarakenteelliset vaikutukset ovat jo saavuttaneet sellaisen mittakaavan, että voidaan 

käyttää nimitystä yhdyskuntarakenteen autoriippuvuus. Päivittäisten toimintojen järjes-

tyessä uudelleen on kysymys liikkumismahdollisuuksien sijaan autoon perustuvasta 

elämäntavasta. Yhdyskuntarakenteen reuna-alueille sijoittuvat, autoriippuvuuteen ja 
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omakotitaloihin perustuvat asuinalueet ovat vahvistuneet entisestään (Ristimäki 2009: 

64–65, Kanninen ym. 2010: 10–12). 

Ristimäki (2009: 69) toteaa yhdyskuntarakenteen hajautuvan ja eheytyvän 2000-

luvulla rakenteellisesti Suomessa yhtä aikaa. Parhaimmassa tapauksessa täydennysra-

kentamisen myötä kasvavien kaupunkien ydinalueilla yhdyskuntarakenne eheytyy. 

Merkittävää hajautumista taas tapahtuu kasvavien kaupunkiseutujen reuna-alueiden 

lisäksi taantuvilla kaupunkiseuduilla sekä taajamissa. Taantuvilla kaupunkiseuduilla 

ongelmana on aikoinaan suunniteltujen taajama-alueiden jääminen keskeneräisiksi. Ris-

timäen mukaan tällainen kasvavien ja taantuvien alueiden eriytyvä kehitys on erittäin 

haasteellista yhdyskuntarakenteen ohjausjärjestelmälle. 

 

Suomalainen hajautuminen 

 

Suomessa aluerakenne keskittyy ja yhdyskuntarakenne laajenee. Suomen aluerakenne 

on pitkään polarisoitunut; syrjäisten alueiden väestö on vähentynyt ja viime vuosikym-

menen aikana myös useiden pienempien kaupunkiseutujen väestömäärä on laskenut 

samalla kun asutus keskittyy yhä enemmän kaupunkeihin. Väestönkasvua tapahtuu pää-

asiassa suurilla kaupunkiseuduilla ja niiden välittömässä läheisyydessä. Tämän seurauk-

sena suurimmat kaupunkiseudut kasvavat voimakkaasti sekä sisäisesti että laajenemalla 

alueellisesti. Näin aluerakenteen keskittyessä samaan aikaan yhdyskuntarakenteen si-

säinen hajautuminen lisääntyy (Oinonen ym. 2013: 10–11). 

Vaikka Suomen hajautumisessa ei ole kyse yhtä laajasta ilmiöstä kuin Yhdysval-

loissa, ovat monet ongelmista samoja. Suomessa hajautumista tapahtuu pääasiassa kas-

vavien kaupunkiseutujen reuna-alueilla sekä taantuvilla kaupunkiseuduilla ja taajamissa 

(Sairinen & Maijala 2009: 8). Kaupunkiseuduilla hallitsematon hajarakentaminen syn-

nyttää laajenevaa, suunnittelematonta alhaisen tiheyden taajama-aluetta, mikä johtaa 

tyypillisen suomalaisen hajautuneen yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen (Ristimäki 

2009: 66–67, Sairinen & Maijala 2009: 8). Muodostuneille harvoille taajama-alueille on 

erittäin vaikea laatia taajamarakentamiseen perustuvia yleis- ja asemakaavoja, vaikka 

sijaintinsa perusteella ne sellaisia tarvitsisivat. Tästä on seurauksena useimmiten kau-

punkien reuna-alueilla sijaitsevia suunnittelemattomia, laajentuneita alhaisen tiheyden 

taajama-alueita ja keskeneräisiä asuinalueita. Myös palvelurakenne on näillä alueilla 
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heikko ja peruspalvelut joudutaan hakemaan läheisestä kaupungista. Kotitalouksilla on 

yhä useammin käytössään yksi tai useampi henkilöauto, eikä alhaisen asukastiheyden 

vuoksi ole kannattavaa järjestää riittävää joukkoliikennettä (Hynynen 2009: 56). Reuna-

alueiden infrastruktuuri on suunnittelemattomuuden takia usein yli- tai alimitoitettua 

suhteessa tuleviin tarpeisiin (Helminen & Ristimäki 2008: 7, Ristimäki 2009: 66–67). 

Syntynyt suomalainen hybridimaisema eroaa yhdysvaltalaisesta hajautumisilmiöstä niin 

vahvasti, että siitä on puhuttu myös omalla nimityksellään ”Fennosprawlina” (Ylä-

Anttila 2007). 

Autoistuminen on vallitseva piirre suomalaisessa hajautumisessa. Suomalaisten 

arkiliikkumista on tarkasteltu Henkilöliikennetutkimuksessa (2012), jossa pyritään 

muodostamaan yleiskuva suomalaisten liikkumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. 

Tutkimuksen mukaan viimeisen kuuden vuoden mittaisen tarkastelujakson aikana ja-

lankulku- ja pyöräilymatkojen osuus on pienentynyt kaikissa ikäryhmissä, mutta matko-

jen määrissä arvioituna henkilöauton osuus on säilynyt ennallaan. Ostos- ja asiointimat-

kat ovat tarkastelujaksolla lisääntyneet. Kotimaan matkoista 30 % tehdään kevyellä lii-

kenteellä, 58 % henkilöautolla ja 8 % julkisilla liikennevälineillä. Tutkimuksen mukaan 

kuluneen vuosikymmenen merkittävin muutos on ollut autoistumisen kasvu. 2000-luvun 

aikana henkilöautokanta on kasvanut 40 %, ja erityisesti tämä näkyy kakkosautojen 

kasvaneena määränä. 

Henkilöliikennetutkimuksessa todetaan, että yhdyskuntarakenteella on huomatta-

va vaikutus ihmisten liikkumiseen. Liikkumisen tarve on suurinta toisaalta harvaan asu-

tuilla alueilla ja toisaalta suurten, kasvavien kaupunkiseutujen reuna-alueilla. Työmat-

kojen määrä on Suomessa hieman laskenut, mutta samalla työmatkat ovat keskimäärin 

pidentyneet. Alle kahden kilometrin mittaisten työmatkojen osuus on laskenut, ja yli 

viiden kilometrin työmatkojen osuus lisääntynyt. Vaikka pitkien työmatkojen osuus on 

suhteellisen pieni, ne aiheuttavat silti merkittävän osan työmatkasuoritteesta. Oinosen 

ym. (2009) mukaan henkilöliikennetutkimuksen tulokset osoittavat, että asukkaiden 

matkasuoritteen määrä ja kulkutapajakauma vaihtelevat asuinaluetyypeittäin. Matkojen 

kokonaismäärä kasvaa sitä suuremmaksi mitä harvemmin rakennetusta alueesta on ky-

se. Tiiviimmillä alueilla henkilöauton osuus on vähäisempi ja joukko- ja kevyen liiken-

teen suurempi (Kanninen ym. 2010: 138–139, Henkilöliikennetutkimus 2012, Oinonen 

ym. 2013: 62–64). 
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Joukkoliikenteen kattava tarjonta rajoittuu Suomessa nykyään pääasiassa suurille ja 

keskisuurille kaupunkiseuduille. Näilläkään alueilla ylläpito ei aina ole kannattavaa; 

joukkoliikenteen kannalta riittävät asukastiheyden alueet (20 as/ha) ovat vähentyneet 

kaikilla keskeisillä kaupunkiseuduilla pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta (Henkilölii-

kennetutkimus 2012, Oinonen ym. 2013: 62–64). Varsinkin pienehköillä ja keskisuuril-

la kaupunkiseuduilla joukkoliikenteelle tärkeiden nauhamaisten yhdyskuntarakenteen 

muotojen asukas- ja työpaikkatiheys on laskenut. Lähiöiden asukasmäärän lasku asun-

tokuntakoon pienenemisen ja täydennysrakentamisen vähyyden vuoksi on myös ratkai-

sevassa osassa. Joukkoliikenteen järjestäminen on näillä alueilla joko täysin kannatta-

matonta tai sen palvelukyky olennaisesti heikentynyt. Tästä on seurauksena henkilöau-

toliikenteen entistä suurempi kasvu. Liikkumisen yksipuolistumisen seurauksena henki-

löautolla tehdään yhä suurempi osa myös lyhyistä päivittäismatkoista (Ristimäki 2009: 

70, Ristimäki ym. 2010: 35). 

 

Hajautumisen ehkäiseminen 

 

Hajautuminen on volyymin eroja lukuun ottamatta ilmiönä niin Yhdysvalloissa, Suo-

messa kuin muuallakin maailmassa varsin samankaltainen. Varsinainen ero alueiden 

välillä löytyy sen vastavoimien määrittelystä. Yhdysvalloissa hajautumista vastusta-

maan on noussut useita eri suuntauksia, jotka kaikki pureutuvat sen ongelmiin omalla 

tavallaan (Kyttä ym. 2009: 90–91). Suomessa taas hajautumiseen vastaaminen on läh-

töisin pääasiassa yhdestä lähteestä: maankäytön suunnittelusta, ja se ilmenee eheyttävän 

suunnittelun käsitteenä (Maijala 2009a: 19–20).  

Suomessa käytetylle eheytymisen käsitteelle ja eheyttävälle suunnittelulle ei kan-

sainvälisessä kirjallisuudessa ole suoraa vastaavuutta (Kyttä 2009: 81). Suomalaisen 

yhteiskunnan kehitys on lähtökohtaisesti ollut hyvin erilaista kuin esimerkiksi Yhdys-

valloissa, minkä vuoksi myös tästä kehityksestä käytettävät käsitteet poikkeavat suuresti 

toisistaan. Muun muassa yksityisen maanomistuksen suuresta määrästä ja julkishallinto-

lähtöisen kaavoituksen puutteesta (ks. Gillham 2002) johtuen maankäytön ohjausjärjes-

telmä Yhdysvalloissa on muodostunut hyvin toisenlaiseksi kuin Suomessa, millä taas on 

ollut vahva vaikutus käytössä oleviin ohjauksen keinoihin. Maijalan (2009b: 31) näke-
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myksen mukaan yhdysvaltalaisesta kaupunkirakentamisesta puuttuu menetelmä suunni-

tella ja sovittaa erilaisia tavoitteita, ohjeita ja määräyksiä yhteen. Asian korjaamiseksi 

käytetään tilaa ja etäisyyttä viemällä mahdolliset haitat riittävän kauaksi toisistaan, jol-

loin niiden yhteisvaikutukset näennäisesti vähenevät. Ewing (1997: 118) toteaakin, että 

ainoa realistinen keino ehkäistä hajautumista on aktiivinen suunnittelu, jollaista toteute-

taan jo melkein kaikkialla muualla paitsi Yhdysvalloissa. 

Yhdysvalloissa ja Euroopassa on syntynyt monia hajautumiskehityksen rajoitta-

miseen tavalla tai toisella tähtääviä yhdyskuntasuunnittelun lähestymistapoja. Hajautu-

misen vastustajat ovat ryhmittyneet hyvin laajasti sen mukaan, mitä tarkalleen ottaen 

pyritään vastustamaan. Älykäs kasvu, uusi urbanismi, verkostokaupunkimalli ja avoi-

men tilan liikkeet ovat vain muutama esimerkki. Tällaiset painotuksiltaan hieman toisis-

taan poikkeavat, rinnakkain toimivat liikkeet pyrkivät kaikki tavallaan yhdyskuntien 

rakentamisen tervehdyttämiseen. Yhdyskuntarakenteen hajautumista ehkäisevät politii-

kat muistuttavat kansainvälisessä vertailussa yleisellä tasolla paljon toisiaan, mutta tar-

kasteltaessa konkreettisia politiikkavälineitä alkaa eroja näkyä heti. Esimerkiksi Euroo-

passa valtiolla ja julkisyhteisöillä on yleensä toimijoina paljon merkittävämpi rooli kuin 

Yhdysvalloissa (Couch ym. 2005, Kyttä ym. 2009: 90–91, Maijala 2009b: 37).  

Ewingin ym. (2002) tutkimuksen pohjalta yhdyskuntarakenteen hajautumista vas-

tustava Smart Growth America on ehdottanut toimenpiteitä hajautumisen ehkäisemisek-

si. Näihin kuuluvat erilaisten asumisvaihtoehtojen tarjonnan lisääminen, käyttämättömi-

en rakennusten kunnostaminen, uuden kehityksen rohkaiseminen jo rakennetuilla alueil-

la, eläväisten, sekoitetun maankäytön keskustojen luominen ja tukeminen, kasvun ra-

joittamisen strategioiden tukeminen sekä hajautuvaa kehitystä vastustavien kuljetuspoli-

tiikkojen kehittäminen. Heidän mukaansa alueiden, jotka haluavat parantaa elämänlaa-

tuaan, tulisi noudattaa näitä toimenpiteitä vähentääkseen hajautumisesta aiheutuneita 

haittoja (Ewing ym. 2002: 6). 

 

Eheyttäminen hajautumisen haastajana Suomessa 

 

Suomessa hajautumisen ilmiötä vastustamaan ei ole noussut kansainvälisen mallin ta-

paan itsenäisiä liikkeitä, vaan hajautumisen ehkäiseminen ja korjaaminen lähtee suoraan 

maankäytön ohjausjärjestelmästä. Yhdyskuntien hajautumisen hallintamalleja kutsutaan 
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Suomessa yleisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi tai eheyttäväksi suunnitteluksi. 

Tähän sisältyy niin yhdyskuntien rakenteellinen kuin myös elinympäristön laadullinen 

eheyttäminen (Sairinen ym. 2009: 267, Sairinen & Maijala 2009: 8–9). Eheyttämisen 

tarpeen ovat nostaneet esiin muun muassa kestävän kehityksen, ilmastopolitiikan, talo-

uskasvun, väestön kasvupaineiden sekä nykyisten yhdyskuntien uudistamisen tarpeet 

(Sairinen & Maijala 2009: 7–9). 

Eheyttämisen käsitteelle ei ole olemassa vakiintunutta määritelmää (Riipinen ym. 

2003: 4, Maijala 2009a: 19). Suomessa eheyttämisen käsite on syntynyt yhdyskunta-

suunnittelun piirissä, ja sen käyttö rajoittuu lähinnä suunnittelijoihin ja asiantuntijoihin. 

Maijalan ja Sairisen (2009) tekemän haastattelututkimuksen mukaan termin sisältö hä-

märtyy heti siirryttäessä yhdyskuntasuunnittelun ydinpiirin ulkopuolelle. Tästä voi pää-

tellä, ettei eheyttämiskäsitettä käytetä laajasti sellaisenaan iskusanana paikallisessa yh-

dyskuntarakennepolitiikassa. Erillisiä ”eheyttämisen” tai ”eheyttämispolitiikan” nimissä 

tehtyjä politiikka-asiakirjoja ei myöskään ole juuri laadittu. Tutkimuksen mukaan eheyt-

tämiskäsite on jäänyt vieraaksi etenkin julkisen sektorin ulkopuolisille toimijoille. Ehkä 

juuri näiden syiden vuoksi eheyttäminen on jäänyt käsitteenä niin epämääräiseksi. Mai-

jalan ja Sairisen (2009: 243) mukaan eheyttämistä olisikin viisainta lähestyä sen teemo-

jen ja sisältöjen kautta mahdollisimman konkreettisesti. 

Eheyttämisen käsitettä ei ole suoraan määritelty uudistuneessa maankäyttö- ja ra-

kennuslaissa, eikä myöskään sitä erillisenä tavoitteena käyttävissä Valtakunnallisissa 

alueidenkäyttötavoitteissa (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, Turunen 2003: 21, Val-

takunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 2012). Termin sisältöä on kuitenkin pohdittu use-

aan otteeseen muun muassa sen tavoitteiden kautta. Mattila (2007: 17–18) kuvaa ehey-

den käsitteen suunnittelunäkökulmasta toisaalta määrittelemättömäksi, mutta samalla 

avoimeksi, mikä tekee siitä terminä käyttökelpoisen. Mattila toteaa, että eheyttämisen 

kriteereitä tulisi aina tarkastella tapauskohtaisesti. Vaikka eheytyminen usein liitetään 

etenkin yhdyskuntarakenteen tiiviyteen, ei eheytymisen välttämättä tarvitse sisältää tätä 

käsitettä lainkaan. Eheä yhdyskuntarakenne voi tarkoittaa myös esimerkiksi liikenteelli-

sesti hyvin saavutettavia, toiminnallisesti monipuolisia ja esteettisesti yhtenäisiä mutta 

kuitenkin harvaan rakennettuja alueita. Termin monimuotoisuus antaakin Mattilan mu-

kaan mahdollisuuden pohtia, mitä eheys kullakin yksittäisellä alueella tarkoittaa. Laine 

(2008b: 17) toteaa, että eheytymisen monipuolista ympäristöä on vaikea määritellä 
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normeilla, säädöksillä, ohjeilla tai järjestelmillä, koska siinä on kyse erilaisten tekijöi-

den ja osasten välisistä jatkuvasti muuttuvista suhteista. Yhteen tilanteeseen sopiva ei 

välttämättä ole sitä toisessa. Hänen mukaansa eheä yhdyskunta on jatkuvasti muutok-

sessa oleva, kenties saavuttamaton tavoitetila, jossa erilaiset intressit ovat kuitenkin ta-

sapainossa. 

Riipisen ym. (2003: 4) mukaan eheyttämisellä on yksinkertaisimmillaan tarkoitet-

tu suunnittelua, jolla täydennetään olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta. Tämä määri-

telmä on heidän mielestään kuitenkin hyvin suppea, eikä ota huomioon yhdyskuntara-

kenteen moniulotteisuutta. Lehtosen (2007: 21) mukaan eheyttämisen käsitettä käyte-

tään puhuttaessa nimenomaan yhdyskuntarakenteesta. Eheyttämisessä pyritään osin 

suunnittelun avulla yhdyskuntarakenteen täydentämiseen, korjaamiseen ja parempaan 

hallintaan. Tiivis ja yhtenäinen kaupunkirakenne vähentää liikkumisen ja energian tar-

vetta sekä päästöjä, ja parantaa kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen toimintaedellytyk-

siä (Laine 2008b: 17). Vepsä (1997: 19) määrittelee eheyttämisen käsittämään ekologi-

sen, sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen yhteensovittamista fyysisen suunnittelun, 

täydennys- ja muun rakentamisen, korjaamisen ja kunnostamisen kanssa. Eheyttämisel-

lä tarkoitetaan olemassa olevien yhdyskuntien kokonaisvaltaista kehittämistä olemassa 

olevin voimavaroin. Näihin kuuluvat esimerkiksi väestö, työpaikat, yritykset, rakennus-

kanta ja infrastruktuuri (Koskiaho 1997b: 8, Sairinen & Maijala 2009: 8–9). Sairisen ja 

Maijalan (2009: 9) mukaan eheyttämisellä tarkoitetaan Suomessa yhtäaikaisesti sekä 

rakenteellista eheyttämistä että ympäristön laadullista parantamista. Eheyttävän suunnit-

telun tavoitteena on kasvun ja kasaantuneiden rakennuspaineiden suuntaaminen olemas-

sa olevan yhdyskuntarakenteen sisälle, kiinteästi sen jatkumoksi tai erillisiksi tiiviiksi 

joukkoliikenteeseen tukeutuviksi satelliittiyhdyskunniksi (Sairinen ym. 2009: 267).  

Käytännön suunnittelutyössä käy usein niin, että eri toimijoilla on hyvin eri käsi-

tys siitä mikä on eheyttämistä ja mikä hajautumista. Eriäviä näkemyksiä on paljon myös 

siitä, miten hajautumiseen voidaan vaikuttaa. Paikallistason toimijoiden tietämys yh-

dyskuntakehityksen piirteistä saattaa olla hyvinkin vajavaista, mutta jotta epärealistiset 

tai ristiriitaiset tavoitteet eivät kävisi liian musertaviksi, tulisi eheyttävän suunnittelun 

pohjautua todelliseen ymmärrykseen yhdyskuntien ja kaupunkien kehityksestä (Sairinen 

& Maijala 2009: 9). 
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Eheyttävä yhdyskuntasuunnittelu  

 

Dempseyn ja Jenksin (2005) mukaan kestävien kaupunkiseutujen saavuttaminen on 

olennainen tekijä nykyisessä nopeasti urbanisoituvassa maailmassa. Kenworthy (2006: 

67) toteaa, että kaupunkien kehityksen muuttaminen nykyisistä kestämättömistä muo-

doista ja toimintamalleista on hyvin haastava prosessi. Muutos vaatii perustavanlaatui-

sia uudistuksia niin arvomaailmassa kuin kaupunkien hallinnoinnissa ja suunnittelussa 

perustana olevissa prosesseissa. Näiden tulisi nykyistä paremmin heijastaa kestävän 

kehityksen tavoitteita. Muun muassa näihin haasteisiin eheyttävällä yhdyskuntasuunnit-

telulla pyritään vastaamaan (Staffans ym. 2008: 4–10).  

Kanninen (2010: 23) toteaa kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen hajautumisen 

käynnistäneen Suomessa vilkkaan keskustelun yhdyskuntien kehittämisen tulevaisuu-

den haasteisiin vastaavista keinoista. Vallalla ollut sektorikohtainen suunnittelu, jossa 

esimerkiksi liikenteen ja maankäytön suunnittelu toimivat erillään, ei ole pystynyt hillit-

semään olemassa olevaa yhdyskuntarakenteen hajautumisongelmaa, vaan se on pikem-

minkin osittain sen tulosta. Sektorisuunnittelussa yhtenä lähtökohtana on ollut mahdol-

lisimman hyvän saavutettavuuden takaaminen kaikille ilman tiestön ruuhkautumista, 

mikä on johtanut henkilöauton ylivertaiseen asemaan suunnittelussa muiden liikenne-

muotojen kustannuksella. Kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisen edellytyksenä 

Kanninen pitää sektorikohtaisen suunnittelun integrointia niin politiikkojen, strategioi-

den kuin käytäntöjenkin tasolla (Kanninen 2010: 23–25).  

Eheyttävässä yhdyskuntasuunnittelussa korostuu juuri mainittu eri suuntauksia 

yhdistelevä pyrkimys. Riipisen ym. (2003: 4) mukaan eheyttävän suunnittelun tavoit-

teena on yhdistää eri näkökulmien kehittämistoimia niin, että sekä alueiden yhdyskunta-

rakenteen laatu että alueella asuvien ihmisten elämänlaatu kohoavat. Eheyttävässä 

suunnittelussa kaupunkien kasvu ohjataan ensisijaisesti nykyisen yhdyskuntarakenteen 

sisälle tai sen välittömäksi jatkoksi. Tiivis yhdyskuntarakenne mahdollistaa joukkolii-

kenneyhteyksien ylläpidon ja ohjaa ihmisiä liikkumaan kävellen, pyörällä ja joukkolii-

kenteellä (Kyttä ym. 2009: 90–91, Sairinen & Maijala 2009: 8–9). Eheyttävässä suun-

nittelussa korostuu yhdyskuntien kokonaisvaltainen kehittäminen sekä voimavarojen ja 

elinvoimaisuuden parantaminen. Eheyttävällä suunnittelulla tarkoitetaan Riipisen ym 

(2003: 6–10) näkemyksen mukaan maankäytön tehostamista siten, että infrastruktuuria 
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ja julkisia palveluita hyödynnetään tehokkaammin. Suunnittelu kohdistetaan jo kaavoi-

tetuille alueille siten, että käyttämättömien, ”hyödyttömien” tai vajaakäytössä olevien 

alueiden hyödyntämistä tehostetaan (YTV 2001: 4). Yksi eheyttävän suunnittelun suu-

rimmista haasteista onkin uusien rakennusten ja infrastruktuurin sopeuttaminen olemas-

sa olevaan yhdyskuntarakenteeseen, luontoon ja maisemaan (Koskiaho 1997b: 8, Sairi-

nen & Maijala 2009: 8–9)  

Eheyttävässä suunnittelussa kehittämisen kohteina voivat olla muun muassa yh-

dyskunnan lähiympäristön laatu, väestömäärä ja -rakenne, yritystoiminta ja työpaikat, 

olemassa olevan rakennuskannan kunto, asunto- tai toimitilatarjonnan lisääminen täy-

dentävällä rakentamisella tai sosiaalinen toimivuus ja sen ongelmat. Yhdyskuntaraken-

netta voidaan eheyttää myös kehittämällä teknisiä verkostoja, kaupallisia tai julkisia 

palveluita, liikenneturvallisuutta ja liikkumisympäristöjä, joukkoliikenneyhteyksiä sekä 

vapaa-ajan toimintamahdollisuuksia. Näiden näkökulmien puitteissa eheyttämisessä voi 

laaja-alaisimmillaan olla kysymys hyvinkin kokonaisvaltaisista yhdyskuntien kehittä-

misprosesseista, tai toisaalta myös pienimuotoisista ja paikallisista kehityshankkeista. 

Joka tapauksessa yhdyskunnan omien, paikallisten kehittämistarpeiden tulisi aina muo-

dostaa keskeinen lähtökohta eheyttävälle suunnittelulle (Riipinen ym. 2003: 4–5, Kyttä 

ym. 2009: 90–91). 

Lampinen ym. (2003: 18–19) ovat tarkastelleet yhdyskuntarakenteen eheyttämi-

sen perusteluita. Eheyttävää yhdyskuntasuunnittelua perustellaan usein sen taloudelli-

sella ja ekologisella kestävyydellä. Esimerkiksi vajaakäytössä olevan infrastruktuurin 

käyttöönotolla voidaan saavuttaa huomattavia taloudellisia säästöjä. Taloudelliset perus-

telut ovat samalla myös ekologisia. Tiiviissä yhdyskuntarakenteessa matkat ovat keski-

määrin lyhyempiä, minkä johdosta melua ja saasteita syntyy vähemmän. Kevyen liiken-

teen ja joukkoliikenteen osuudet ovat myös suuremmat, mikä edelleen lisää tiiviin ra-

kenteen ekologista ja taloudellista edullisuutta. Tiivis yhdyskuntarakenne myös säästää 

enemmän luontoa ja avointa tilaa kaupungin ulkopuolella. 

Yhdyskuntien laaja-alaisessa kehittämisessä myös vuorovaikutuksella on merki-

tystä. Eheyttämisen periaatteisiin kuuluu osallisten kattava yhteistyö, jossa huomioidaan 

niin asukkaiden, suunnittelijoiden kuin muidenkin yhteistyötoimijoiden näkökulmat. 

Paikallisten sidosryhmien, erityisesti asukkaiden, tarpeet on tärkeää ottaa huomioon 
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suunnitelmaa laadittaessa. Vuorovaikutuksen kautta edistetään prosessin sujuvuutta ja 

saadaan aikaan parempia suunnitelmia (Riipinen ym. 2003: 8–9). 

 

Eheyttävän suunnittelun haasteet ja toimivuus 

 

Lähtökohtaisesti yhdyskuntarakenne muotoutuu asuin- ja työpaikka-alueiden, liikenne-

verkoston ja kunnallistekniikan rakentamisen myötä melko hitaasti. Kuitenkin nopean 

kasvun alueilla uutta yhdyskuntarakennetta syntyy toisinaan eri syistä hyvinkin nopeas-

ti, eikä uusi asutus usein toimi kovinkaan hyvin olemassa olevan rakenteen kanssa. Näin 

syntyvä yhdyskuntarakenne on kuitenkin yhtä pysyvää kuin hitaammin ja tarkoituksen-

mukaisemmin syntyvä rakenne, joka on tarkoitettu säilymään vuosikymmeniä. Ruoko-

lainen & Kolehmainen (2010: 19) toteavatkin, että koska kertakäyttöisen yhdyskuntara-

kenteen luominen ei ole mielekästä eikä edes mahdollista, on olemassa olevan raken-

teen vaaliminen ja kehittäminen eheyttävän suunnittelun periaatteiden mukaisesti tärke-

ää. 

Maijala (2009: 25) määrittää eheyttävän suunnittelun tavoitteeksi vaihtoehdon, 

jossa haitallisten ympäristövaikutusten vähentäminen yhdistyy hyvään elinympäristöön. 

Ruokolainen & Kolehmainen (2010: 23) huomauttavat, että käytännössä on kuitenkin 

vaikea hahmottaa mitä tällainen tavoite todella pitää sisällään. Yksi todennäköinen vaih-

toehto olisi kohtuullisesti mitoitettu yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ja eheyttäminen, 

jossa kuitenkin sallittaisiin suhteellisen paljon erilaisia ja yksilöllisiä asumistapoja. Täl-

laisessakin tapauksessa kyse olisi heidän mukaansa väkisinkin kompromissista ympäris-

tövaikutusten vähentämisen ja hyvän, monipuolisen elinympäristön välillä. 

Eheyttämisestä puhuttaessa on lisäksi aina otettava huomioon ns. ”paikallinen ti-

laus”. Tällä viitataan eheyttämisen tilanteen mukaiseen sopeuttamistarpeeseen. Yhteen 

samanlaiseen ekotehokkaan yhdyskunnan rakentamistapaan ei ole välttämätöntä eikä 

mielekästäkään pyrkiä, vaan on syytä tilanteen mukaan kehittää yhdyskuntia ja niiden 

osia niin tehokkaiksi ja sillä tavoin kuin kussakin tilanteessa on mahdollista ja tarkoi-

tuksenmukaista. Eheyttävässä suunnittelussa yhdyskuntarakennetta tulisi kehittää moni-

puolisesti paikallisten lähtökohtien ja laajan yhteistyön pohjalta (Riipinen ym. 2003: 4, 

Maijala 2009: 24–25). 
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Maijalan ja Sairisen (2009) tekemien havaintojen mukaan eheyttämispolitiikan edisty-

minen käytännössä on ollut hidasta ja vaikeaa, sillä yhdyskuntarakennetta hajauttavat 

voimat ovat vahvoja. Yhdyskuntarakenteen ohjauksen kehittämisohjelman (YOKO) ja 

Ympäristöministeriön uuden maankäyttö- ja rakennuslain seurantaraportit tulivat mo-

lemmat johtopäätökseen, että lain tarjoamat suunnitteluvälineet ovat toimivia, mutta 

niitä ei käytetä riittävästi tai sillä tavoin kuin lain laatijat ovat ajatelleet (YOKO 2004, 

Ympäristöministeriö 2005, Maijala & Sairinen 2009: 232). Juuri tähän aiheeseen tutki-

muksessa pyritään tarttumaan. Eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun tavoitteiden toteu-

tuminen on haastavaa, jos ei voida olla varmoja suunnitteluvälineiden toimivuudesta. 

Tämän vuoksi suunnitteluvälineiden toteutumista on tarpeellista selvittää. 

 

Yhdyskuntarakenteen kehittämisen tavoitteet 2000-luvulla 

 

Keskeiseksi alueidenkäytön suunnittelun tavoitteeksi ja kaavoituksen sisältövaatimuk-

seksi on noussut suunnitelmallinen alue- ja yhdyskuntarakenne. Kaavoituksessa kiinni-

tetään yhä enemmän huomiota keinoihin, joilla yhdyskuntarakenteen hajautumista voi-

daan ehkäistä ja saada jo rakennettu infrastruktuuri tehokkaaseen käyttöön. Valtioneu-

vosto on korostanut voimakkaasti yhdyskuntarakenteen eheyttämisen välttämättömyyttä 

ja sen liittämistä liikennetarpeen vähentämiseen (Turunen 2003: 27, Jääskeläinen & 

Syrjänen 2010: 39). Yhdyskuntarakenteen eheyttämisellä on Suomen valtakunnallisessa 

maankäyttöpolitiikassa ollut väljä yleispoliittisen tavoitteen rooli. Koska eheyttämiselle 

ei ole olemassa tarkkaa yksiselitteistä määrittelyä ovat paikallinen ymmärrys ja sovel-

taminen avainasemassa eheyttämispolitiikan kehittämisessä (Maijala & Sairinen 2009: 

231). 

 

Maankäytön ohjausjärjestelmä  

 

Alueiden käyttöä ja rakentamista ohjataan Suomessa maankäytön suunnittelulla. Maan-

käyttöä ohjataan maankäytön ohjausjärjestelmällä (myös alueidenkäytön suunnittelujär-

jestelmä). Maankäytön ohjausjärjestelmän avulla yhdyskuntarakenteen toteutusta pyri-

tään suuntaamaan kohti asetettuja tavoitteita (Lapintie 2000: 50, Laakso & Loikkanen 
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2004: 223–224). Maankäytön ohjausjärjestelmä perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin 

(132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetukseen (895/1999). Ohjausjärjestelmä 

koostuu portaittaisesta kaavajärjestelmästä, jossa kaavat tarkentuvat yleispiirteisistä 

yksityiskohtaisiksi suunnittelun edetessä (Laakso & Loikkanen 2004: 204, Jääskeläinen 

& Syrjänen 2010: 88) (kuva 1). Tarkentuvaan suunnitteluun sisältyy hierarkkinen ohja-

usvaikutus, jossa tietyn alueen suunnittelun on mukauduttava sitä suuremman kokonai-

suuden asettamiin vaatimuksiin. Jokaisella suunnittelutasolla on oma, toisiaan täydentä-

vä tehtävänsä (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 129–130).  

Alueiden käytön ja rakentamisen perustavanlaatuisena lähtökohtana on suunni-

telmallisuus, jonka toteuttamiskeinoksi kaavoitusjärjestelmä on luotu. Kaavoituksella 

luodaan edellytykset yhteiskunnan eri toimintojen sijoittamiselle ja niiden tarvitsemille 

yhteyksille. Kaavassa esimerkiksi osoitetaan alueet asumista, elinkeinotoimintaa, palve-

luita, liikennettä ja virkistystoimintoja varten (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999, Jääs-

keläinen & Syrjänen 2010: 129–130). Sääntelyn ulottuessa myös rakentamisen ohjaami-

seen on kysymys pitkästä maankäytön ja rakentamisen prosessista, joka etenee valta-

kunnallisista tavoitteista yleispiirteisiin, niistä yksityiskohtaisiin ja edelleen kaavoituk-

sesta rakentamisen ohjaamiseen. Maankäytön ohjausjärjestelmä pitää sisällään valta-

kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT), maakuntakaavat, yhteiset yleiskaavat, 

yleiskaavat ja asemakaavat (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999/1: 4§, Jääskeläinen & 

Syrjänen 2010: 88).  
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            Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet        Valtioneuvosto hyväksyy

        Maakunnan liitto laatii ja hyväksyy

                Maakuntakaava         Ympäristöministeriö vahvistaa

           Yhteinen yleiskaava Kuntien yhteinen toimielin hyväksyy

Ympäristöministeriö vahvistaa

                     Yleiskaava         Kunta laatii ja hyväksyy

                Osayleiskaava

       Asemakaava        Asemakaava         Kunta laatii ja hyväksyy

 

Kuva 1. Maankäytön ohjausjärjestelmä Suomessa (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 89 pohjalta 

uudelleen muotoiltuna). 

 

Maankäytön ohjauksessa keskeinen asema on uudella maankäyttö- ja rakennuslailla, 

joka astui voimaan vuonna 2000. Lakia uudistettiin nykyistä suunnittelutarvetta parem-

min vastaavaksi, ja sen perusteluissa korostetaan suunnittelun kokonaisvaltaisuutta. 

Suunnittelu tulisi ymmärtää aiempaa laajempana prosessina, jossa kaavoitus toimii yh-

dyskuntien kehittämisen välineenä muun muassa ohjaamalla yhdyskuntarakennetta, 

liikennettä ja luonnonvarojen käyttöä kestävää kehitystä edistävällä tavalla. Uudistuksen 

keskeisiin tavoitteisiin kuului suunnittelun eri aluetasojen roolien ja kaavojen sisältö-

vaatimuksien uudistaminen sekä tiedonsaannin parantaminen ja osallistumismahdolli-

suuksien lisääminen kaavoitusprosessissa. Uudistuksen myötä päätösvaltaa siirrettiin 

valtiolta ja virkamiehiltä enemmän kunnille ja valtion valvontaa kevennettiin (Laakso & 

Loikkanen 2004: 223, Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 90, Villikka 1998: 6).  

Kriitikoiden mielestä laki vähentää kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia, heiken-

tää rakentamisen laatua ja vaikeuttaa päätöksentekoa uusien osapuolten roolien epämää-

räisyyksien vuoksi. Lain edellyttämän vuorovaikutteisuuden ja osallistavuuden on lisäk-
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si arveltu hidastavan suunnitteluprosessia (Ilmonen 2000: 4–5). Jääskeläisen ja Syrjäsen 

(2010: 130) mukaan uudistunut maankäyttö- ja rakennuslaki on kuitenkin hengeltään 

yhteistoimintaa suosiva. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella suunnittelujärjestel-

mällä pyritään siihen, että yhdyskuntien tilaa, suunnitelmia ja niiden toteuttamista arvi-

oitaisiin aiempaa systemaattisemmin. Lain keskeisenä tavoitteena on, että alueiden käy-

tön suunnittelulla luotaisiin edellytykset yhdyskuntarakenteelle, jossa palveluiden saa-

tavuus ja saavutettavuus on turvattu riittävissä määrin. Tällä viitataan Jääskeläisen ja 

Syrjäsen mukaan rakenteeseen, jossa liikennetarvetta pyritään vähentämään ja joukko-

liikennettä edistämään.  

Uuden maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon myötä alueiden ohjausvälineek-

si tulivat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joiden tehtävänä on varmistaa laissa 

asetettujen tavoitteiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden yhtenä tärkeimpänä pyrkimyksenä on tur-

vata eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu hyödyntämällä jo olemassa 

olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Kuten jo aiemmin mainittiin, 

sekä maankäyttö- ja rakennuslaki että valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet jättävät 

eheytymisen käsitteen tarkemmin määrittelemättä. Tavoitteissa korostettiin kuitenkin 

muun muassa palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuutta kaikille väestöryhmille, lii-

kennetarpeen vähentämistä ja joukkoliikenteen edistämistä (Maankäyttö- ja rakennusla-

ki 1999/3: 22§, Valtioneuvoston…alueidenkäyttötavoitteista 2000: 2, Turunen 2003: 3, 

Maijala & Sairinen 2009: 231). 

 

Kaavatasot 

 

Maakuntakaavoilla ratkaistaan alueidenkäytön kysymykset maakuntatasolla. Niiden 

avulla maakunnan rakentamiselle ja ympäristön kehittämiselle asetetaan suunta seuraa-

ville vuosikymmenille. Kuntatason kaavoista yleiskaavalla määritetään kunnan kehityk-

sen suuret linjat sekä kaava-alueen käyttö määrittämällä esimerkiksi asuinalueiden, työ-

paikkojen ja liikenneväylien sijainti. Kunnat voivat tehdä myös yhteisiä yleiskaavoja, 

joilla ohjataan maankäyttöä useamman kunnan tasolla. Asemakaava on kaikkein yksi-

tyiskohtaisin kaavataso. Asemakaavassa määritellään alueen tuleva käyttö esimerkiksi 
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rakennusten sijainnin, koon ja käyttötarkoituksen tarkkuudella (Jääskeläinen & Syrjänen 

2010: 128, Ympäristöministeriö 2013c). 

Kuntien lisääntyneen yhteistyötarpeen myötä maankäyttö- ja rakennuslain uudis-

tuksessa lakiin lisättiin uusi yleiskaavan muoto, kuntien yhteinen yleiskaava. Kuntien 

yhteistyöhön kannustaa muun muassa kuntien taloudellisen tilan heikentyminen yhdessä 

niiden tehtävien lisääntymisen kanssa, sekä seututasolla kaupunkiseutujen kehittämistä 

korostava EU-politiikka (Mikkonen-Young 2002: 8–9). Kuntien yhteinen yleiskaava on 

oikeusvaikutteinen kaavamuoto, jolla tehdään suunnitelmia kunnan rajat ylittävien 

maankäytön muutosten ja vaikutusten alueelle. Yhteisen yleiskaavan tehtävänä on kun-

nan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen 

yhteensovittaminen. Yleiskaavassa esitetään tavoitteet kehitykselle ja osoitetaan tarpeel-

liset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen, muun suunnittelun, rakentamisen ja maan-

käytön perustaksi. Yhteinen yleiskaava on ohjeena laadittaessa mukana olevien kuntien 

asemakaavoja sen käsittämällä alueella. Yhteisessä yleiskaavassa voidaan perustellusta 

syystä poiketa maakuntakaavan ohjausvaikutuksesta toisin kuin tavallisessa yleiskaa-

vassa, mikä toimii houkuttimena kunnille. Yhteinen yleiskaava toimii muutenkin maa-

kuntakaavan ja tavallisen yleiskaavan välimuotona, sillä kunnan omia yleiskaavoja laa-

dittaessa yhteinen yleiskaava toimii ohjeena ylikunnallisen luonteensa johdosta. Yhtei-

sen yleiskaavan jälkeen tehty kunnan oma yleiskaava korvaa yleiskaavalainsäädännön 

mukaan yhteisen yleiskaavan osoittamallaan alueella. Kunnan yleiskaavassa on kuiten-

kin katsottava että siinä on riittävästi huomioitu sen sopeutuminen yhteisen yleiskaavan 

osoittamaan laajemman alueen suunniteltuun käyttöön (Jääskeläinen & Syrjänen 2010: 

293–301, Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999: 35§).  

Yleiskaavaa laadittaessa kaupunkirakenne ja liikenne on järjestettävä kestävällä 

tavalla ja kaavan tavoitteena tulee olla kaikille tasapainoinen elinympäristö, jossa on 

otettu huomioon asumisen tarpeet, palveluiden saatavuus, turvallisuus, terveellisyys ja 

virkistysalueet (Laakso & Loikkanen 2004: 225). Yhteinen yleiskaava antaa kunnille 

mahdollisuuden kehittyä yhteistyössä seutuna, mikä tukee nykyistä kehityksen suuntaa. 

Yhteisen yleiskaavan yhtenä tavoitteena on parantaa kaavajärjestelmän kykyä ohjata 

kehitystä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa (Mikkonen-Young & Lehmuspuisto 2004: 

7). Hokkasen (1996: 42) mukaan yleiskaavan roolia etenkin kunnan tasolla on korostet-

tu, sillä kokemusten mukaan yksityiskohtaisen kaavoituksen virheet syntyvät juuri 
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yleiskaavoituksen puutteesta. Vahvan yleiskaavasuunnittelun on myös todettu nopeutta-

van asemakaavoitusta (Arola 2001: 26).  

Asemakaavassa osoitetaan kunnan osa-alueen käytön tai rakentamisen järjestämi-

nen. Asemakaavassa määritellään mitä saa rakentaa, mihin ja millä tavalla. Asemakaa-

van tarkoituksena on osoittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata raken-

tamista ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, 

hyvän rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan 

muun ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla. Asemakaava on kaavahierarkian yksityis-

kohtaisin taso, joten sitä laadittaessa on otettava huomioon sekä maakuntakaava että 

alueelle mahdollisesti laaditut yleiskaavat. Asemakaavoihin voi sisältyä myös muita 

kuin asumisen alueita, kuten teollisuus- ja työpaikka-alueita, liikealueita tai puistoaluei-

ta. Maaseutumaisilla alueilla rakentamista voidaan ohjata asemakaavojen sijaan pelkillä 

yleiskaavoilla (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999: 4§, 50§–54§, Ympäristöministeriö 

2013a). 

 

Tutkimusalue: Oulun seutu 

 

Tutkimusalueena työssä toimii Oulun seutu. Oulun seutu on alueyhteistyöorganisaatio, 

joka käsittää Hailuodon, Haukiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Limingan, Lumijoen, 

Muhoksen, Oulun, Oulunsalon ja Tyrnävän kunnat. Asukkaita seudun alueella vuoden 

2012 lopussa oli 235 000 (Tilastokeskus 2013b). Oulun seutuorganisaation toiminta 

päättyi kokeilulain puitteissa 31.12.2012, mutta seudun kuntien välinen yhteistyö on 

jatkunut. Oulun lähialueen kunnista Haukipudas, Kiiminki, Oulu, Oulunsalo ja Yli-Ii 

muodostivat vuonna 2013 uuden Oulun kunnan (Oulun seutu 2012a, Oulun kaupunki 

2013). Tässä tutkielmassa kuntia ja Oulun seutua tarkastellaan kuitenkin siinä muodossa 

kuin ne olivat tarkastelujakson lopussa vuonna 2010 (kuva 2).  
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Kuva 2. Oulun seutu vuonna 2010. 

 

Oulun seutu on rakentunut vauhdikkaasti kasvaneen Oulun kaupungin ympärille. Oulu 

on noussut pohjoisen Suomen merkittäväksi aluekeskukseksi varsin nopealla tahdilla; 

vielä 1980-luvulla se oli hitaasti muuntuva perinteisen teollisuuden paikkakunta. Tämän 

jälkeen seudun asukasluku on kuitenkin kasvanut yli 60 000 asukkaalla. Muutokseen on 

ollut vaikutusta etenkin alueella tapahtuneella teknologian alan kasvulla ja sen myötä 

syntyneillä työ- ja opiskelupaikoilla (Jauhiainen 2005: 52–53, Tilastokeskus 2012). Ny-

kyään Oulun seutu on yhtenäinen, toiminnallinen kaupunkiseutu, jossa asuminen, työn-

teko ja palveluiden käyttö tapahtuvat yli kuntarajojen. Vuosina 1980–2000 Oulun seu-

dun väestönkasvu oli Suomen kaikista 33 kaupunkiseudusta kaikkein nopeinta; kasvua 
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tapahtui noin 1,7 % vuosivauhdilla. Kaupunkiseudun väestönkasvu on ollut varsin ta-

saista myös 2000-luvulla (kuva 3). Asukasluvun jatkuva kasvu merkitsee seudulle niin 

keskustaajaman leviämistä kuin laajempaa asumisen hajautumista (Ristimäki ym. 2003: 

37–38, Jauhiainen 2005: 52–53).  
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Kuva 3. Väkiluvun kehitys Oulun seudulla vuosina 2000–2010 (YKR 2012).  

 

Seudun asumisen maankäytön politiikka on muodoltaan monimutkaista, sillä seutu ja-

kautuu useisiin erillisiin, omalla kehityshistorialla varustettuihin kuntiin, joiden välillä 

ei aina ole yhtenäistä näkemystä seudun kehittämisen periaatteista tai toteuttamistavois-

ta (Jauhiainen 2005: 45).  Ristimäen ym. (2003: 37) kaupunkiseutututkimuksen mukaan 

Oulun seudun väestönkasvusta noin kolmannes on tapahtunut rajattujen taajama-

alueiden sisällä, kun taas valtaosa (63 %) on tapahtunut taajamien laajenemisalueilla. 

Oulun seudun ongelmana on hajarakentamisen runsas määrä, joka johtaa seudun yhdys-

kuntarakenteen hajautumiseen ja laajenemiseen. Jauhiaisen (2005: 56) mukaan nyky-

vauhdilla pientalojen määrä tulee seudulla kaksinkertaistumaan lyhyessä ajassa ja tu-

hansia pientaloja rakennetaan kaavoittamattomalle alueelle. Tämän seurauksena seudul-
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la on pian vaikea saavuttaa mielekkäistä ja toimivista kokonaisuuksista koostuva luon-

non- kulttuuri- ja sosiaalinen ympäristö. 

Seudun yhteisen maapolitiikan ja maankäytön kehittämisen luominen on varsin 

haasteellinen tehtävä. Nopea väestönkasvu vaatii suuria muutoksia alueen asuntotuotan-

toon, etenkin hajautumisen kasvuun merkittävästi liittyvien pientaloasutuksen tonttien 

tarjontaan. 2000-luvun alussa Oulun seudulla luovutettujen omakotitonttien määrä ja-

kautui suunnilleen puoliksi kuntien ja yksityisten maanomistajien kesken. Osuudet tosin 

vaihtelevat suuresti alueen kuntien välillä. Yksityisten maanomistajien asuinkäyttöön 

luovuttamat tontit sijaitsevat huomattavasti useammin kaavoittamattomilla alueilla kuin 

kuntien luovuttamat (Jauhiainen 2005: 54, Kukkonen 2005: 30–33). Jauhiaisen (2005: 

54–56) mukaan hajarakentamista tapahtuu tyypillisimmillään silloin, kun kunta tarjoaa 

suhteellisen vähän omakotitontteja, eikä kaavoituksen keinoin suuntaa rakentamisen 

sijaintia eikä aktiivisesti pyri rajoittamaan yksityisten maanomistajien tonttitarjontaa. 

Kunnat eivät ole Oulun seudulla onnistuneet kehittämään toimivaa yhtenäistä seudullis-

ta maankäyttöpolitiikkaa, joten alueellisen ympäristöviranomaisen vastuu kestävän kaa-

voituksen ja maankäytön edistäjänä on suuri. Kynnys puuttua kuntien maankäytön ke-

hittämiseen on kuitenkin korkea, sillä kunnilla on itsellään tärkein vastuu ja valta maan-

käyttöasioissa (Mikkonen-Young & Lehmuspuisto 2004: 74–75, Jauhiainen 2005: 54–

55). Kuntien tulisi Jauhiaisen mukaan kantaa tämä vastuu, sillä kestävä maankäytön 

kehittäminen ei voi käytännössä Oulun seudulla toteutua, jos poliittiset päättäjät eri 

kunnissa kilpailevat väestöennusteilla ilman että seudun yhteistä kestävää ja yhdyskun-

tarakennetta eheyttävää kehitystä tuettaisiin. 

 

Oulun seudun yhteinen yleiskaava 

 

Oulun seudulla on yritetty löytää yhteisiä välineitä kasvun ohjaamiseen, seudullisen 

maankäytön hallintaan ja sen kehittämiseen. Vuonna 2000 alkaneessa seutuorganisaa-

tiokokeilussa oli tarkoitus hakea oppia toiminnallista seutua koskevaan kehittämisen 

hallintaan. Taustalla vaikuttaa jo kauan jatkunut hallinnollinen yhteistyö seudun kuntien 

kesken vuoden 1994 yhteisestä seutusopimuksesta lähtien. Oulun seudun kunnat laativat 

2000-luvun alussa seudun elinkeinostrategian, kasvusopimuksen ja seudun kuntien yh-

teisen yleiskaavan 2020. Toimintalinjauksilla on tarkoitus ohjata Oulun seudun kehitys-
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tä elinkeinoelämän ja maankäytön kehittämisessä. Samana vuonna päätettiin laatia seu-

dulle myös erillinen palvelustrategia. Oulun seudun kuntien seutuyhteistyössä kuntien 

itsenäinen päätösvalta säilyy. Kansainvälistymiskilpailussa kunnat eivät kilpaile enää 

toistensa kanssa, vaan seudut kilpailevat muiden seutujen kanssa (Mikkonen-Young & 

Lehmuspuisto 2004: 74–75, Jauhiainen 2005: 52–53, Oulun seutu 2013).  

Mikkonen-Youngin ja Lehmuspuiston (2004: 28) mukaan seudun kaavoituksen 

tavoitteina on pidetty kestävän kehityksen kannalta oleellisia asioita, kuten nykyisen 

taajamarakenteen hyväksikäyttöä, eheyttämistä ja tiivistämistä, joukkoliikenteen vahvis-

tamista laatukäytäväksi ja asutuksen suuntaamista niiden lähituntumaan. Tärkeänä pide-

tään lisäksi hyvien edellytysten luomista kevyelle liikenteelle, asumisen ja työpaikkojen 

seudullista tasapainottamista sekä kaupallisen palveluverkoston kehittämistä seudulli-

sesta näkökulmasta toimivaksi. 

Oulun seudun yhteinen yleiskaava kattaa Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Hau-

kiputaan, Kempeleen, Kiimingin, Muhoksen ja Oulunsalon kunnat. Yhteistyöhön liit-

tyivät myöhemmin myös Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kunnat (Oulun seutu 2012b). 

Oulun seutu oli yksi ensimmäisiä uuden lainsäädännön mukaisen yhteisen yleiskaavan 

käyttöönottajia. Mikkonen-Youngin (2002: 8) mukaan Oulun seudun yhteinen yleiskaa-

va on toiminut esimerkkinä siitä, että seututasolla pystytään kokoamaan voimavarat 

yhteen ja tavoittelemaan koko seudun hyvinvointia ja kehittämistä kilpailun asemasta 

pitkällä aikavälillä. Yhtenä yhteistyön tavoitteena on ollut vastata seudun yhdyskunta-

rakenteen hajautumisen haasteeseen (Mikkonen-Young & Lehmuspuisto 2004: 28).  

Oulun seudulla päätettiin vuonna 1998 käynnistää kuntien yhteisen yleiskaavan 

laatiminen uutta maankäyttö- ja rakennuslakia ennakoiden. Sopimus yhteisen yleiskaa-

van laatimisesta solmittiin vuonna 2001 ja yleiskaavaehdotus hyväksyttiin vuonna 2003. 

Yhteinen yleiskaava tuli voimaan kesällä 2006. Vuonna 2007 seudun yleiskaavaa muu-

tettiin ja laajennettiin Limingan, Lumijoen ja Tyrnävän kuntien alueelle (Oulun seutu 

2012b). Yleiskaava kattaa kaikkien seudun kuntien alueet kokonaisuudessaan lukuun 

ottamatta Ouluun myöhemmin liitetyn Ylikiimingin aluetta, Oulunsalon Ylikiimingissä 

sijaitsevia enklaaveja sekä Muhoksen Rokuaa, jolla on oma yleiskaavansa. Yleiskaava-

työ käynnistyi käytännössä jo ennen yleiskaavasopimuksen laadintaa kuntien yhteistyö-

nä vuonna 1999, joten se on vaikuttanut alueen maankäytön suunnitteluun jo ennen 

yleiskaavan virallista voimaantuloa (Oulun seudun yleiskaava 2020 2005: 4). 
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Oulun seudun yhteinen yleiskaava toimii ohjeena kunnan omia yleis- ja asemakaavoja 

laadittaessa ja muutettaessa, sekä muissa toimenpiteissä alueiden käytön järjestämiseen 

liittyen. Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa esitetään tavoitteellinen yhdyskuntara-

kenne, keskus- ja liikenneverkko, suojelu- ja virkistysalueet sekä merkittävät seudulliset 

hankkeet. Lisäksi esitetään luonnon- ja kulttuuriympäristön sekä maiseman kannalta 

arvokkaat alueet ja kohteet (Oulun seudun yleiskaava 2020 2005: 6, Oulun seudun 

yleiskaava 2020 2012). 

 

Aineisto ja menetelmät 

 

Yhdyskuntarakenteen tilan ja siinä tapahtuneiden muutosten selvittämiseksi tutkielmas-

sa tarkastellaan Oulun seudun alueen yhdyskuntarakennetta erilaisilla mittareilla ver-

taamalla niissä tapahtuneita muutoksia vuosien 2000 ja 2010 välillä. Kaavoituksen vai-

kutuksia tutkitaan tarkastelemalla Oulun seudun yhteisen yleiskaavan 2020 ja seudun 

asemakaavojen toteutumista asuinrakentamisen tarkoituksenmukaisen sijoittumisen ja 

kaavojen tavoitteiden toteutumisen kautta. Tutkimuksen aineisto perustuu pääasiassa 

yhdyskuntarakenteen seurannan tietojärjestelmään (YKR), elinympäristön seurannan 

tietojärjestelmään (ELYSE) sekä GISALU-kaava-aineistoihin. Kyseiset aineistot on 

saatu käyttöön Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Vuoden 2010 joukkoliiken-

teen linjatiedot on saatu Oulun kaupungilta ja vuoden 2000 linjatiedot on digitoitu Kos-

kilinjat Oy:n aikataulujen avulla. Myös joukkoliikenteen pysäkkiaineisto on saatu Kos-

kilinjat Oy:ltä. Saavutettavuusanalyyseissä on käytetty pohjana Tiehallinnon vuoden 

2012 Digiroad-aineistoa. Saavutettavuusanalyysit on laskettu Digiroadin tie- ja katu-

verkkoa pitkin ArcGIS-paikkatieto-ohjelmiston Network Analyst -työkalun avulla. Osa 

työssä käytetyistä indikaattoreista on toteutettu itse mainittujen aineistojen avulla, osa 

on otettu suoraan elinympäristön seurantajärjestelmän tiedoista. ELYSE:stä haettujen 

tietojen kohdalla lähde on mainittu erikseen. 

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR) on monipuolinen alueidenkäy-

tön työkalu, johon on koottu yhdyskuntarakenteen eri ominaisuuksia kuvaava valtakun-

nallinen paikkatietoaineisto. YKR-aineistosta saadaan ajallisesti ja paikallisesti vertai-

lukelpoista tietoa yhdyskuntarakenteessa tapahtuvista muutoksista (Valtion ympäristö-
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hallinto 2010, 2013). Tässä työssä YKR:stä on käytetty tarkinta mahdollista eli 250 x 

250 metrin ruutukokoa, joka on tarkastelun kannalta sopivan kokoinen yksikkö seututa-

son tarkasteluun. Laskelmissa käytetty aineisto on rajattu Oulun seudun asuttuihin väes-

töruutuihin, joista on tiedossa kunkin ruudun väkimäärä. 

Elinympäristön seurannan tietojärjestelmään (ELYSE) on koottu valtakunnallises-

ti kattavaa tilasto- ja indikaattoritietoa elinympäristön laatutekijöistä ja niiden kehityk-

sestä. Tietojärjestelmän tietolähteinä käytetään muun muassa Väestörekisterikeskuksen, 

Tilastokeskuksen, YKR:n ja Tiehallinnon aineistoja. ELYSE on osa laajempaa elinym-

päristön seurannan kehittämishanketta, jonka taustalla ovat vuoden 2000 alusta voimaan 

tulleet maankäyttö- ja rakennuslaki sekä -asetus. Uusittu lainsäädäntö velvoittaa ympä-

ristöministeriötä seuraamaan alueiden käytön ja rakennetun ympäristön tilaa ja kehitystä 

sekä ylläpitämään sen kannalta tarpeellisia tietojärjestelmiä (Suomen ympäristökeskus 

2013a, Harju ym. 2004: 3).  

ELYSE:n kaikkien indikaattoreiden tiedot on laskettu nykyisin voimassa olevan 

kuntajaon mukaan, eli nykyistä kuntajakoa on käytetty myös vuosien 2000 sekä 2010 

indikaattoreissa (Suomen ympäristökeskus 2013a). Tämä tekee indikaattoreista vertai-

lukelpoisia myös ajallisesti. Tämän työn tapauksessa Ylikiiminki on siis mukana myös 

vuoden 2000 indikaattoreissa vaikka se liitettiin Ouluun vasta vuonna 2009, eli indi-

kaattorit ovat myös tältä osin keskenään vertailtavissa. Esimerkiksi keskustaetäisyystar-

kastelussa Ylikiiminki ei kuitenkaan vuonna 2000 ole mukana omana kuntakeskukse-

naan, sillä se vääristäisi vuoden 2010 kuntajaon mukaisia tietoja. Kaavoitustarkasteluis-

ta Ylikiiminki on jätetty pois, sillä se ei ole mukana Oulun seudun yhteisen yleiskaavan 

alueessa. Kaavoitustarkastelut ovat paikkatietoindikaattoreista erillisiä, joten erilainen 

aluejako ei vaikuta merkittävästi tulosten vertailuun. Kuntajakojen muutokset tuovat 

haasteita tämän tutkimuksen kaltaisiin ajallisiin tarkasteluihin, mutta huomioimalla 

mahdollisuuksien mukaan tarkastelujakson aikana tapahtuneet muutokset saadaan tu-

loksista tehtyä vertailukelpoisia.  

Kaavoituksen toteutumisen arviointiin liittyvät kaava-aineistot on saatu ELY-

keskusten ympäristövastuualueiden ylläpitämistä alueidenkäytön paikkatietoaineistoista 

(GISALU). Aineistosta on hyödynnetty Oulun seudun yhteistä yleiskaavaa ja seudun 

asemakaavoja. Asemakaava-aineistosta on jätetty pois ranta-asemakaavat. 
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Yhdyskuntarakenteen hajautumisen mittaaminen 

 

Yhdyskuntarakenteessa tapahtuvia muutoksia on tutkittu erilaisten mittareiden avulla 

runsaasti niin kansainvälisissä kuin kotimaisissa tutkimuksissakin (esim. Torrens & 

Alberti 2000, Galster ym. 2001, EAA 2006, Sohn ym. 2012, Huhdanmäki ym. 1999, 

Ristimäki ym. 2003, Jaakola & Lönnqvist 2009). Tutkimuksissa verrataan usein nykyti-

laa menneeseen. Hajautumiskehityksen kuvaaminen ei ole yksinkertaista. Hajautumi-

nen, kuten kaikki muukin kaupunkien kasvussa on loputtoman monimutkaista. Toisten 

alueiden tiheys kasvaa samalla kun toisten alenee. Jokaisella muutoksella yhdessä osas-

sa yhdyskuntarakennetta on vaikutuksia läpi kaikkien muiden alueiden. Kuten Brueg-

mann (2005: 18–19) asian ilmaisi, kaupunkien, esikaupunkien ja kaupunkien läheisten 

alueiden välisten suhteiden ymmärtäminen on kuin yrittäisi keskittää katsettaan yhtä 

aikaa lukemattomiin rajallisessa tilassa ympäriinsä villisti sinkoileviin kohteisiin. Vuo-

sien mittaan tutkijat ovat kuitenkin onnistuneet laatimaan joukon havainnollisia keinoja, 

joiden avulla on saatu nähtäville järjestystä näennäisen kaaoksen keskelle. 

Muun muassa Galster ym. (2001) ovat luoneet hajautumisen ominaispiirteiden pe-

rusteella erilaisia indikaattoreita, joiden avulla hajautumista voidaan konkreettisesti mi-

tata. Heidän kehittämiään mittareita on käytetty sovellettuna myös Suomessa (esim. 

Schulman & Jaakola 2009). Vaikka hajautumista terminä on määritetty usein ja sen 

ominaispiirteitä listattu moneen otteeseen, puuttuu ilmiöltä varsinainen käytännön mää-

rittely. Kuten esimerkiksi Torrens ja Alberti (2000: 6) toteavat, on hajautuminen kuiten-

kin käytännöllinen, todellisen maailman ongelma, jota tulisi kyetä myös mittaamaan 

pelkän kuvailemisen sijasta. Ilmiön mittaamiseksi ei ole olemassa yleisesti hyväksyttyä 

mittaria, joilla hajautuminen voitaisiin varmuudella todeta. Yhtä ainoaa mittaria ilmiön 

moniulotteisuuden vuoksi tuskin on olemassa, mutta useiden eri mittareiden yhdistel-

mällä ilmiöstä on mahdollista saada luotettava kuva. Erilaisia mittarijoukkoja on kehi-

telty moneen otteeseen (esim. Torrens & Alberti 2000, Galster 2001, Malpezzi & Guo 

2001, Kasanko ym. 2006, Huang ym. 2007, Schwarz 2010), mutta mikään niistä ei ole 

vakiintunut yleiseen käyttöön. On kuitenkin olemassa mittareita, joita on hyödynnetty 

huomattavasti toisia useammin, ja niiden tuloksien luotettavuudesta ollaan yleisesti ot-

taen yhtä mieltä.  
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Ewingin (1997: 109) mukaan saavutettavuus on tärkein hajautumisen indikaattori. Se, 

että saavutettavuutta on mahdollista mitata esimerkiksi tyypillisinä matkapituuksina tai 

keskimääräisinä matka-aikoina tuo Ewingin mukaan ilmi hyvin hajautumiskehityksen 

asteittaisen luonteen. Saavutettavuutta voidaan ilmentää tarkastelemalla esimerkiksi 

asutuksen sijoittumista suhteessa kodin ulkopuolisiin aktiviteetteihin. Kodin ulkopuoli-

set aktiviteetit voivat myös olla kaukana toisistaan, mikä kertoo huonosta kohdesaavu-

tettavuudesta. Saavutettavuutta hajautumisen indikaattorina on käytetty eri tavoin jo 

useissa tutkimuksissa (esim. Ewing ym. 2002, Hasse & Kornbluh 2004, Bruegmann 

2005, Sohn ym. 2012). Saavutettavuus mahdollistaa Sohnin ym. (2012: 230) mukaan 

hajautumisen määrittämisen paljon tehokkaammin kuin esimerkiksi maankäytöllisten 

indikaattoreiden käyttäminen. Hajautumisen mittaaminen saavutettavuuden kautta mah-

dollistaa hajautumisen syiden tunnistamisen ja tarjoaa samalla ohjeita hajautumisen 

hallitsemiseksi.  

Saavutettavuuden lisäksi ja osin myös sen tukena on tutkimuksissa käytetty run-

saasti myös muun tyyppisiä indikaattoreita (esim. Galster 2001, Schwarz 2010). Niiden 

merkitystä saavutettavuuteen nähden ei tule vähätellä, sillä ne tuovat esiin ilmiön eri 

puolia. Niihin tarvittava tieto on usein myös saavutettavuuden mittaamiseen vaaditta-

vaan tarkkaan paikkatietoon nähden helpommin saatavilla. Luotettavimman tuloksen 

yhdyskuntarakenteen kaltaisen laajan tutkimuskohteen tilasta saakin parhaiten yhdiste-

lemällä erityyppisiä mittaustapoja. 

 

Hajautumisen mittaaminen paikkatietoindikaattoreilla 

 

Tässä tutkielmassa ei hyödynnetä ennalta koottua mittarijoukkoa, vaan pyritään aineis-

ton soveltuvuuden puitteissa kokeilemaan erilaisia mahdollisimman luotettavia mittarei-

ta jotka kuvaisivat monipuolisesti yhdyskuntarakenteen hajautumista. Erilaisten mitta-

reiden tarkastelun avulla pyritään selvittämään, miten ne soveltuvat yhdyskuntaraken-

teen kehityksen tutkimiseen ja hajautumisen mittaamiseen Suomen olosuhteissa ja ni-

menomaan kaupunkiseutujen tutkimuksessa. Tämän tyyppisistä indikaattoreista on 

konkreettista hyötyä maankäytön suunnittelussa. Södermanin ja Saarelan (2011: 187) 

mukaan niistä on apua esimerkiksi kaavan tavoitteenasettelussa, vaihtoehtojen lähtötie-

tojen tarkastelussa tai vaikutusten arvioinnissa, mutta ne käyvät lisäksi yleiseksi kau-
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punkiseudun seurantatyökaluksi sekä avuksi kaupunkiseudun kehittämistä suunnitelta-

essa. Tällaisten moninaisten indikaattoreiden käytön etu on, että niistä on mahdollista 

valita kuhunkin tilanteeseen sopiva joukko mittareita kaupunkiseudun tarpeiden mu-

kaan. Indikaattoreiden tuloksia verrataan mahdollisuuksien mukaan muiden Suomessa 

tehtyjen tutkimusten tuloksiin (esim. Schulman & Jaakola 2009, Kanninen ym. 2010, 

Söderman ym. 2011, Oinonen ym. 2013), jotta saataisiin selville myös se, mihin Oulun 

seudulta saadut tulokset sijoittuvat Suomen kaupunkiseutujen joukossa.  

 

Asukastiheys 

 

Asukastiheyttä on usein hyödynnetty hajautumisen mittaamisessa (esim. Torres & Al-

berti 2000, Galster ym. 2001, Malpezzi & Guo 2001, Ewing ym. 2002, Bruegmann 

2005). Ristimäki ym. (2009: 135) mukaan yhdyskuntarakenteen asukastiheys kertoo 

yleisellä tasolla kohtuullisen hyvin yhdyskuntarakenteen hajautuneisuudesta. Asukasti-

heys kuvaa asukkaiden määrää alueella tiettyä pinta-alayksikköä kohden.  Kaupunkira-

kennetta tarkasteltaessa tieto on usein suhteutettu käytettävissä olevaan maapinta-alaan 

(Galster 2001: 687–688). Asukastiheyden avulla saadaan helposti nopea yleiskuva alu-

een asutuksen rakenteesta ja sen kehityksestä, mutta tarkempaan tarkasteluun vaaditaan 

monimutkaisempaa kaavaa. Asukastiheyden alueellista jakautumista tarkastelemalla 

alueen sisäiset vaihtelut saadaan myös näkyviin. Kaupungin asutuksen rakenteen tarkas-

telussa voidaan hyödyntää myös tiheyslukujen pohjalta johdettuja erilaisia tunnuslukuja.  

 

Tiheysgradientti 

 

Ewingin (1997: 110) hajautumisen indikaattorina käyttämä hyppäyksittäinen tai haja-

nainen kehitys on tunnistettavissa tiheysgradientin avulla. Torrensin ja Albertin (2000: 

7) mukaan tiheysgradienttia käytetään mittaamaan asukastiheyden muutosta gradienttia 

pitkin etäisyytenä keskuksesta. Hajautumisen tapauksessa tiheysgradientti loivenee hi-

taasti keskuksesta ulospäin mentäessä, kun taas tiiviissä kaupungissa gradientin loive-

neminen tapahtuu jyrkästi ja nopeasti. Loiveneva tiiviyskäyrä johtuu samojen toiminto-

jen levittäytymisestä laajemmalle alueelle (Maijala 2009: 34). Tiheysgradienttia käyte-

tään usein kuvaamaan asutusrakenteessa tapahtuvaa vaihtelua alueella (esim. Brueg-
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mann 2005:18–20). Tiheysgradientti mahdollistaa helposti ajalliset ja kaupunkien väli-

set vertailut. Väestön etäisyyttä toiminnallisista keskustoista ovat käyttäneet tutkimuk-

sessaan myös esimerkiksi Ewing ym. (2002), vaikkakin etäisyysvyöhykkeinä eikä suo-

raan gradienttina. Suomessa tiheysgradientin käyttöä kaupunkiseutujen tarkastelussa 

ovat tutkineet muun muassa Jaakola ja Lönnqvist (2009). 

Tässä työssä tiheysgradientti on mitattu keskimääräisen asukastiheyden etäisyyte-

nä seudun kuntakeskuksista tietyin etäisyysvälein. Käyttämällä lähtöpisteinä kuntakes-

kuksia Oulun kaupunkikeskustan sijaan saadaan todenmukaisempi kuva alueen asutuk-

sen sijoittumisesta ja näin yhdyskuntarakenteen hajautumisesta. Pelkästään seudun suu-

rinta keskusta, Oulun kaupungin keskustaa käyttämällä alueen muut keskukset vääris-

täisivät gradienttia keskittämällä väestöä lähelleen ja nostamalla näin asukastiheyttä 

tietyillä etäisyyksillä. Tiheysgradientti on muodostettu keskustaetäisyysanalyysin tieto-

jen pohjalta.  

 

Keskustaetäisyys 

 

Keskustaetäisyys liittyy vahvasti asukastiheyteen ja tiheysgradienttiin. Keskustaetäisyys 

on eräänlainen variaatio tiheysgradientista, mutta siinä käytetään asukastiheyden sijaan 

pelkästään väestön etäisyyttä keskustasta. Keskustaetäisyys voidaan lisäksi esittää kart-

tamuotoisena, jolloin alueelliset erot seudun sisällä tulevat esiin. Keskustaetäisyysana-

lyysissä on mitattu kunkin väestöruudun etäisyys lähimpään kuntakeskukseen ArcGIS-

ohjelman Network Analyst -työkalun Closest Facility-toiminnon avulla. Indikaattorilla 

voidaan tarkastella väestön sijoittumista alueen yhdyskuntarakenteen sisällä. Väestön 

keskimääräistä keskustaetäisyyttä on mitattu sekä väestön etäisyytenä seudun suurim-

masta keskuksesta Oulusta että seudun kuntakeskuksista. 

 

Keskeisyys 

 

Galster ym. (2001) käyttävät tutkimuksessaan keskeisyyden käsitettä kuvaamaan asu-

tuksen sijoittumista keskeisimmille alueille. Heidän mukaansa keskeisyyden menettä-

minen on yksi yleisimpiä hajautumisen aiheuttamia haittoja. Keskeisyydellä he tarkoit-

tavat asutuksen läheisyyttä kaupungin tai alueen keskustasta. Kaupunkimaisten alueiden 
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asutuksen desentralisaatiota pidetään usein syynä pidentyviin matkustusetäisyyksiin ja -

aikoihin sekä maankäytön epätehokkuuteen. Keskeisyyden mittaamiseen käytetään täs-

sä tapauksessa tiheästi asutuilla ruuduilla asuvan väestön osuutta kaikista asutuista ruu-

duista. Galsterin ym.(2001: 694)  mukaan mitä suurempi tiheillä asuinruuduilla asuvien 

osuus on, sitä keskittyneempi on myös kaupunkirakenne.  

 

Joukkoliikenteen saavutettavuus 

 

Joukkoliikenteen kysynnälle merkittäviä tekijöitä yhdyskuntarakenteessa ovat riittävä 

asukastiheys sekä joukkoliikenteelle suotuisat morfologiset ominaisuudet kuten jatkuva 

yhdyskuntarakenne asutuksen, työpaikkojen sekä palveluiden välillä (Kanninen 2010: 

35). Joukkoliikenteen saavutettavuutta tutkimalla saadaan siis tietoa myös yhdyskuntien 

sisäisen rakenteen toimivuudesta. Joukkoliikenteen saavutettavuutta on mitattu usein 

väestön kävelyetäisyytenä lähimmälle joukkoliikenteen pysäkille (esim. Foda & Osman 

2010, Härkönen ym. 2011, Transportinfrastruktur 2013). Yleisesti hyväksyttävänä käve-

lymatkana käytetään 200–600 metrin etäisyyttä riippuen tutkittavan alueen yhdyskunta-

rakenteesta (Joensuu 2011: 16). Esimerkiksi Foda ja Osman (2010: 24) esittävät joukko-

liikenteen hyväksyttävän kävelyetäisyyden olevan 400 metriä. Samaan etäisyyteen ovat 

päätyneet Suomen olosuhteissa myös Kalenoja ym. (2008: 21). Oulun seudun laajuisella 

alueella, joka sisältää niin kerrostalo- kuin pientaloasutusta käytetään analyyseissä 400 

metrin etäisyysvyöhykettä. 

Joukkoliikenteen saavutettavuusanalyysissä on laskettu ArcGIS-paikkatieto-

ohjelman Network Analyst -työkalun Service Area-toiminnolla tarkasteltavien vuosien 

linja-autoaikataulujen mukaisille käytössä oleville pysäkeille 400 metrin saavutetta-

vuusalueet tieverkkoa pitkin. Käytössä oleviksi pysäkeiksi on määritelty ne, joiden 

kautta kulkee vähintään yksi aikataulun mukainen vuoro. Analyysissä ei otettu huomi-

oon linja-autojen vuorotiheyttä, mutta pelkästään aikataulujen mukaisia käytössä olevia 

pysäkkejä käyttämällä tulokset ovat lähempänä todellisuutta. 

Kuten myös Söderman ym. (2011: 46) toteavat, erilaisia teemakarttoja voidaan 

käyttää apuna sellaisten alueiden hakemiseen seudulta joille suunnatulla täydennysra-

kentamisella voitaisiin parantaa joko olemassa olevan tai suunniteltujen joukkoliiken-
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neyhteyksien toimintaedellytyksiä. Tähän tarkoitukseen voidaan hyödyntää asukasti-

heyskartan lisäksi myös joukkoliikenteen saavutettavuusanalyysiä. 

 

 Joukkoliikenteen kannattavuus 

 

Joukkoliikennettä on tutkittu saavutettavuuden lisäksi myös joukkoliikenteen mahdollis-

tavaa asukastiheyttä tarkastellen. Muun muassa Farr (2008: 111) on pohtinut kannatta-

van joukkoliikenteen mahdollistavien asukastiheyksien luokittelua. Newman ja Ken-

worthy (1989) puolestaan toteavat laajan kansainvälisen tutkimuksensa perusteella vä-

hintään 20 asukkaan hehtaarilla asukastiheyden olevan kannattavaa joukkoliikennettä 

ylläpitävä (Newman & Kenworthy 1989 Joensuu 2011: 15 mukaan). Vastaaviin tulok-

siin on päädytty myös Suomessa. Esimerkiksi Söderman ym. (2011: 45) käyttävät tut-

kimuksessaan joukkoliikennettä tarkastellessaan samaa asukastiheyttä, sillä sitä pide-

tään heidän mukaansa yleisesti taloudellisesti kannattavan joukkoliikenteen minimiti-

heytenä. Samaan rajaukseen ovat tutkimuksessaan päätyneet myös Kanninen ym. 

(2010). Söderman ym. kuitenkin muistuttavat, että joukkoliikenteen kannattavuus riip-

puu useasta tekijästä jotka täytyy arvioida aina tapauskohtaisesti. Etenkin kasvavien 

kaupunkiseutujenydin alueilla, joihin myös Oulun seutu kuuluu, mittaria voidaan käyt-

tää selvittämään myös yhdyskuntarakenteen hajautumista. Mitä suurempi osa alueen 

asukkaista asuu kannattavan joukkoliikenteen alueella, sitä vähemmän hajautunut yh-

dyskuntarakenne alueella on. 

 

Autoistuminen 

 

Autoistumista hajautumisen indikaattorina ovat Suomessa käyttäneet esimerkiksi Risti-

mäki ym. (2009), Kanninen ym. (2010) sekä Söderman ym. (2011). Indikaattori kuvaa 

autonomistuksen määrää asuntokunnittain prosenttiosuutena koko alueen asuntokunnis-

ta. Mielenkiintoista on tarkastella erityisesti autonomistuksen ääritilanteita, autottomia 

ja kahden tai useamman auton omistavia asuntokuntia. Kahden tai useamman auton 

asuntokunta viittaa tilanteeseen, jossa useimmat arkielämän toimet hoidetaan autoa 

käyttäen. Autottomien asuntokuntien liikkuminen lähtee vastaavasti täysin eri lähtökoh-

dista kuin autollisten. Mitä useampi kahden tai useamman auton omistava asuntokunta 
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on alueella ja mitä pienempi autottomien asuntokuntien osuus, sitä hajautuneempi alu-

een yhdyskuntarakenne todennäköisesti on (Ristimäki ym. 2009: 136–140, Söderman 

ym. 2011: 50). 

 

Lähipalvelut 

 

Muun muassa Hasse ja Kornbluh (2004) sekä Ewing ym. (2002) ovat käyttäneet palve-

luiden saavutettavuutta tutkimuksissaan ja todenneet sen hyväksi indikaattoriksi ku-

vaamaan yhdyskuntarakenteen hajautumista. Suomessa lähipalveluiden saavutettavuutta 

väestön etäisyytenä lähimmistä palveluista ovat tutkineet esimerkiksi Härkönen ym. 

(2011). He pitävät tärkeimpinä lähipalveluina päivittäistavarakauppaa, koulua ja päivä-

kotia. Näistä päivittäistavarakauppaa voitaneen pitää saavutettavuuden kannalta olen-

naisimpana lähipalveluna.  

Indikaattoria tulkitessa on syytä huomioida, että se antaa kuvan vain lähimpien 

palveluiden etäisyydestä eikä huomioi näin lainkaan asukkaiden todellista käyttäytymis-

tä tai asiointitottumuksia. Esimerkiksi kaupassa käydään usein jossain muualla kuin 

oman alueen lähimmässä mahdollisessa, esimerkiksi työmatkan varrella. Indikaattorilla 

saadaan kuitenkin kohtalaisen hyvä yleiskuva seudun palvelutarjonnasta ja sen saavutet-

tavuudesta (Härkönen ym. 2011: 138). Myös Somerpalo (2006: 71–72) pitää vähittäis-

kaupan ja palveluiden sijoittumista ja niiden saavutettavuuden mittaamista on hyvänä 

indikaattorina kertomaan kaupunkiseudun sisäisestä rakenteesta. Palveluiden kattavuu-

desta kertovina saavutettavuusindikaattoreina tässä tutkimuksessa käytetään väestön 

etäisyyttä lähimmästä päivittäistavarakaupasta, ala-asteesta sekä ylä-asteesta.  

 

Asuminen 

 

Asumiseen liittyy monia eri tutkimuksissa hyödynnettyjä indikaattoreita (esim. Schul-

man & Jaakola 2006, Kanninen ym. 2010, Söderman ym. 2011). Asumisen tarkastelu 

kertoo paljon yhdyskuntien rakenteesta. Tässä tutkimuksessa asumiseen liittyvinä indi-

kaattoreina on hyödynnetty asumisväljyyttä, asuntokuntakokojen muutosta sekä asuin-

aluetyyppien jakautumista. 
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Tarpeettoman väljä asuminen on yhdyskuntatalouden kannalta kallista. Asumisväljyys 

ilmaisee keskimääräisen asukaskohtaisen tilan kerrosneliömetreinä, ja se on laskettu 

suhteuttamalla vakinaisesti asuttujen asuntojen pinta-ala asuntokuntaväestöön (Kanni-

nen ym. 2010: 49). Asumisväljyyden kasvaessa asukastiheys laskee jo rakennetuilla 

alueilla, mikä taas harventaa esimerkiksi joukkoliikenteen käyttäjäpohjaa entisestään. 

Kasvanut asumisväljyys on seurausta asuntokuntien koon pienenemisestä ja asuntojen 

koon kasvusta. Useat asumiseen liittyvät indikaattorit ovat siis suorasti yhteydessä toi-

siinsa (Lahti 2000: 91, Helminen ym. 2010: 4, Oinonen ym. 2013: 20).  

Asuntokuntien koko indikoi väestön tilan ja asuntojen määrän tarvetta. Jos väestö 

jakautuu pienempiin yksiköihin, tarvitsee sama väestömäärä elääkseen useampia asun-

toja eli enemmän tilaa. Asuntokuntien keskimääräisen koon pienentyminen yhdessä 

asumisväljyyden kasvun kanssa johtaa Helmisen ym. (2010: 4) mukaan taajamien kas-

vuun. 

Asuinaluetyyppien jakauma kuvastaa osaltaan rakentamisen tehokkuutta. Taaja-

mien asuinalueet voidaan luokitella vallitsevan talotyypin ja aluetehokkuuden perusteel-

la kolmeen luokkaan: kerrostaloalueet, pientaloalueet ja harvat pientaloalueet. Kerros- 

ja pientaloalueet ovat varsinaisia taajamien asuinalueita, jotka sisältävät asuinkorttelien 

lisäksi kävelyetäisyydellä olevia julkisia ja kaupallisia palveluita. Harva pientaloalue 

taas ei muodosta selkeitä kokonaisuuksia omine lähipalveluineen vaan on rakenteeltaan 

hajanaista (Oinonen ym. 2013: 6). 

 

Kaavoituksen toteutumisen tarkastelu 

 

Kaavoituksella on merkittävä vaikutus alueen yhdyskuntarakenteen muotoutumisessa, 

joten sen tavoitteiden toteutumista tutkimalla voidaan saada vastauksia yhdyskuntara-

kenteen muutoksen suunnan syihin. Kaavoituksen toteutumista yhdyskuntarakenteen 

muotoutumisen ohjauksessa on tutkittu varsin vähän, mutta esimerkiksi asuinrakentami-

sen sijoittuminen asemakaavoittamattomalle alueelle on ollut Suomessa tutkimuksen 

kohteena (esim. Söderman ym. 2011, Oinonen ym. 2013). Oulun seudulla on aiemmin 

toteutettu haja-asutusalueiden asukastutkimukseen liittyen hajarakentamisselvitys. Tut-

kimus keskittyy tarkastelemaan hajarakentamisen vaikutuksia eri yhdyskuntarakenteen 

osa-alueisiin (Oulun seutu 2006: 3–4). Tässä työssä kaavoituksen toteutumista tutkitaan 
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asuinrakentamisen sijoittumisen ja asemakaavojen lisäksi myös niitä laajemmalla tasol-

la. 

Oulun seudun yhteinen yleiskaava, joka ohjaa seututasolla alueen yhdyskuntara-

kenteen muotoutumista, ohjaa seudun asemakaavojen laadintaa ja sijoittumista. Yhtei-

nen yleiskaava edustaa uuden maankäyttö- ja rakennuslain mukaista suunnittelua, jossa 

yhdyskuntarakenteen eheyden lisääminen on tärkeä päämäärä. Koska Oulun seudun 

yhteinen yleiskaava on jo ennen voimaantuloaan 2006 ollut ennakoidusti vaikuttamassa 

alueella tehtyihin suunnittelupäätöksiin koko tarkastelujakson 2000–2010 ajan, on sen 

vaikutuksia alueen yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen havaittavissa runsaasti nykyi-

sessä yhdyskuntarakenteessa. Oulun seudun yhteisen yleiskaavan ja seudun asemakaa-

vojen toteutumista tarkastelemalla kyetään siis selvittämään, onko kaavoitusjärjestelmä 

onnistunut eheyttämään yhdyskuntarakennetta tavoitteensa mukaisesti. Kaavoituksen 

tavoitteiden toteutumista tarkastellaan toisaalta käytettyjen indikaattoreiden tulosten 

pohjalta ja toisaalta toteutuneen asuinrakentamisen ja kaavoitusjärjestelmän ohjausvai-

kutuksen toteutumisen kautta.  

 

Asemakaavojen ulkopuolinen asuinrakentaminen 

 

Ekotehokkuuslaskelmien mukaan haja-asutus on kalliimpaa, kuluttaa enemmän luon-

nonvaroja ja energiaa sekä tuottaa enemmän päästöjä kuin taajama-alueiden asutus. 

Taajama-alueisiin sisältyy niin asemakaava-alueita, yhteisen yleiskaavan mukaisia kehi-

tettäviä asuinalueita kuin maaseutumaisen asumisen alueita. Taajama-alueiden kasvun 

tulisi aina olla suunnitelmallista ja perustua kaavoitukseen. Oinosen ym. (2013: 69) mu-

kaan kaupunkiseutujen haasteena on hallita kaupunkiseudun reuna-alueiden rakentami-

sen sijoittumista. Näillä alueilla uutta taajama-aluetta syntyy osin suunnittelematta (il-

man asemakaavaa) olemassa olevien taajamien reunoille haja-asutuksena. Merkittävä 

osa asuinrakennuksista rakennetaan näillä alueilla juuri asemakaavojen ulkopuolelle. 

Hajarakentamisesta tulee ongelmia erityisesti silloin, kun sen seurauksena asiointi- ja 

etenkin työmatkat pitenevät. Oinonen ym. (2013: 42–43, 69) käyttävät tutkimuksessaan 

suunnittelemattoman rakentamisen ja yhdyskuntarakenteen hajautumiskehityksen ku-

vaamiseen asuinrakentamisen sijoittumista asemakaavoittamattomalle alueelle. Mitä 
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suurempi suunnittelemattoman rakentamisen määrä on, sitä enemmän yhdyskuntara-

kenne heidän mukaansa hajautuu.  

Kopperoinen ym. (2012: 11) toteavat, että asemakaavoittamatonta aluetta on sekä 

taajamissa että taajamien ulkopuolella, joten rakentaminen asemakaavoittamattomalle 

alueelle ei aina tarkoita sen olevan hajarakentamista. Tässä tutkimuksessa tämä on otet-

tu huomioon, sillä tarkastelussa ovat erikseen myös taajama-alueiden ulkopuoliset sekä 

taajama-alueilla sijaitsevat asemakaavojen ulkopuoliset asunnot. Tässä työssä aineistos-

sa tarkastellaan myös yhteisen yleiskaavan alueita, joiden tarkastelun puutteen vaikutus 

tutkimustuloksiin mainitaan muun muassa Södermanin ym. (2011) tutkimuksessa. Hei-

dän mukaansa hankalimpana suunnittelemattoman rakentamisen muotona voidaan pitää 

taajamien lähialueilla tapahtuvaa rakentamista, joka hajauttaa yhdyskuntarakennetta, 

aiheuttaa uuden infrastruktuurin rakentamistarvetta ja pirstoo elinympäristöjä. 

Tässä tutkimuksessa asuinrakentamisen sijoittumista tarkastelemalla pyritään sel-

vittämään, onko kaavoituksella ollut vaikutusta alueen asumisen ja näin myös yhdys-

kuntarakenteen kehityksen suuntaan. Asuinrakentamista asemakaavojen ulkopuolella 

rajataan kahdella eri tavalla (kuva 4). Ensimmäisenä tarkastellaan kahtiajakona taajama-

alueille ja niiden ulkopuolelle sijoittuvaa asuinrakentamista. Toisena tutkitaan asuinra-

kentamisen sijoittumista yhteisen yleiskaavan tavoitteellisille alueille, joita selvennetään 

alempana. 

 

Kuva 4. Asuinrakentamisen sijoittumisen tarkastelutavat. 
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Asuinrakentamisen sijoittumista tarkastellaan kolmena ajankohtana: vuoden 2000 lähtö-

tilanteessa ennen yhteisen yleiskaavan voimaantuloa ja vuosien 2000–2005 sekä 2005–

2010 välistä asuinrakentamista kaavan voimaantulon aikana ja sen jälkeen. Asuinraken-

tamisen sijoittumista yhteisen yleiskaavan asumiseen tarkoitetuille alueille ja niiden 

ulkopuolelle tarkastellaan vain kaavan voimassaolon ajalta vuosina 2005–2010.  Asuin-

rakentamisen sijoittuminen sille osoitetuille, asemakaavoitetuilla alueille kertoo kaavoi-

tuksen tavoitteiden toteutumisesta ja sijoittuminen kaava-alueiden ulkopuolelle vastaa-

vasti niiden epäonnistumisesta. Kaavoituksen tulisi ohjata rakentamista maankäytön 

ohjausjärjestelmän tavoitteiden mukaisesti yhdyskuntarakennetta eheyttävään ja sen 

toimivuutta parantavaan suuntaan. 

 

Kaavoituksen ohjausvaikutuksen toteutuminen 

 

Oulun seudun yhteisessä yleiskaavassa on otettu vuoden 2020 arvioitu väestötavoite 

(222 000 asukasta) lähtökohdaksi yleiskaavan laatimiselle. Väestötavoitteen perusteella 

kaavassa osoitetaan asumiselle erityyppisiä alueita sen mukaan miten asumistarpeen 

oletetaan kehittyvän. Yleiskaavalla on tarkoitus tiivistää ja täydentää nykyistä yhdys-

kuntarakennetta siten, että yhdyskuntarakenne kasvaa pääasiassa Oulun muodostamasta 

ytimestä sormimaisesti ympäröiviin kuntiin (Oulun seudun yleiskaava 2020 2005: 39–

41).  

Yleiskaavassa esitetään nykyisiä, kehitettäviä ja uusia alueita, joille asuinraken-

tamisen on tarkoitus keskittyä (kuva 5). Nykyiset, jo rakennetut alueet muodostavat 

pääosan yleiskaavassa olevista asumisen alueista. Kehitettäviksi merkityt alueet ovat 

kaavassa sellaisia väljemmin rakentuneita asuinalueita, joille on rakentamishalukkuutta. 

Tällaisten alueiden kehittäminen tukee kaavan mukaan yhdyskuntarakenteen eheyttä-

mistä. Väestötavoitteen toteutuminen edellyttää myös uusien asuinalueiden käyttöönot-

toa nykyisten tiivistämisen lisäksi. Uudet alueet sisältävät sekä kerrostalovaltaisia että 

pientalovaltaisia asuinalueita. Jos seudun väestönkehitys jää arvioitua tavoitetta alhai-

semmaksi, keskitetään uusi rakentaminen ensisijaisesti kehitettäville alueille. Uudet 

rakentamisalueet otetaan käyttöön maltillisesti rakentaen alue täyteen ennen uuden alu-

een käyttöönottoa (Oulun seudun yleiskaava 2020 2005: 6, 39–41). Uusien ja kehitettä-

vien asumisen alueiden lisäksi yhteisessä yleiskaavassa on esitetty myös maaseutumai-
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sen asumisen kehitettävät alueet. Näiden alueiden rakentamista ei ole tarkoitus ohjata 

asemakaavoilla, sillä ne ovat tiiviin maaseutumaisen kyläasutuksen alueita. Asutuksen 

ohjautuminen näille alueille ei ole yleiskaavan tavoitteiden vastaista, mutta laajamittai-

sena tällaisten alueiden asuttaminen ei eheytä yhdyskuntarakennetta.  

 

 

Kuva 5. Oulun seudun yhteisen yleiskaavan asumisen uudet ja kehitettävät alueet. 

 

Yleiskaavassa esitetyt asumisen uudet ja kehitettävät alueet, joista käytetään jatkossa 

tätä yhteisnimitystä, ovat tämän työn kannalta kiinnostavimpia. Ne ovat alueita, joille 

tulevaa rakentamista yleiskaavassa on ollut tarkoitus suunnata. Näin ollen ne ovat myös 

alueita, joille asemakaavoituksen tulisi kohdentua. Suunnittelematon asuinrakentaminen 
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edistää yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitystä. Yhteisen yleiskaavan mukaan suun-

nittelemattomalla rakentamisella ei tule muodostaa uutta taajama-asutusta, sillä tällaisen 

taajama-alueen kasvua on jatkossa vaikea hallita. Asemakaavoitetut alueet edustavat 

suunnitelmallista asuinrakentamista. Ne ovat maankäyttö- ja rakennuslain asettamien 

tavoitteiden sekä valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kannalta ensisijaisia ra-

kentamisen alueita. Koska yhteinen yleiskaava ohjaa asemakaavojen laadintaa, tuo ase-

makaavojen tarkastelu samalla tietoa myös yleiskaavatason tavoitteiden toteutumisesta 

(Oulun yleiskaava 2020 2006: 7-9). 

Koska seudun yhteinen yleiskaava on tullut virallisesti voimaan vasta vuonna 

2006, tarkastellaan sen mukaisia asemakaavoja vain ajanjaksolla 2005–2010. Vaikka 

kaavalla on ollut vaikutusta alueen suunnitteluun ja asutuksen sijoittumiseen koko 

suunnitteluprosessin ajan, vasta voimaantulon jälkeen voidaan yleiskaavan vaikutukses-

ta asemakaavojen sijoittumiseen olla varmoja. Myös hajautumisen indikaattoreita tar-

kastelemalla selviää osaltaan ohjausjärjestelmän tavoitteiden toteutuminen muun muas-

sa olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, palveluiden turvaamisen ja 

liikennetarpeen vähentämisen osalta. 

 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen Oulun seudulla 

 

Lähes koko Oulun seudun väestö, 93,1 %, asui taajama-alueilla vuonna 2010 (taulukko 

1). Osuus on kasvanut vuodesta 2000 vajaalla kahdella prosentilla, eli yhä useampi seu-

dun asukkaista asuu taajama-alueilla. Taajama-aluetta ja sen muutoksia tarkastelemalla 

voidaan siis päätellä paljon väestön sijoittumisesta alueella. Oulun seudun väkiluku 

kasvoi tarkastelujakson aikana 17,5 prosenttia. Samaan aikaan taajama-alueiden pinta-

ala kasvoi 22,5 prosenttia. Taajama-alueiden pinta-ala on siis kasvanut suhteessa 

enemmän kuin asukasmäärä, mikä kertoo asutuksen levinneen aiempaa laajemmalle 

alueelle. Muutos viittaa asumisväljyyden kasvaneen ja asuntokuntakoon pienentyneen 

(näitä tarkastellaan erikseen Asuminen-osiossa s. 70) ja näin ollen yhdyskuntarakenteen 

hajautuneen.  
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2000 2010

Väkiluku 194623 228591

Asukastiheys 39,4 as/km2 46,7 as/km2

Taajama-alueiden pinta-ala 226,17 km2 277,06 km2

Taajama-alueella asuvan väestön osuus 91,5 % 93,1 %  

Taulukko 1. Väestön tunnuslukuja (ELYSE 2013).  

 

Väestönmuutoskartassa nähdään seudun väkiluvun muutos ruuduittain tarkastelujakson 

aikana (kuva 6). Sininen väri indikoi väestön vähenemistä asukkaina ruutua kohti ja 

punainen sen kasvua. Merkittävää väestön lisäystä on tapahtunut pääasiassa seudun uu-

silla asuinalueilla kuten Oulun Metsokankaalla, Talvikankaalla ja Kuivasranta-

Ritaharjun alueella sekä muutamin paikoin myös kuntakeskusten uusilla asuinalueilla 

Haukiputaalla, Kempeleessä, Kiimingissä ja Limingassa. Nämä alueet sijoittuvat pää-

asiassa taajamarajauksen sisään. Taajamien ulkopuolelle on sijoittunut monin paikoin 

lisää väestöä, mutta vähintään yhtä paljon on myös lähtenyt. Huomattavampia taajamien 

ulkopuolisia kasvaneen väestön alueita on syntynyt Haukiputaan merenranta-alueille, 

Kiimingin ympäristöön sekä Kempeleen ja Limingan alueille. Haja-asutusalueille ja 

muuten olemassa olevaan infrastruktuuriin tukeutumattomille alueille, kuten osalle uu-

sista asuinalueista, suuntautuva väestö tukee Oinosen ym. (2013: 42–43) mukaan hajau-

tuvan yhdyskuntarakenteen kehitystä. Toisinaan myös olemassa olevaan infrastruktuu-

riin tukeutuvat alueet hajauttavat yhdyskuntarakennetta, jos ne sijoittuvat jo valmiiksi 

irralleen muusta yhdyskuntarakenteesta. 



57 

 

 

Kuva 6. Väestönmuutos Oulun seudulla vuosien 2000 ja 2010 välillä.  

 

Asukastiheys 

 

Asukastiheys on noussut koko Oulun seudun alueella tarkastelujakson aikana huomatta-

vasti, 18,5 prosenttia (taulukko 1). Tämä selittyy osin alueen voimakkaalla väestönkas-

vulla. Tihein asutus seudulla sijoittui tarkastelujakson alussa Oulun keskustaan ja sitä 

ympäröiville alueille sekä Oulunsalon, Kempeleen ja Haukiputaan kuntakeskuksiin (ku-

va 7). Myös muissa kuntakeskuksissa asutus on ympäröiviä alueita tiheämpää. Keskus-

ten ulkopuolella asukastiheys kuitenkin laskee merkittävästi ja alle 10 as/ha alueita on 

seudulla runsaasti. Tämän alittavia alueita löytyy taajamien ulkopuolisten alueiden li-

säksi huomattavan paljon myös seudun keskuksien ja taajamarajauksen alueelta. Asutus 
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on jakautunut alueella osin siis varsin epätasaisesti hyvin tiheisiin ja vähäisen tiheyden 

alueisiin. Ewingin (1997) mukaan laajat alhaisen tiheyden alueet kertovat hajautuneesta 

yhdyskuntarakenteesta. Lisäksi Kannisen (2010: 134) tutkimuksen mukaan alle 15 as/ha 

alueilla useamman auton omistavien asuntokuntien osuus kasvaa huomattavasti, mikä 

viittaa yhdyskuntarakenteen hajautumiseen entistä vahvemmin. 

 

Kuva 7. Asukastiheys Oulun seudulla vuonna 2000. 

 

Tarkastelujakson aikana asukastiheydessä on tapahtunut jonkin verran alueellisia muu-

toksia, mutta pääasiassa asutus sijoittuu samoille alueille jakson lopussa kuin vuonna 

2000 (kuva 8). Asukastiheys on kasvanut huomattavasti Kaakkurin, Kuivasrannan ja 

Talvikankaan alueella sekä Kiimingin keskustassa. Taajama-alueet ovat laajentuneet 
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koko alueella. Tarkastelujakson aikana tiheitä asumisen alueita on siis tullut pääasiassa 

uusille, kaukana kuntakeskuksista sijaitseville asuinalueille. 

 

 

Kuva 8. Asukastiheys Oulun seudulla vuonna 2010. 

 

Tiheysgradientti 

 

Oulun seudun kuntakeskusten tiheysgradientti loivenee muodoltaan tasaisesti (kuva 9). 

Gradientin loivuus viittaa asutuksen levittäytyneen varsin tasaisesti alueelle. Tarkaste-

luvuosia verrattaessa etäisyyskäyrä on vuonna 2010 lähtötilanteeseen nähden hieman 

tasaisemmin loiventunut, mikä viittaa asutuksen hajautuneen. Vaihtelua käyrän muo-

dossa on havaittavissa molempina tarkasteluvuosina. Käyristä nähtävät huiput noin 5 ja 
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10 km etäisyydellä keskuksista kertovat asutuskeskittymien sijainnista. Ne kertovat asu-

tuksen sijoittuneen osin keskittyneempiin vyöhykkeisiin alueella ja niiden välisistä al-

haisemman asutustiheyden alueista. Etenkin noin 10 kilometrin etäisyydellä oleva kes-

kittymä, jota ei vielä vuoden 2000 gradientissa ole näkyvissä, kertoo runsaasta uudesta 

asutuksesta etäällä keskuksista. Tiheysgradientista on nähtävissä Ewingin (1997) ku-

vaama hyppäyksittäinen kehitys, mikä on varsin tyypillistä hajautuneelle yhdyskuntara-

kenteelle. Tiheysgradientti on toki tulkinnanvarainen mittari eikä kerro kaikkea siitä 

mitä alueen yhdyskuntarakenne pitää sisällään, joten käyrässä näkyvät asutuskeskitty-

mät saattavat erottua myös muista syistä. 
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Kuva 9. Tiheysgradientti etäisyytenä Oulun seudun kuntakeskuksista. 

 

Kestävät kaupunkiseudut -hankkeessa (Jaakola & Lönnqvist 2009: 31–32) on käytetty 

tiheysgradienttia Helsingin työssäkäyntialueen yhdyskuntarakenteen havainnollistami-

seksi. Helsingin työssäkäyntialueeseen summittaisesti verrattuna Oulun seudulla etäi-

syyskäyrä loivenee samantasoisesti ja tiheämpiä asutuskeskittymiä on havaittavissa mo-

lemmissa noin 10 km etäisyydellä keskuksesta. Oulussa esiintyy Helsingistä poiketen 
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noin 5 km etäisyydellä tiheä asutuskeskittymä. Helsingin tarkastelussa etäisyys on mi-

tattu Helsingin keskustasta eikä alueen kuntakeskuksista ulospäin kuten tässä tutkimuk-

sessa, mikä vaikeuttaa indikaattoreiden vertailtavuutta. Samankaltaista kehitystä gra-

dienttikäyrän muodossa on kuitenkin havaittavissa. 

Vaikka tarkemmat havainnot gradientin vaihteluista jäisivätkin tulkinnanvaraisik-

si, voidaan käyrän yleisestä loivuudesta ja loivuuden lisääntymisestä tarkastelujakson 

aikana kuitenkin vähintään todeta hajautumisen läsnäolo ja lisääntyminen tarkastelujak-

son aikana. Gradientin muoto tukee Maijalan (2009: 34) näkemystä hajautuvan yhdys-

kunnan rakenteen muodosta. Tiiviissä kaupungissa gradientti laskisi jyrkästi ja kuiten-

kin tasaisesti lähelle nollaa etäisyyden keskuksesta kasvaessa Oulussa havaittavan loi-

van, hyppäyksittäisen gradientin sijaan.  

 

Keskustaetäisyys 

 

Oulun seudun väestön keskietäisyys sekä Oulun keskustasta että alueen kuntakeskuksis-

ta on vähentynyt hieman tarkastelujakson aikana (kuva 10). Väestö on siis siirtynyt 

hieman lähemmäksi keskuksia, mikä voisi viitata hajautumisen vähentyneen lievästi. 

Muutos on hyvin pieni eikä kuvasta voi nähdä alueellisia eroja, mutta se kertoo kuiten-

kin jotain seudun kokonaistilanteesta. 

 



62 

 

25,9

9,2

25,8

9,1

0

5

10

15

20

25

30

Oulun keskusta Kuntakeskukset

2000

2010

km

 

Kuva 10. Väestön keskimääräinen etäisyys Oulun kaupungin keskustasta ja seudun kuntakes-

kuksista. 

 

Alueelliset erot tulevat esiin tarkasteltaessa väestön etäisyyttä kuntakeskuksista kartalla 

(kuvat 11 ja 12). Kartoista voidaan havainnoida tiheysgradientista havaittujen asutus-

keskittymien mahdollisia sijaintipaikkoja. Ensimmäinen asutuskeskittymä sijaitsi noin 

viiden kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksista, eli kartassa kahden keskimmäisen luo-

kan yhtymäkohdassa. Nämä alueet sijoittuvat monin paikoin aikaisemmin väestönmuu-

toskartasta havaituille, runsaasti kasvaneille asuinalueille kuten Kaakkurin, Metsokan-

kaan, Kuivasranta-Ritaharjun sekä Kempeleen Linna- ja Kokkokankaan alueille. Samal-

la etäisyydellä sijaitsevat myös monet vanhemmat väkirikkaat asuinalueet, kuten asu-

kastiheyskarttaan verrattaessa huomataan.  
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Kuva 11. Väestön etäisyys Oulun seudun kuntakeskuksista vuonna 2000. 

 

Toinen, vuoden 2010 tiheysgradientissa noin 10 kilometrin etäisyydellä kuntakeskuksis-

ta näkyvä tiheä asutuskeskittymä sijoittuu kartassa kahden seuraavan luokan, vaalean- ja 

tummanoranssin rajamaille. Näistä asukastiheydeltään merkittävimmät alueet (kun ver-

rataan asukastiheyskarttaan) sijoittuvat isoilta osin kuntakeskusten välimaastoon, kuten 

Oulun, Kiimingin ja Haukiputaan välisille alueille ja Oulujoki-vartta ylöspäin Muhok-

sen suuntaan. Gradientin asutuskeskittymä on muodostunut tarkastelujakson aikana, ja 

väestönmuutoskartasta voidaan havaita alueella sijaitsevan muun muassa Ritaharjun ja 

Talvikankaan kasvaneet asuinalueet. Myös kuntakeskuksista katsoen tämä vyöhyke 

sijoittuu samalle etäisyydelle kuin iso osa uudesta asutuksesta. 
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Kuva 12. Väestön etäisyys Oulun seudun kuntakeskuksista vuonna 2010. 

 

Keskeisyys 

 

Riittävän korkeaa asukastiheyttä käytetään Turun ja Helsingin seuduilla toteutetuissa 

tutkimuksissa (Schulman & Jaakola 2009) kuvaamaan Galsterin ym. (2001) kehittämää 

keskeisyyden käsitettä. Turun kaupunkiseudulla käytettiin tutkimuksessa samaa tässä 

käytettyä asukastiheyttä, mikä indikoi myös kannattavan joukkoliikenteen aluetta. Tu-

run seudun väestöstä vuonna 2000 tiheästi asutetuilla alueilla sijaitsi 69,8 prosenttia 

(Schulman & Jaakola 2009: 64). Oulun seudulla sama luku oli 48,6 prosenttia, huomat-
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tavasti Turun seutua alhaisempi (kuva 13). Vuoteen 2010 mennessä luku oli vielä laske-

nut 46,5 prosenttiin. Helsingin työssäkäyntialueella tiheästi asutuksi ruuduksi on määri-

telty kaupunkiseudun koko ja väestörakenne huomioon ottaen korkeammaksi, 48 asu-

kasta hehtaarilla. Väestön osuus näillä alueilla on Helsingin työssäkäyntialueella vuon-

na 2000 noin 45 % (Schulman & Jaakola 2006: 46), mutta lukua on vaikea verrata Ou-

lun vastaavaan 20 as/ha tiheyden alueisiin. Verrattaessa samoja kriteereitä käyttävään 

Turkuun Oulun keskittyneisyys on siis paljon alhaisempi. Galsterin ym. (2001: 694) 

mukaan alhainen tiheillä alueilla asuvan väestön osuus kertoo keskeisyyden puutteesta. 

Yhdyskuntarakenne on tämän perusteella seudulla varsin hajanainen, ja muutos on tar-

kastelujakson aikana mennyt yhä hajautuneempaan suuntaan.  

 

Joukkoliikenteen saavutettavuus 

 

Tarkastelujakson aikana joukkoliikenteen saavutettavuusalueella asuvan väestön osuus 

on noussut 2,7 prosenttia, eli alle 400 metrin etäisyydellä lähimmästä joukkoliikenteen 

pysäkistä asui vuonna 2010 enemmän ihmisiä kuin vertailuvuonna (kuva 13). Suurin 

osa Oulun seudun väestöstä asuu siis kohtuullisen kävelymatkan päässä lähimmästä 

linja-autopysäkistä. Väestön kasvu saavutettavuusalueella viittaa yhdyskuntarakenteen 

hajautumisen vähenemiseen. Tämä johtuu joko itse saavutettavuusalueen kasvusta tai 

väestön keskittymisestä alueella. Saavutettavuusalueen kasvu saattaisi viitata joukkolii-

kenteen palvelutason parantuneen tarkastelujakson aikana. 
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Kuva 13. Väestön osuus prosentteina joukkoliikenteen kannattavuusalueella (ELYSE 2013) ja 

saavutettavuusalueella koko alueen väestöstä. 

 

Asutuksen mahdollinen keskittyminen ei välttämättä ole tapahtunut seudun kaikkein 

keskeisimmillä tai tiheimmillä asuinalueilla, sillä joukkoliikenteen saavutettavuusalue 

on melko laaja (kuvat 14 ja 15). Asutus on todennäköisesti keskittynyt aiempaa enem-

män suurempien teiden varsille missä myös joukkoliikennelinjat kulkevat. Joukkolii-

kenteen palvelualueen voidaan nähdä selvästi laajentuneen tarkastelujakson aikana. 

Laajentumista on tapahtunut eniten kuntakeskusten ulkopuolella. Etenkin Ylikiimingin 

ja Muhoksen alueilla joukkoliikenteen saavutettavuusalue oli vuonna 2010 selvästi laa-

jempi, mutta vuoroväli lienee alueilla silti harva. Näiltä osin tarkasteluvuosien tulosten 

poikkeavuuteen on voinut vaikuttaa vuoden 2000 analyysistä puuttuvien pienempien 

liikennöitsijöiden osuudet, jotka eivät luonnollisesti olleet mukana Koskilinjojen aineis-

tossa. Sittemmin Koskilinjat ovat ottaneet Muhoksen ja Ylikiimingin liikennöinnin hoi-

taakseen, jolloin muutos näkyy myös analyysissä. Muhoksen ja Ylikiimingin alueiden 

liittäminen seudun palveluverkkoon on nostanut saavutettavuusalueella asuvan väestön 
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määrää melkoisesti. Tällä on saattanut olla suurin vaikutus saavutettavuusalueella sijait-

sevan väestön lisääntymiseen.  

 

Kuva 14. Joukkoliikenteen pysäkkien 400 m saavutettavuusalue Oulun seudulla vuonna 2000. 

 

Palvelutasossa ei näiden alueiden lisäksi ole tapahtunut suuria muutoksia. Paikoittaista 

laajenemista on tapahtunut suurempien kuntakeskusten alueella, kuten Haukiputaan 

pohjoisosissa, Kiimingissä ja Oulun uusilla asuinalueilla. Osin palveluverkko on sa-

moilla alueilla myös pienentynyt, kuten on tapahtunut esimerkiksi Kempeleessä ja Ou-

lunsalossa. Palveluverkossa tapahtuneet muutokset ovat laajuudeltaan siis varsin pieniä, 
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mutta kokonaisuudessaan saavutettavuusalueella asuvan väestön määrä näyttää kuiten-

kin lisääntyneen. 

 

 

Kuva 15. Joukkoliikenteen pysäkkien 400 m saavutettavuusalue Oulun seudulla vuonna 2010. 

 

Saavutettavuuskartasta voidaan asukastiheyskarttaan verrattaessa jo Oulun keskustan 

alueella havaita suuren väestöntiheyden alueita, joille saavutettavuusalue ei ylety. Suu-

remmista teistä kauempana asuvat jäävät saavutettavuusalueen ulkopuolelle monin pai-

koin. Myös ympäryskuntien, kuten Kempeleen, Kiimingin ja Haukiputaan keskustojen 

lähistöllä jää suuria ja tiheästi asuttuja alueita joukkoliikenteen saavuttamattomiin. Li-
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minka, Tyrnävä ja Lumijoki jäävät kokonaan seudun joukkoliikenteen ulottumattomiin, 

vaikka muuta liikennöintiä alueilla saattaa toki olla. Huonon saavutettavuuden alueista 

huolimatta joukkoliikenteen saavutettavuusalue kattoi vuonna 2010 kuitenkin lähes 80 

% väestöstä, mitä voitaneen pitää hyvänä tuloksena. Tämä indikaattori ei kuitenkaan ota 

huomioon liikennöinnin vuorovälien tiheyttä, millä on myös merkittävä vaikutus jouk-

koliikenteen todelliseen palvelutasoon. 

 

Joukkoliikenteen kannattavuus 

 

Kannisen ym. (2010: 35–36) toteuttaman, 10 kaupunkiseutua käsittävän tutkimuksen 

tulosten mukaan joukkoliikenteen kannattavuusalueella asuvien osuus on kaikilla kes-

keisillä Suomen kaupunkiseuduilla Helsinkiä lukuun ottamatta laskenut viimeisen vii-

dentoista vuoden aikana. Samansuuntaista kehitystä voidaan havaita myös Oulun tapa-

uksessa. Tarkastelujakson aikana joukkoliikenteen kannattavuusalueella asuvan väestön 

osuus on pienentynyt seudulla 2,1 prosenttia (kuva 13). Väestön osuuden lasku joukko-

liikenteen kannattavuusalueella eli asutukseltaan seudun tiheimpien alueiden vähenemi-

nen viittaa yhdyskuntarakenteen hajautumiseen. 

Joukkoliikenteen kannattavuusalue on nähtävissä myös asukastiheyttä ilmaisevis-

sa kuvissa 7 ja 8, joissa yli 20 as/ha alueet kattavat kolme ylintä tiheysluokkaa eli viole-

tilla merkityt alueet. Kannattavaa joukkoliikennettä ylläpitävät alueet sijoittuvat vuoden 

2010 kartan perusteella pääasiassa Oulun kaupunkikeskustan ympärille sekä suurimpiin 

kuntakeskuksiin. Alueet sijaitsevat osin hajanaisesti ja erillään toisistaan eivätkä luo 

yhtenäistä, tiivistä aluetta johon joukkoliikenne olisi helpoin ja kannattavin järjestää. 

Alueiden hajanaisuus tuo kannattavan joukkoliikenteen järjestämiselle lisähaasteita, kun 

linjat joutuvat kulkemaan välissä olevien huonon kannattavuuden alueiden halki pääs-

täkseen tiheästi asutuille alueille. 

Kannisen tulosten mukaan muun muassa Lahden, Jyväskylän ja Lappeenrannan 

kaupunkiseuduilla joukkoliikenteen kannattavuusalueella asui vuonna 2000 noin 60 

prosenttia väestöstä. Vaikka kehityksen suunta on ollut näillä alueilla aleneva, on tulos 

kuitenkin huomattavasti Oulun seudun vastaavan 48,6 prosentin tulosta parempi. Oulun 

seutu asettuu Kannisen tutkimukseen verrattaessa ryhmän huonompiin; vain Heinolassa 

kannattavuusalueella asuvan väestön osuus on vuonna 2000 jäänyt alle 50 prosentin.  
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Autoistuminen 

 

Autottomien ja yhden auton omistavien asuntokuntien määrä on tarkastelujakson aikana 

laskenut ja kahden tai useamman auton omistavien määrä noussut Oulun seudulla (kuva 

16). Autottomien asuntokuntien määrä on vähentynyt 2,6 % ja yhden auton omistavien 

4,1 %. Kahden tai useamman auton omistavien asuntokuntien määrä taas on noussut 6,6 

%, eli yhtä paljon kuin muiden osuus on laskenut. Autottomat asuntokunnat ovat siis 

todennäköisesti siirtyneet yhden auton omistaviksi ja yhden auton asuntokunnat vastaa-

vasti kaksi autoa omistaviksi. Tämä viittaisi siihen, että autoistumisen suunta on kasvus-

sa. Suunta on sama kuin Henkilöautoliikennetutkimuksessa (2012) saaduissa tuloksissa. 

Korkea autoistumisaste heikentää suuresti joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen toimin-

tamahdollisuuksia. Tulos tukee Gillhamin (2002) hajautumisen määritelmää, jossa auto-

jen dominoivuus liikennemuotona ja autoistumisen määrän kasvu ovat hajautumista 

vahvasti luonnehtivia tekijöitä. Yhdyskuntarakenteen hajautuminen seudulla on tarkas-

telujakson aikana näin ollen todennäköisesti lisääntynyt.  
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Kuva 16. Autonomistus asuntokunnittain Oulun seudulla (ELYSE 2013). 
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Suomen kaupunkiseutujen tasolla Oulun seudun tulos on keskimääräistä huonompi. 

Keskimäärin vuonna 2005 kaupunkiseutujen asukkaista 37 % oli autottomia, kun taas 

kaksi tai useampia autoja oli 17 prosentilla asukkaista (Kanninen ym. 2010: 66). Oulus-

sa vuonna 2010 autottomien asuntokuntien osuus oli 29,3 % ja kahden tai useamman 

auton omistavien 25 %, huomattavasti kaupunkiseutujen keskiarvoa huonommin. Jo 

vuonna 2000 Oulun seudun autoistumisaste oli koko maan vuoden 2005 keskiarvoa 

korkeampi. Tulos viittaa seudun yhdyskuntarakenteen olevan hajautuneempi kuin muil-

la Suomen kaupunkiseuduilla.  

 

Lähipalvelut 

 

Kuvassa 17 nähdään väestön osuus alle 500 metrin ja alle 1 kilometrin etäisyydellä lä-

himmästä päivittäistavarakaupasta Oulun seudulla. Tarkastelujakson aikana alle 500 

metrin etäisyydellä asuvien osuus lähimpään päivittäistavarakauppaan on hieman vä-

hentynyt. Alle 1 km päässä lähimmästä päivittäistavarakaupasta asuvien osuus on tar-

kastelujakson aikana taas hieman noussut. Muutos ei ole suuri, mutta siitä voisi päätellä 

asutuksen siirtyneen kokonaisuudessaan hieman kauemmas kaupoista ja samalla palve-

lukeskuksista. Toisaalta myös kauppojen kokonaismäärä on saattanut vähentyä. Frum-

kinin (2005: 1-2) mukaan kaupan asiointietäisyyden kasvu edistää joka tapauksessa yh-

dyskuntarakenteen hajautumista. 
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Kuva 17. Alle 500 m ja alle 1 km etäisyydellä lähimmästä päivittäistavarakaupasta asuvien 

osuus koko väestöstä Oulun seudulla (ELYSE 2013). 

 

Verrattaessa Oulun seudun tuloksia esimerkiksi Kannisen (2010: 62) tutkimuksen tulok-

siin, kertovat ne mukana olleiden 10 kaupunkiseudun väestöstä alle 500 metrin etäisyy-

dellä lähimmästä päivittäistavarakaupasta asuvan keskimäärin hieman yli 50 prosenttia. 

Alle 1 km päässä asuu keskimäärin noin 80 %. Oulun seudun tulokset jäävät siis vertai-

lussa tutkimuksen keskiarvoa alhaisemmiksi. Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus 

on Oulun seudulla siis huonompi kuin tutkimuksen kaupunkiseuduilla keskimäärin, 

mikä viittaa yhdyskuntarakenteen olevan keskivertoon nähden hajautuneempi.  

Alle 500 metrin päässä lähimmästä ala-asteesta asuvien ala-asteikäisten osuus 

kaikista ala-asteikäisistä on tarkastelujakson aikana vähentynyt (kuva 18). Alle yhden 

kilometrin päässä lähimmästä yläasteesta asuvien yläasteikäisten osuus kaikista yläas-

teikäisistä taas on samaan aikaan kasvanut. Kehitys kouluasteiden välillä näyttäisi siis 

olevan päinvastaista.  
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Kuva 18. Ala- ja yläasteiden saavutettavuus Oulun seudulla (ELYSE 2013). 

 

Kun tarkasteluun lisätään tieto koulujen määristä ja niiden muutoksista tarkastelujakson 

aikana saadaan tuloksiin kenties hieman selvyyttä (taulukko 2). 

Koulujen määrä 2000 2010

Ala-asteet 95 84

Yläasteet 43 47   

Taulukko 2. Ala- ja yläasteiden määrät Oulun seudulla (ELYSE 2013). 

 

Yläasteita on seudulla vain noin puolet ala-asteiden määrästä. Yläasteet sijoittuvat siis 

todennäköisimmin suurempiin asutuskeskittymiin, kun taas ala-asteita löytyy myös pie-

nemmistä ja näin ne ovat helpommin väestön saavutettavissa. Ala-asteiden saavutetta-

vuuden huononeminen ja yläasteiden paraneminen saattaisivat viitata väestön siirtyneen 

tarkastelujakson aikana pois pienemmistä keskuksista kohti suurempia. Ala-asteiden 

määrä on tarkastelujakson aikana kuitenkin vähentynyt ja yläasteiden vastaavasti lisään-

tynyt. Tarkastelujakson aikana tapahtunut muutos saattaa siis johtua suurelta osin koulu-

jen määrien vaihtelusta.  
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Asuminen 

 

Oulun seudulla asumisväljyys on noussut tarkastelujakson aikana 3,8 neliömetrillä hen-

kilöä kohden (taulukko 3). Jauhiaisen (2005: 53) mukaan väkiluvun voimakas kasvu 

yhdistettynä asumisväljyyden lisääntymiseen kertoo asuntotuotannon kasvusta alueella. 

 

2000 2010

Asumisväljyys 33,4 m2/hlö 37,2 m2/hlö  

Taulukko 3. Asumisväljyys Oulun seudulla (ELYSE 2013). 

 

Asumisväljyys on ollut Kannisen ym. (2010: 49) mukaan kasvussa kaikilla heidän tut-

kimuksessaan mukana olleilla kaupunkiseuduilla. Tutkimuksen kaupunkiseutujen kes-

kimääräinen asumisväljyys vuonna 2007 vaihteli 35–39 m
2
/hlö välillä. Oulu sijoittuu 

tässä todennäköisesti vaihtelun alempaan päähän, sillä vuonna 2010 tulos oli noussut 

vasta 37,2 neliömetriin henkilöä kohden. Asumisväljyys on kuitenkin jatkuvasti kasvus-

sa, mikä kertoo yhdyskuntarakenteen hajautuvan. 

Oulun seudun asuntokuntien koossa on tapahtunut muutosta tarkastelujakson ai-

kana. Yhden ja kahden henkilön asuntokuntien osuus kaikista asuntokunnista on kasva-

nut (kuva 19). Etenkin yhden henkilön asuntokuntien osuuden kasvu on merkittävän 

suuri. Kaikkien suurempien asuntokuntien osuudet ovat taas laskeneet. Södermanin ym. 

(2011: 14) mukaan asuntokuntakehitys on muuttunut Suomen kaupunkiseuduilla yhä 

pienempään suuntaan. Entistä suurempi osa asuntokunnista muodostuu pienemmistä 

yhden tai kahden hengen yksiöistä samalla, kun asuntojen pinta-ala henkilöä kohden on 

kasvanut. Asuntokuntien keskikoko on Oinosen ym. (2013: 21) mukaan pienentynyt 

Suomen kaupunkiseuduilla jatkuvasti viimeisen 20 vuoden aikana. Tutkimuksen mu-

kaan koko maan alueella asuntokuntien keskikoko on laskenut vuoden 2000 noin 

2,25:stä noin 2,05 henkilöön asuntokunnassa. Suuremmista kaupunkiseuduista pääkau-

punkiseudulla asuntokunnan keskikoko vuonna 2004 oli 2,08 henkilöä, Helsingissä vain 

1,94. Turun seudulla keskikoko oli 2,07, Tampereen seudulla 2,11 (Kukko 2006: 55). 

Oulun seudulla keskikoko on pienentynyt indikaattorin mukaan 2,4 henkilön asunto-

kunnasta 2,2 henkilöön tarkastelujakson aikana. Oulun tulos on siis ainakin suurempiin 

kaupunkiseutuihin verrattuna hivenen korkeampi, vaikka suunta on laskeva. Helminen 
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ym. (2010: 4) kertovat asuntokuntakoon pienentymisen johtavan taajamien kasvuun, 

mikä tukee yhdyskuntarakenteen hajautumista. 
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Kuva 19. Asuntokuntien jakautuminen koon mukaan (ELYSE 2013). 

 

Asuinaluetyyppien osuuksia tarkasteltaessa kerrostaloalueiden osuus on tarkastelujak-

solla hieman vähentynyt ja pientaloalueiden osuus kasvanut (kuva 20). Näistä hajautu-

misen indikoinnissa olennaisimman eli harvan pientaloasutuksen alueen osuus on vä-

hentynyt, minkä voidaan katsoa kertovan hajautumisen vähenemisestä. Toisaalta pienta-

loasutuksen kasvu voi sijoittumisestaan riippuen viitata myös yhdyskuntarakenteen ha-

jautumiseen. Pientaloasutuksen lisääntyminen ja harvan pientaloasutuksen väheneminen 

voivat viitata harvan pientaloasutuksen muuttuneen pientaloalueiksi, joko taajaman le-

viämisen tai täydennysrakentamisen seurauksena. Usein tällainen kehitys ei ole suunni-

teltua, vaan taajamat leviävät asutuksen lisääntyessä uusille alueille (Ristimäki 2009: 

66–67). Sairisen ja Maijalan (2009: 8) näkemyksen mukaan hajarakentamisen muuttu-

mista suunnittelemattomaksi taajama-asutukseksi voidaan pitää yhdyskuntarakenteen 

hajautumisena. 
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Kuva 20. Asuinaluetyyppien maapinta-alan osuus kaikkien asuinalueiden pinta-alasta (ELYSE 

2013). 

 

Kaavoituksen ohjausvaikutuksen toteutuminen 

 

Kaavoituksen vaikutuksia selvitetään kahdella tavalla: asuinrakentamisen sijoittumisen 

kautta kaava-alueiden suhteen sekä Oulun seudun yhteisen yleiskaavan asuinrakentami-

seen liittyvien tavoitteiden toteutumisen kautta. Asuinrakentamisen sijoittuminen samal-

la myös indikoi yhdyskuntarakenteen hajautumista. Aluksi tarkastellaan, kuinka ole-

massa oleva ja uusi asuinrakentaminen ovat sijoittuneet yhdyskuntarakenteeseen sekä 

yhteisen yleiskaavan ja asemakaavojen alueille. Seuraavaksi tarkastellaan kaavoituksen 

ohjausvaikutuksen toteutumista tutkimalla asemakaavojen sijoittumista yhteisen yleis-

kaavan asuinrakentamisen tavoitteiden suhteen. 
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Asemakaavojen ulkopuolinen asuinrakentaminen  

 

Asuinrakentaminen on ollut runsaassa kasvussa Oulun seudulla tarkastelujakson aikana 

(kuva 21). Rakentaminen on kasvanut tasaisesti kaikkialla yhdyskuntarakenteen alueel-

la. Kuvassa on eriteltynä asemakaavoitetuilla alueilla ja niiden ulkopuolella sijaitseva 

uusi asuinrakentaminen. Asemakaavojen ulkopuolinen rakentaminen on eroteltu edel-

leen asemakaavojen ulkopuoliseen mutta taajama-alueilla sijaitsevaan ja sekä taajama- 

että asemakaava-alueiden ulkopuolella sijaitsevaan asuinrakentamiseen. 

 

 

Kuva 21. Asuinrakentaminen Oulun seudulla 2000–2010. 

 

Taulukossa 4 on esitetty sama asuinrakentamisen jaottelu prosentteina. Tarkastelujakson 

aikana asuinrakentamisen osuus asemakaavoitetuilla alueilla on kasvanut. Uusista asun-

noista vuonna 2000–2005 77,7 prosenttia rakennettiin asemakaavoitetuille alueille, ja 

vuonna 2005–2010 määrä oli noussut 80,9 prosenttiin. Uusia asuntoja rakennetaan siis 

yhä useammin niille tarkoitetuille alueille. Asemakaavojen ulkopuolinen rakentaminen 



78 

 

on silti seudulla varsin yleistä, vuonna 2010 yhä lähes 20 % uudesta asuinrakentamises-

ta. Suunnittelemattoman rakentamisen suuri määrä kertoo Oinosen ym. (2013: 69) mu-

kaan yhdyskuntarakenteen hajautumisesta alueella. 

 

Asuinrakentaminen Oulun seudulla Tilanne Uudet asunnot Uudet asunnot 

2000 (%) 2000-2005 (%) 2005-2010 (%)

Asemakaava-alueilla 63,4 77,7 80,9

Asemakaavojen ulkopuolella 36,6 22,3 19,1

            Taajama-alueilla asemakaavojen ulkopuolella 21,7 7,9 8,9

            Taajama-alueiden ulkopuolella 14,9 14,4 10,3  

Taulukko 4. Asuinrakentamisen sijoittuminen asemakaavojen suhteen jaksoittain Oulun seudul-

la vuosien 2000–2010 välillä. 

 

Verrattuna Suomen muihin kaupunkiseutuihin esimerkiksi Oinosen ym. (2013: 44) tut-

kimuksessa Oulun seutu sijoittuu asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen määrän 

vertailussa suhteellisen hyvään asemaan Suomen kaupunkiseutujen joukossa. Asema-

kaavoitetuille alueille sijoittuvan asuinrakentamisen osuus on muihin kaupunkiseutuihin 

verrattuna suuri, kolmestakymmenestä kaupunkiseudusta Oulu sijoittuu kymmenen en-

simmäisen joukkoon. Oulun seutua alhaisempi asuinrakentamisen osuus asemakaavoite-

tulla alueella on suurimmalla osalla pienemmistä kaupunkiseuduista, kuten esimerkiksi 

Lahdessa, Vaasassa ja Porissa. Oulun seutua korkeammat tulokset tosin löytyvät siihen 

parhaiten verrattavissa olevilta suuremmilta kaupunkiseuduilta, kuten pääkaupunkiseu-

dulta ja Tampereelta. Pääkaupunkiseudulla asemakaavoitetulla alueella asuu yli 95 % 

väestöstä, Tampereellakin lähes 90 %. Oulun 80,9 % on näihin verrattuna paljon alhai-

sempi. Asuinrakentamisen määrä on Oulun seudulla yhteensä niin suuri, että siitä vii-

denneksen sijoittuminen asemakaava-alueiden ulkopuolelle tarkoittaa varsin suurta 

suunnittelemattoman rakentamisen määrää. Asutuksen sijoittuminen erilleen olemassa 

olevasta yhdyskuntarakenteesta ei Sairisen ja Maijalan (2009: 8–9) käsityksen mukaan 

tue eheyttävän yhdyskuntasuunnittelun tavoitteita. 

Asemakaavojen ulkopuolista rakentamista tarkemmin tarkasteltaessa taajama-

alueiden ulkopuolinen rakentaminen (10,3 %) oli vuosina 2005–2010 yleisempää kuin 

taajamien sisäinen (8,9 %). Vuoden 2000 lähtötilanteesta asemakaavojen ja taajama-

alueiden ulkopuolisen rakentamisen määrä on noussut korkeammaksi kuin asemakaavo-



79 

 

jen ulkopuolisen mutta taajamien sisäisen. Sekä asemakaavojen että taajama-alueiden 

ulkopuolinen rakentaminen on pääasiassa suunnittelematonta hajarakentamista, joka voi 

aiheuttaa laajamittaisena yhdyskuntarakenteen hajautumista. Asemakaavojen ulkopuo-

listen taajama-alueiden rakentaminen voi kuitenkin ollessaan yleiskaavaan perustuvaa 

täydennysrakentamista olla myös suunnitelmallista.  

Kuvassa 22 nähdään tarkemmin asemakaavojen ulkopuolisen asuinrakentamisen 

sijoittuminen alueella. Tällaisesta rakentamisesta suurin osa sijoittuu kuntakeskusten 

läheisyyteen, etenkin Kiimingin, Haukiputaan ja Muhoksen alueille. Näiden alueiden 

rakentamisesta suurin osa sijoittuu kuitenkin taajamien alueelle. Sekä asemakaavojen 

että taajamien ulkopuolelle sijoittuvasta hajarakentamisesta pääosa sijaitsee osin edelli-

sistä poiketen Oulun eteläpuolisten kuntien Limingan, Tyrnävän ja Muhoksen alueilla. 

Kartassa on käytetty vuoden 2005 taajamarajausta, sillä taajamarajaukset muodostetaan 

vasta jälkeenpäin syntyneen rakentamisen mukaan. Asemakaavojen ulkopuolisen raken-

tamisen voidaan nähdä keskittyneen monin paikoin yhtenäisiksi ryppäiksi, jotka saatta-

vat levitessään muodostaa uutta, suunnittelematonta ja näin ollen hajautumista lisäävää 

taajama-aluetta.  
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Kuva 22. Uusi asuinrakentaminen Oulun seudulla asemakaavojen suhteen vuosina 2005–2010. 

 

Asemakaavojen ulkopuolelle syntynyttä uutta asuinrakentamista tarkastellaan seuraa-

vaksi Oulun seudun yhteisen yleiskaavan pohjalta (taulukko 5). Kyseessä on siis saman 

asemakaavojen ulkopuolisen rakentamisen alueen tarkastelu kuin edellä mutta taajami-

en sijaan yhteisen yleiskaavan alueiden suhteen.  Asemakaavan ulkopuolisille yhteises-

sä yleiskaavassa esitetyille asumisen uusille ja kehitettäville alueille on suuntautunut 2 

% uudesta asuinrakentamisesta. Näiden alueiden rakentaminen on tarkoitus toteuttaa 

asemakaavojen pohjalta, joten vielä asemakaavoittamattomina niille rakentaminen voi 

aiheuttaa haittaa tulevalle kaavoitukselle mutta ei välttämättä itsessään ole yhdyskunta-

rakennetta hajauttavaa kehitystä. Yleiskaavan maaseutumaisen kehittämisen alueille 
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puolestaan on sijoittunut 2,5 % uudesta asuinrakentamisesta. Koska näiden alueiden 

kehittämistä ei ole tarkoitus ohjata asemakaavoilla, niille sijoittuva asutus ei vähäisinä 

määrinä ole yhteisen yleiskaavan tavoitteiden vastaista. 

 

Asemakaavojen ulkopuolinen asuinrakentaminen Uudet asunnot Asuntojen 

2005-2010 (%) määrä

Asumisen uudet ja kehitettävät alueet 2 85/4313

Maaseutumaisen asumisen kehitettävät alueet 2,5 108/4313

Uusien ja kehitettävien alueiden ulkopuoliset taajama-alueet 5,7 247/4313

Kaikkien edellisten ulkopuoliset alueet 8,9 385/4313  

Taulukko 5. Asemakaavojen ulkopuolinen uusi asuinrakentaminen yhteisen yleiskaavan suhteen 

vuosina 2005–2010. 

 

Edellisten alueiden ulkopuolelle sijoittuva eli taulukon kahden alimman luokan raken-

taminen taas ei yleiskaavan mukaan ole toivottavaa. Kaikkien yleiskaavan uusien ja 

kehitettävien asumisen alueiden ulkopuolisille taajama-alueille sijoittuu 5,7 % uudesta 

asuinrakentamisesta. Näitä alueita ei ole yhteisen yleiskaavan mukaan tarkoitus kehittää 

asumiseen. Rakentaminen sijoittuu kuitenkin olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 

lähiyhteyteen, joskaan ei välttämättä osaksi sitä. Kaikkien edellä mainittujen luokkien 

ulkopuolelle sijoittuu 8,9 % uudesta asuinrakentamisesta. Tällainen hajarakentaminen 

on kaikkein epätoivottavin asuinrakentamisen vaihtoehto ja hajauttaa laajamittaisena 

yhdyskuntarakennetta. Asemakaavoituksen ulkopuolisista alueista lähes 15 % siis sijoit-

tuu yhteisen yleiskaavan asuinrakentamiseen tarkoittamattomille alueille.  

Seudulla tapahtuvan asuinrakentamisen kokonaismäärään nähden asemakaavojen 

ulkopuolinen rakentaminen on vähäistä, mutta sitä kuitenkin tapahtuu tarpeettoman 

usein. Tällaisen rakentamisen määrä tulisi pitää mahdollisimman vähäisenä, sillä ka-

saantuessaan hajarakentaminen alkaa muodostaa uusia taajama-alueita jotka vaativat 

infrastruktuurin rakentamista. Suunnittelemattomien alueiden infrastruktuurivaatimuk-

set ovat Ristimäen (2009: 66-67) mukaan usein epäsuhteessa alueen asukastiheyteen 

verrattuna, mikä vaikeuttaa myöhempää suunnittelua ja tekee alueen rakenteen eheyttä-

misestä hankalaa. Yksittäisenä hajarakentaminen ei ole yhdyskuntarakenteen toimivuut-

ta uhkaavaa, mutta kasautuessaan tällaisen rakentamisen merkitys kasvaa huomattavas-

ti. Kuvasta 23 voidaan nähdä asemakaavojen ulkopuolisen asuinrakentamisen sijoittu-
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minen edellä mainittujen yhteisen yleiskaavan luokkien mukaan. Kartasta nähdään kah-

den epätoivotuimman asuinrakentamisen muotojen muodostavan monin paikoin yhte-

näisiä ryppäitä. Hajarakentaminen on muodostanut keskittymiä lähes kaikkien Oulun 

ympäryskuntien alueilla, etenkin niiden keskustojen laidoilla. Suurempia keskittymiä 

voidaan nähdä esimerkiksi Limingassa, Muhoksella ja Haukiputaan ja Kiimingin väli-

sellä alueella sekä Hailuodossa.  

 

 

Kuva 23. Uuden asuinrakentamisen sijoittuminen asemakaavojen ulkopuolella yhteisen yleis-

kaavan suhteen vuosina 2005–2010. 
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Kaavoituksen ohjausvaikutuksen toteutuminen 

 

Uusien asemakaavojen sijoittumisessa voidaan nähdä yhteisen yleiskaavan ohjausvaiku-

tus. Vuosina 2005–2010 tehdyistä uusista asemakaavoista 36,4 % sijoittuu yhteisen 

yleiskaavan niille tarkoittamille uusille ja kehitettäville asumisen alueille (taulukko 6). 

Uusista asemakaavoista jopa 63,6 % sijoittuu siis uusien ja kehitettävien alueiden ulko-

puolelle. Yhteisen yleiskaavan tavoitteiden mukaan lähes kaikkien uusien asemakaavo-

jen tulisi sijoittua uusille ja kehitettäville alueille, mikä tulosten mukaan toteutuu hyvin 

huonosti. Yhteisen yleiskaavan ohjausvaikutus ei näin ollen ole Oulun seudulla toteutu-

nut tarkoitetulla tavalla. 

 

Asemakaavat yhteisen yleiskaavan alueella 2005-2010 (%)

Uusille ja kehitettäville alueille sijoittuvat asemakaavat 36,4

Uusien ja kehitettävien alueiden ulkopuolelle sijoittuvat asemakaavat 63,6  

Taulukko 6. Uudet asemakaavat vuosina 2005–2010 suhteessa yhteisen yleiskaavan alueisiin.  

 

Kuvassa 24 nähdään yhteisen yleiskaavan uusille ja kehitettäville asumisen alueille 

osuvat asemakaavat kartalla. Tavoitteen mukaan toteutuneet alueet sijaitsevat pääasiassa 

seudun uusilla asuinalueilla, kuten Metsokankaalla, Kaakkurissa, Kuivasranta-

Ritaharjun alueella, sekä Kempeleen Kokko- ja Linnakankaalla. Näitä tärkeämpää on 

huomata edellä mainitut asemakaavat, jotka eivät sijoitu uusille ja kehitettäville asumi-

sen alueille. Tällaiset asemakaavat yhteisen yleiskaavan tavoitteiden vastaisena hajaut-

tavat yhdyskuntarakennetta. Nämä asemakaavat sijoittuvat osin samoille edellä maini-

tuille uusille asuinalueille, mutta paljon laajempana kuin yhteisessä yleiskaavassa on 

tavoiteltu. Tämä näkyy hyvin esimerkiksi Kuivasranta-Ritaharjun alueella, jossa toteu-

tunut asemakaava ulottuu paljon suunniteltuja uusia ja kehitettäviä alueita pohjoisem-

maksi. Näin merkittävä asutuksen laajeneminen olisi pitänyt ennakoida vahvemmin jo 

yhteisessä yleiskaavassa. Kempeleen Alakylään ja Oulun ja Kiimingin välille taas on 

tehty täysin uusista ja kehitettävistä alueista irrallaan olevia asemakaavoja, vaikka 

asuinrakentamiseen yleiskaavassa tarkoitettuja alueita lähistöltä löytyykin.  
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Kuva 24. Oulun seudun yhteisen yleiskaavan uusille ja kehitettäville asumisen alueille osuvat 

asemakaavat vuonna 2010. 

 

Osa uusien ja kehitettävien alueiden ulkopuolelle sijoittuneista pienemmistä asemakaa-

voista olemassa olevan asemakaavoituksen alueella näyttäisi olevan yhdyskuntaraken-

teen sisäistä täydennysrakentamista. Nämä alueet sijaitsevat kuitenkin varsin kaukana 

yhdyskuntarakenteen keskeisimmistä alueista, ja siten todennäköisemmin hajauttavat 

seudun yhdyskuntarakennetta vaikka ovatkin suorassa yhteydessä siihen. Vaikka täy-

dennysrakentaminen yleensä eheyttää yhdyskuntarakennetta tulisi sen silti olla suunni-

telmien mukaista, jotta sen tavoitteet varmasti täyttyvät kaikilta osin.  
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Nimenomaan uusien asemakaavojen sijoittumisen tutkiminen yhteisen yleiskaavan ta-

voitteiden mukaan on tässä yhteydessä tärkeää, mutta paljon voi päätellä myös yhteisen 

yleiskaavan uusien ja kehitettävien alueiden asemakaavoittamisen tasosta. Uusien ja 

kehitettävien alueiden kokonaismäärästä vain 9,8 % oli asemakaavoitettu vuoteen 2010 

mennessä (taulukko 7).  

 

Uusien ja kehitettävien alueiden kaavoitustilanne 2005-2010 (%)

Asemakaavoitettu 9,8

Asemakaavoittamaton 90,2  

Taulukko 7. Yhteisen yleiskaavan uusien ja kehitettävien asumisen alueiden asemakaavoitusti-

lanne vuonna 2010. 

 

Ilman asemakaavaa uusista ja kehitettävistä alueista jäi vielä siis 90,2 %. Määrä on var-

sin suuri, mutta yhteisen yleiskaavan tavoiteaikataulu ulottuu kuitenkin vuoteen 2020 

asti. Kaikkien uusien ja kehitettävien alueiden ei siis ole tarkoituskaan olla asemakaa-

voitettuja vielä tässä vaiheessa. Tavoitteen toteutumiseksi nykyinen vauhti ei kuiten-

kaan riitä, jos vuonna 2010 vielä 90 % tavoitealueista oli asemakaavaa vailla. Suuria, 

lähes täysin asemakaavoittamattomia uusia ja kehitettäviä alueita sijaitsee esimerkiksi 

Oulujoen pohjoispuolelle suunnitellun uuden Hiukkavaaran alueella, Oulunsalon luo-

teispuolella, Kiimingin ympärillä sekä kuntakeskusten välisillä alueilla ja keskusten 

reunoilla.  

 

Yhteenveto ja pohdinta 

 

Kuten todettu, on hajautuminen ilmiönä varsin laaja ja monitahoinen, mutta se on tun-

nistettavissa ilmiötä erityisen hyvin luonnehtivia ominaispiirteitä tutkimalla. Tässä tut-

kimuksessa näitä piirteitä on pyritty kartoittamaan Oulun kaupunkiseudun olosuhteissa. 

Tulosten mukaan hajautumisilmiö on selvästi läsnä Oulun seudun yhdyskuntarakentees-

sa. Yhdyskuntarakenteen hajautumisen indikaattoreista saadut tulokset osoittavat yh-

dyskuntarakenteen suunnan Oulun seudulla vuosien 2000–2010 välillä olleen kohti en-

tistä hajautuneempaa (taulukko 8). Muutokset viittaavat yhdyskuntarakenteen tehok-

kuuden heikentyneen ja infrastruktuurin hyötyasteen vähentyneen. Selkeimpiä hajautu-
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misesta kertovia seikkoja ovat autoistumisen lisääntyminen, asukastiheyden ja tiheästi 

asuttujen alueiden väheneminen sekä asumisväljyyden kasvu ja asuntokuntakoon piene-

neminen. Asuinrakentamisen sijoittumista tarkasteltaessa nähdään lisäksi taajama-

alueiden ulkopuolisen hajarakentamisen määrän lisääntyneen ja hajarakentamisen sijoit-

tuneen hajautumista edistäviksi asutuskeskittymiksi. 

 

Yhdyskuntarakenteen muutoksen suunta Hajautuu Ei hajaudu

Asukastiheys X

Tiheysgradientti X

Keskustaetäisyys X

Keskeisyys X

Joukkoliikenteen saavutettavuus X

Joukkoliikenteen kannattavuus X

Autoistuminen X

Päivittäistavarakauppojen saavutettavuus X

Ala- ja yläasteiden saavutettavuus – –

Asumisväljyys X

Asuntokuntakoon muutos X

Asuinaluetyyppien osuuksien muutos X  

Taulukko 8. Hajautumisen indikaattoreiden tulokset. 

 

Seudun hajautumiskehityksen lisääntymistä tukevat havainnot taajama-alueiden pinta-

alan kasvusta suhteessa asukastiheyteen. Tiheysgradientista nähdään asutuksen sijoittu-

neen tarkastelujakson aikana tasaisemmin yhdyskuntarakenteen eri vyöhykkeille ja uu-

sien asutuskeskittymien muodostuneen etäälle keskuksista. Keskeisyys on vähentynyt, 

joukkoliikenteen kannattavuusalueella asuvan väestön osuus pienentynyt ja autoistumi-

nen lisääntynyt. Asumisväljyys seudulla on kasvanut ja asuntokuntien keskikoko pie-

nentynyt. Harvan pientaloasutuksen osuus on vähentynyt, mutta tarkasteltaessa tätä suh-

teessa asutuksen sijoittumiseen voi syynä olla harvan asutuksen keskittyminen ja muut-

tuminen näin taajamiksi ja pientaloalueiksi, joiden osuus puolestaan on kasvanut. Nämä 

kaikki havainnot viittaavat yhdyskuntarakenteen hajautuneen tarkastelujakson aikana. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen vähenemiseen tavalla tai toisella taas viittaavat vä-

estön keskimääräisen keskustaetäisyyden lasku ja joukkoliikenteen saavutettavuusalu-

eella asuvan väestön lisääntyminen. Vaikeasti tulkittavia indikaattoreita ovat ala- ja ylä-
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asteiden saavutettavuus sekä joukkoliikenteen saavutettavuus. Näissä indikaattoreissa 

muutokset ovat olleet varsin pieniä ja osin keskenään ristiriitaisia, mikä tekee niiden 

tulkinnasta haastavaa. Indikaattorit eivät ole yksiselitteisiä, vaan niissä tapahtuneisiin 

muutoksiin on voinut olla vaikutusta monilla indikaattoreissa näkymättömillä seikoilla. 

Monissa indikaattoreissa havaitut muutokset ovat hyvin pieniä, mistä on vaikea vetää 

varmoja johtopäätöksiä. Indikaattoreista valtaosa kuitenkin näyttäisi kallistuvan yhdys-

kuntarakenteen hajautumisen ja sen jatkuvan lisääntymisen suuntaan. Tästä yhdenmu-

kaisuudesta voidaan kokonaisuudessaan päätellä paljon yksittäisten indikaattoreiden 

tuloksia varmemmin yhdyskuntarakenteen muutoksen suunta. 

Vertailu muihin Suomen kaupunkiseutuihin kertoo Oulun seudun olevan useiden 

indikaattoreiden osalta keskivertoa hajautuneempi. Tämä on totta etenkin Oulun seutua 

parhaiten vastaaviin maan suurempiin kasvaviin kaupunkiseutuihin verrattaessa. Esi-

merkiksi keskeisyyttä, joukkoliikennettä kannattavaa asukastiheyttä ja asuinrakentami-

sen sijoittumista asemakaavojen suhteen mitattaessa Oulu jää selvästi jälkeen muista 

suurista kaupunkiseuduista. 

Asutuksen sijoittumisen tarkastelu kertoo asutuksen levinneen entistä laajemmalle 

ja paljolti myös suunnittelemattomalle alueelle. Uusia väestönkeskittymiä on tullut 

muun muassa tarkastelujakson aikana merkittävästi kasvaneille asuinalueille noin viiden 

ja kymmenen kilometrin etäisyyksille seudun kuntakeskuksista. Asemakaavoittamatto-

milla alueilla taajamien ulkopuolisen asuinrakentamisen osuus on lisääntynyt ja hajara-

kentaminen näillä alueilla keskittynyt aiempaa enemmän. Hajarakentamisen keskitty-

minen ja uusien suunnittelemattomien taajama-alueiden muodostuminen edistää tehok-

kaasti hajautuvaa kehitystä. Suunnittelematon asuinrakentaminen on rakentamisen 

muodoista haitallisinta, sillä sen lisäksi että sitä on vaikea kontrolloida se myös vaikeut-

taa alueiden kaavoittamista tulevaisuudessa.  

Asemakaavojen ulkopuolinen rakentaminen on tarkastelujakson aikana vähenty-

nyt, mutta sen määrä on silti varsin suuri. Kaavoitustarkastelun tulokset osoittavat ase-

makaavojen sijoittuneen yhteisen yleiskaavan tavoitteiden vastaisella tavalla. Tästä joh-

tuen asuinrakentamisen ei voida varmuudella sanoa sijoittuneen maankäytön ohjausjär-

jestelmän edellyttämällä, yhdyskuntarakennetta eheyttävällä tavalla vaikka se suurim-

maksi osaksi asemakaavoitetuille alueille sijoittuukin. Asemakaavojen ulkopuolisessa 

asuinrakentamisessa haitallinen taajama-alueiden ulkopuolinen hajarakentaminen on 
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tarkastelujakson aikana tullut yleisemmäksi kuin taajamien sisäinen, vaikka määrä ko-

konaisuudessaan on vähentynyt. Asemakaavojen ulkopuolista asuinrakentamista Oulun 

seudun yhteisen yleiskaavan pohjalta tarkasteltaessa voidaan todeta asuinrakentamisen 

sijoittuvan varsin usein yleiskaavan uusien ja kehitettävien alueiden ulkopuolelle. Kar-

tasta nähdään epätoivotun asuinrakentamisen sijoittuneen monin paikoin haitallisiksi 

keskittymiksi, jotka kasvaessaan luovat uutta, suunnittelematonta taajamaa. Juuri tällai-

nen suunnittelemattoman hajarakentamisen kehitys edistää yhdyskuntarakenteen hajau-

tumista. 

Ewingin (1997) peräänkuuluttama, Yhdysvalloista puuttuva aktiivinen suunnittelu 

ohjaa Suomessa maankäyttöä mutta tekee sitä tulosten perusteella varsin tehottomasti. 

Oulun seudun yhteisen yleiskaavan ohjausvaikutus näyttää tulosten perusteella epäon-

nistuneen. Yhteinen yleiskaava ei ole onnistunut ohjaamaan seudun uusien asemakaavo-

jen sijoittumista tavoitteidensa mukaisesti. Valtaosa tarkastelujakson aikana tehdyistä 

asemakaavoista sijoittuu yhteisen yleiskaavan uusien ja kehitettävien asumisen alueiden 

ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa, ettei maankäytön ohjausjärjestelmän vaikutus ulotu tar-

koitetulla tavalla asemakaavojen suunnitteluun eikä niiden näin ollen voida varmuudella 

katsoa toteuttavan maankäytön ohjausjärjestelmän tavoitteita. Kaavahierarkian tulisi 

tässäkin toimia yksiselitteisesti alemman tason noudattaessa aina ylemmän vaatimuksia 

määritellyn mukaisesti. Kaavoitustarkastelusta puuttuvat yhteisen yleiskaavan ja ase-

makaavojen väliin sijoittuvat kuntien omat yleiskaavat, mutta ne sijoittuvat kaava-

hierarkiassa yhteisen yleiskaavan alle joten niiden laadinnassa tulisi ottaa huomioon 

ylikunnallisen yhteisen yleiskaavan alueiden suunniteltu käyttö. Näin niillä ei pitäisi 

olla vaikutusta asemakaavojen sijoittumiseen yhteisen yleiskaavan vastaisesti (Jääske-

läinen & Syrjänen 2010: 293–301).  

Oulun seudun yhteinen yleiskaava tavoittelee seudulle eheämpää yhdyskuntara-

kennetta ja pyrkii sijoittamaan toimintoja tavoitteensa mukaisesti. Yhdyskuntarakenne 

on Oulun seudulla hajautumassa yhä enemmän, ja tulosten perusteella voidaan varsin 

varmasti sanoa tämän johtuvan osaltaan yhteisen yleiskaavan ohjauksen epäonnistumi-

sesta. Seudun asuinrakentamisesta valtaosa sijoittuu asemakaavoitetulle alueelle, mutta 

jos näitä asemakaavoja ei ole tehty maankäytön ohjausjärjestelmän tavoitteiden mukai-

sesti se ei tarkoita että suunnitelmallinen rakentaminen olisi yhdyskuntarakenteellisesti 

eheyttävää. 
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Hajautumisen eri määritelmiä yhdistävistä piirteistä (esim. Ewing 1997, Peiser 2001, 

Gillham 2002, Bruegmann 2005, Frumkin ym. 2004) Oulun seudulla voidaan havaita 

selvästi esimerkiksi alhaisen tiheyden, vahvan yksityisautoilun määrän ja yhdyskuntara-

kenteen sisäisen hajanaisuuden ja suunnittelemattomuuden läsnäolo. Oulun seudun ha-

jautumisilmiö noudattelee indikaattoreiden tuloksista päätellen muodoltaan kirjallisuu-

dessa esiin tullutta kehitystä. Hajautumisilmiön taustalla on helppo havaita esimerkiksi 

Gillhamin (2002) neljän hajautumisen taustatekijän vaikutus. Maankäytön muodot, 

voimakas autoistuminen ja kommunikaatiomenetelmien parantuminen ovat olleet mah-

dollistamassa yhdyskuntarakenteen leviämistä alueella. Vaikka Suomesta löytyykin 

Gillhamin kaipaama julkishallintolähtöinen kaavoitus, ei se ole toiminnallaan onnistu-

nut eheyttämään yhdyskuntarakennetta ainakaan Oulun seudulla. Kaavoitusjärjestelmä 

ei ole onnistunut ohjaustehtävässään, vaan asemakaavat ovat sijoittuneet kaavahierarki-

an ohjauksen vastaisesti ja asuinrakentaminen on levinnyt osin hallitsemattomasti alu-

eelle.  

Oulun seudun kehityksestä ja Suomen hajautumisilmiön tarkastelusta voidaan 

nähdä, että useat yhdyskuntarakenteesta todetut seikat ovat samoja kuin yhdysvaltalai-

sessa hajautumiskehityksessä. Lähtökohtaisesti monet samat taustatekijät ovat olleet 

vaikuttamassa hajautumisilmiön syntyyn ja kehitykseen myös täällä. Kuten Suomen 

hajautumisilmiön tarkastelussa todettiin, on suomalainen hajautuminen Yhdysvaltojen 

vastaavaa huomattavasti pienialaisempaa ja vaatimattomampaa. Eroja Gillhamin (2002) 

kuvailemaan kehitysmalliin voidaan myös tulosten perusteella nähdä ilmiön laajuudes-

sa, sillä Suomen olosuhteissa hajautuminen ei ole päässyt kasvamaan yhtä suureksi il-

miöksi kuin mitä se hajautumisen malliesimerkkinä toimivassa Yhdysvalloissa on. Il-

miötä luonnehtivat tekijät eivät tule Suomessa yhdyskuntarakenteesta yhtä selkeästi 

esiin tai niitä ei ole yhdyskuntarakenteen lähtökohtaisista eroista johtuen löydettävissä 

ollenkaan. Muutokset hajautumisessa ovat pieniä eikä yhdyskuntarakenteen leviämiselle 

ole niin laajoja edellytyksiä kuin Yhdysvaltojen suurilla metropolialueilla. Oulun seu-

dulla on esimerkiksi yhä varsin mahdollista liikkua kevyellä ja julkisella liikenteellä 

vaikka niiden toimintaolosuhteet eivät olekaan voimakkaan autoistumisen vuoksi opti-

maaliset. Kuitenkin olennaisimmat hajautumista luonnehtivat tekijät ovat todetusti läsnä 

myös Suomen yhdyskuntarakenteessa. 



90 

 

Hajautumisen tapauksessa erityisesti Suomen ongelmana oleva suunnittelemattoman 

hajarakentamisen leviäminen tulee hyvin esiin Oulun seudun tapauksessa. Ristimäen 

(2009: 66–67) mukaan hajarakentamisen kasvu aiheuttaa kaupunkien lievealueiden asu-

tuksen laajenemista jolloin ne muuttuvat hajarakentamisesta suunnittelemattomiksi taa-

jamiksi. Sama kehitys on havaittavissa tulosten mukaan myös Oulun seudun taajamien 

liepeillä. Myös Oulun seudun hajarakentamisselvityksen mukaan seudulla on runsaasti 

haitallista hajarakentamista, jonka ongelmat tulevat esiin vasta pitkällä aikavälillä. Sel-

vityksessä todetaan osuvasti, ettei kestävän ja oikeudenmukaisen maankäytön kehittä-

minen voi toteutua, jos seudun rakentamisesta päätettäessä ei tueta maankäytön ohjaus-

järjestelmän tavoittelemaa yhdyskuntarakennetta eheyttävää kehitystä (Oulun seutu 

2006: 3). Hajarakentaminen seudulla yleistyy ja yksittäisten asuinrakennusten sijaan 

rakentaminen keskittyy taajamien läheisiksi keskittymiksi, jotka muodostavat uutta, 

suunnittelematonta taajamaa. Kuten Helminen ja Ristimäki (2008: 7) ovat todenneet, on 

tällaisten alueiden kaavoittaminen erittäin haastavaa vaikka sijaintinsa puolesta se olisi 

erittäin olennaista.   

 

Loppupäätelmät 

 

Ewingin (1997) toteamus indikaattoreiden tarpeesta hajautumisen määrittelyssä pitää 

perustellusti paikkansa. Hajautuminen on koko yhdyskuntarakennetta läpileikkaava 

monimutkainen prosessi, jonka vaikutuksia voidaan havaita joka puolella yhdyskunta-

rakennetta. Indikaattoreiden avulla hajautumiseen liittyvät ja sitä lisäävät tekijät on 

mahdollista tunnistaa. Tekijöiden tunnistaminen ja tiedostaminen on tärkeää, sillä siten 

niihin voidaan kaikkein tehokkaimmin vaikuttaa. 

Nykyisen kaltaisella kehityksellä Oulun seudun yhdyskuntarakenne tulee jatka-

maan hajautumistaan. Hajautumisen vauhti on kenties hieman hiipunut, muttei silti lä-

helläkään pysähtymistä. Indikaattorit ovat jo itsessään tekijöitä, joissa hajautuminen 

selvästi näkyy ja jotka näin ovat merkittävä osa sen leviämistä. Tehokas tapa pysäyttää 

hajautumiskehitys olisi kenties tarkastella tutkimuksessa käytettyjä hajautumisen indi-

kaattoreita siltä kannalta, miten yksittäin niiden kehityksen suuntaan voitaisiin vaikut-

taa. Näin saataisiin kokonaisuudessaan hajautumista edistävät tekijät otettua haltuun ja 

hajautuminen pysäytettyä. 
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Kaavoituksen ajaman eheyttävän suunnittelun tavoitteiden toimimattomuus johtuu ken-

ties juuri käsitteen määrittelemättömyydestä. Eheyttävän suunnittelun edistäminen on 

luonnollisesti vaikeaa jos sen sisältöä ei tunneta. Asemakaavoituksen tavoitteenvastaista 

sijoittumista käsitteen määrittely ei varsinaisesti ratkaisisi, mutta maankäytön ohjauksen 

sisällön tarkentaminen ehkäisisi todennäköisesti suorien tavoitteiden rikkomisten tapah-

tumista. Epämääräisiä ohjeistuksia on vaikea noudattaa, mutta tarkalla tavoitteiden ja 

toimenpiteiden määrittelyllä ohjeita ei suoraan voi jättää noudattamatta. Eheytyminen 

on toki aina tapauskohtaista, mutta määrittelyä on mahdollista tarkentaa siten että tilaa 

jää myös paikallisten olosuhteiden huomioimiselle. Tässä tapauksessa mielestäni pätisi 

sama kuin itse eheytymisen määritelmässä: käsitteen kenties mahdottoman määrittelyn 

yrityksen sijasta määritellään se, mitä se ainakaan ei ole. Kenties eheyttämisen kaltaisen 

sisällöttömän käsitteen sijaan määrittelemällä hajautuminen ja sen ehkäisemiseksi vaa-

ditut keinot ohjausjärjestelmällä olisi konkreettisia tavoitteita joita noudattaa.  

Vaikka hajautuminen on muotoutunut pitkällisen kehityskaaren ja ihmisten asu-

mispreferenssien tuloksena, on yhdyskuntarakenteen aktiivinen suunnittelu keino jolla 

kehityksen suuntaan voidaan parhaiten vaikuttaa. Tarjoamalla kannattavia joukkolii-

kennepalveluita ja sijoittamalla asutus eheyttävän suunnittelun tavoitteiden mukaisella 

tavalla voidaan ylläpitää sekä ihmisten asumisen laatuun liittyviä vaatimuksia että ha-

jauttavaa suunnittelua ehkäisevää yhdyskuntarakennetta. Tutkimuksen myötä on tullut 

myös selväksi, että paikallisuuden huomioiminen on hajautumisen kaltaisessa ilmiössä 

olennaista. Kaupunkiseutuja on vaikea mitata samoilla mittareilla ja vertailla keskenään, 

sillä hajautuminen tulee esiin eri tavoin eri alueilla. Kaupunkiseudut ovat erilaisia eivät-

kä kaikki mittarit sovi kaikille, mikä tekee kaupunkiseutujen keskinäisestä vertailusta 

haastavaa. Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen tilan kartoittaminen avaa kuitenkin 

keskustelua alueiden välillä ja auttaa muodostamaan ratkaisuja kaupunkiseutujen koh-

taamiin haasteisiin. Suunnittelun integrointi on yksi askel hajautuvan yhdyskuntaraken-

teen ehkäisemisessä. Eri alojen suunnittelua yhdistämällä hajautuminen voidaan ottaa 

haltuun eri suunnista, ja yhteistyötä korostamalla monet ongelmista vähenisivät.  

Tulokset viittaisivat vahvasti siihen että kaavoituksessa olisi tarvetta vahvemmalle 

ohjaukselle, jotta ohjausjärjestelmän tavoitteiden toteutuminen voitaisiin varmistaa 

mahdollisimman hyvin. Keinoja paremman ohjauksen saavuttamiseksi on kuitenkin 

haastavaa kehittää, jos yhdyskuntarakenteen hajautumisen perimmäisiä syitä ja yhdys-
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kuntarakenteen eheyttämisen paikallista sopeuttamistarvetta ei ole tutkittu perinpohjai-

sesti. Tämän osalta tutkimus ei tarjoa suoria vastauksia, vaan sitä vastoin herättää sitä-

kin enemmän kysymyksiä yhdyskuntarakenteen ohjauksen toiminnasta ja sen taustalla 

vaikuttavista syistä.  

 

Jatkotutkimusta ajatellen 

 

Tutkielman tarkastelujakso on hajautumisen kaltaisen hitaan ja monimuotoisen ilmiön 

tutkimiseen varsin lyhyt aika, mikä näkyy varmasti myös tuloksissa. Yhdyskuntaraken-

teen muodostuminen tapahtuu ajan kuluessa erilaisten pitkällisten kehitysprosessien 

tuloksena, ja kaupunkiseudun yhdyskuntarakenne onkin aina eräällä tavalla keskeneräi-

nen. Aihe on kuitenkin tärkeä tutkittava, joten tämän kaltaiset ongelmat tulee hyväksyä 

ja ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon tutkimuksessa. Tarkastelujakson lyhyyden 

vuoksi tulosten tulkinnan kanssa tulee siis olla kriittinen, mutta tässä tutkielmassa tulok-

sista onkin pyritty lähinnä muodostamaan yleistasoinen kokonaiskuva seudun yhdys-

kuntarakenteesta. Tutkielmassa käytetyistä indikaattoreista saatavien tuloksien ei ole 

tarkoituskaan vastata tyhjentävästi kysymyksiin yhdyskuntarakenteen hajautumisen 

ilmiön määrittelystä ja korjaamisesta. Indikaattoreiden joukossa on varmasti runsaasti 

virhelähteiden mahdollisuuksia. Pidempi tarkastelujakso, välivuosien mukaan ottaminen 

ja pysyminen tarkoissa ruutupohjaisissa paikkatietotarkasteluissa niistä johdettujen tun-

nuslukujen sijaan ovat asioita, jotka olisivat voineet tuoda lisäarvoa tuloksiin. Niin ai-

neiston saatavuus kuin tarkastelunäkökulmakin asettavat kuitenkin rajoituksia tutkimuk-

selle. 

Tutkimuksen edetessä kävi yhä selvemmäksi, että myös kaupunkiseudun sisällä 

on syytä ottaa huomioon alueelliset vaihtelut esimerkiksi kaupunginosien välillä. Ai-

neistojen saatavuus ja tarkkuus asettaa kuitenkin tässäkin rajoja tutkimukselle. Kuntata-

son tarkastelu tuskin antaisi kaupunkiseutua parempia tuloksia, sillä hajautumisilmiötä 

tarkasteltaessa toiminnalliset alueet tuovat paremmin esiin hajautumisen kaltaisen laajan 

ilmiön. Tässä paikkatietopohjaiset menetelmät osoittavat paremmuutensa, sillä niiden 

avulla toiminnallisen kaupunkiseudun kokoista aluetta on mahdollista tarkastella lä-

hempää myös seudun sisällä. Tämän työn tapauksessa osaa indikaattoreista ei ollut saa-

tavilla suoraan paikkatietomuotoisina ja kaikki indikaattorit haluttiin suurelta osin pitää 
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vertailukelpoisina, joten seututason tarkastelu oli mielekkäin vaihtoehto. Paikkatieto-

pohjaista tarkastelua hyödynnettäessä hajautumiseen liittyviä tekijöitä on mahdollista 

tarkastella hallinnollisista rajoista riippumatta. Aineistojen saatavuus ja luotettavuus voi 

muodostua ongelmaksi mittareiden käytölle, jos aineistoa ja sen avulla saatuja tuloksia 

ei osata tulkita oikein. Jatkotutkimusta ajatellen kaupunkiseudun alueen sisäinen tar-

kempi tarkastelu toisi tutkimukseen uutta näkökulmaa. Kaupunkiseudun sisäisen tarkas-

telun avulla tulisivat paremmin esiin ydinkaupungin ja lievealueiden ominaispiirteet ja 

eroavaisuudet sekä hajautumisen alueelliset vaihtelut.  

Jatkotutkimuksissa olisi mielenkiintoista ottaa huomioon myös muiden maankäy-

tön ohjausjärjestelmän mukaisten kaavatasojen vaikutus yhdyskuntarakenteen muodos-

tumiseen. Maakuntakaava ja kuntien omat yleiskaavat ja osayleiskaavat vaikuttavat 

osaltaan niin yhteisen yleiskaavan kuin myös asemakaavojen muodostamiseen, ja niiden 

tutkiminen yhteisen yleiskaavan rinnalla toisi varmasti lisäarvoa tutkimukselle ja paljon 

uusia näkökulmia aiheeseen.  
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