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0.1 TIIVISTELMÄ 
 

Diplomityö on luonteeltaan tutkielmatyö, joka käsittelee kaavoituksen taloudellisia vaikutuksia 

ja keskittyy erityisesti löytämään tietoa alueiden kaavoitus- ja toteutusjärjestyksen  vaikutuksista 

kuntatalouteen.  

Työn taustalla oleva tiedontarve liittyy tavoitteeseen tuottaa tietoa asemakaavoituksen taloudel-

lisista vaikutuksista päätöksenteon avuksi myös järjestyksen osalta. Tiedon avulla pyritään tun-

nistamaan kaavojen toteuttamiseen liittyviä riskejä ja tavoitellaan sitä, että koko maankäyttö-

prosessi sisältäen sekä kaavoituksen, että sen edellyttämän päätöksentekoprosessin, olisi koko-

naisuutena hallittua, suunnitelmallista ja tietoon perustuvaa. 

Työn alkuosa koostuu aiheeseen liittyvän suomalaisen tutkimuksen kirjallisuuskatsauksesta. Ta-

voitteena on ollut löytää mahdollisimman laajasti tutkimuksellista tietoa sekä vastauksia vähin-

täänkin seuraaviin kysymyksiin: 

 kuinka vaikutukset muodostuvat ja mitkä ovat niiden osatekijät (muuttujat)? 

 onko vaikutuksista olemassa rahamuotoon yhteismitallistettua kustannustietoutta? 

 onko eri osatekijöiden yhteis- tai ristiinvaikutuksia tutkittu? 

Laajasta lähdemateriaalista ei löytynyt valmista menetelmää, jonka avulla voisi suoraan arvioida 

kaavoitusjärjestyksen kustannusvaikutuksia. 

Kuitenkin eri maankäyttöön liittyvien osa-alueiden tutkimustietoa on niin paljon, että kartoituk-

sen perusteella voidaan olettaa, että kustannusvaikutuslaskelman laatiminen on mahdollista. Se 

kuitenkin edellyttänee vielä eri alojen tutkimustulosten yhteensovittamista sekä systemaattisen 

laskentamenetelmän kehittämistä muodostuakseen eri kunnissa osana kaavoitusprosessia käy-

tettäväksi työkaluksi. 

Diplomityön toisessa osassa on otettu esimerkiksi Varkauden kaupungin strateginen yleiskaava 
ja pohdittu sen toteutusjärjestyksen taloudellisia vaikutuksia kartoituksessa löydettyjen osateki-
jöiden valossa. 
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0.2 ABSTRACT 
 

This final thesis in hand is mainly a Finnish literary research, which purpose has been to find out 

what kind of a research information there is about the economic impacts of the land-use plan-

ning, or zoning if one prefers. The emphasis is specifically on economical differences that might 

exist according to variation in zoning order of the areas in a specific town or a city. And further 

more on the economic impacts on municipal economy. 

The aim of this work is: 

 to understand how these impacts are formed. 

 find out if there is existing knowledge about these impacts with a monetary evaluation 

 find out is there research about interaction between different kind of impact methods.  

 

Despite of the pretty vast reference material, a ready-to-go method for evaluating the zoning 

order impacts was not to be found. Nevertheless, due to amount of a study material available of 

multiple fields of research that is connected to the subject, it does seem much possible to de-

velop such a tool. Though it is obvious that it would require a multi discipline collaboration to 

further equivalent variables in different research fields. 

The final thesis also contains a sequence of a narrow example study about the strategic city de-

velopment plan of Varkaus. There has been examined what the factors to take into consideration 

would be if the economical differences would have been wanted to be find out when determined 

the order of areal zoning. 
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0.4 Johdanto 
 

Työn tavoitteena on pyrkiä löytämään tapa selvittää onko yleiskaavassa määriteltyjen alueiden 

keskinäisellä kaavoitusjärjestyksellä kunnallistaloudellisia vaikutuksia ja jos on, mitä ne ovat. Yh-

täältä tutkimusasettelu voisi olla, että työn tarkoituksena on kartoittaa, onko nykytutkimuksen 

tuottamilla tiedoilla yleensäkään mahdollista arvioida kaavoitusjärjestyksen seurauksia kunnal-

listalouteen. 

Osassa yksi hahmotetaan, rajataan ja esitellään aihealueita, joista kuntatalouden ja maankäytön 

ratkaisujen välisiä vaikutuksia on pyritty selvittämään. Osassa kaksi pohditaan kaava-alueiden to-

teutusjärjestyksen kunnallistaloudellisten vaikutusten merkityksellisyyttä, onko vertailulaskelmia 

käytännössä mahdollista tai järkevää tehdä sekä haarukoidaan suppean esimerkin avulla vertai-

lulaskelman potentiaalista sisältöä.  

Esimerkkitapauksena on käytetty Varkauden kaupungin vuosina 2012-2015 laadittavan strategi-

sen yleiskaavan mukaisten alueiden asemakaavoituksellista toteutusta. 

Käytännössä työ on katsaus hyvin laajaan aihekokonaisuuteen. Työllä on voimakkaasti kirjalli-

suustutkimuksen luonne, minkä lisäksi esimerkkikaupunkiin peilaten on määritetty kokeellinen 

laskentapolku mahdollisesti olevan konkretian - tai sen puutteellisuuden - todentamiseksi. 

Valitun aiheen käsittelyssä tulee esiin tietty teknokraattisuus johtuen tilaajana toimineen Var-

kauden kaupungin tarpeesta tuottaa tietoa päätöksentekoprosessia asemakaavoitusvaiheessa 

helpottamaan. Em. syystä puhtaasti arvoperusteiset suureet, jotka toki liittyvät maankäytön 

suunnitteluun ja yhdyskuntarakenteeseen (eli ihmisten elinympäristöön) olennaisina tekijöinä, 

on tässä työssä jokseenkin kokonaan rajattu pois. 

Työssä ei tulla ottamaan kantaa Varkauden kaupungin yleiskaavalliseen strategiaan, yleiskaavan 

sisältöön eikä sen yhtenevyyteen esim. maakuntakaavan tai muiden sen laatimista ohjaavien, 

hierarkkisesti ylempien asiakirjojen suhteen. Näiden tausta-asiakirjojen antamaa tilasto- yms. tie-

toa toki hyödynnetään analyysiosiossa paikalliskonkretian saavuttamiseksi. 

 

- Aihe:   Asemakaavoitusjärjestyksen vaikutukset  

- Teema:  Kuntatalous 

- Rajaus:   Olemassa oleva  suomalainen tutkimustieto 

- Viitekehys:  Varkauden strateginen yleiskaava 

- Tavoite:  Asemakaavoituksen järjestyksen kunnallistaloudellisten vaikutusten  

   laskentamahdollisuuden selvittäminen 
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1.1 Aihepiirin ja työn tavoitteiden esittely  
 

Kunta hahmotetaan yleensä sen maantieteellisten ra-

jojen mukaan ja jos ihmisiä pyytää kuvailemaan tiet-

tyä kuntaa tai kaupunkia, he usein kuvailevat sitä, 

kuinka kunta tai sen keskusta-alue on rakennettu. 

Vaikka kunta on monia muitakin, myös käsitteellisem-

piä asioita, niin maankäyttö ja rakentaminen (infra- ja 

talonrakentaminen) muodostavat toimintakehyksen 

kunnan muille toiminnoille ja sitä kautta sen talouden 

osatekijöille. Maankäyttö ja rakennettu ympäristö on jo itsessään merkittävä osa kunnan talou-

desta ja lisäksi ne toimivat kaiken muun toiminnan mahdollistajina, mukaan lukien suuriksi bud-

jettieriksi mielletyt sosiaali- ja terveystoimi sekä opetustoimi.  

Kuten kuntatalouden ja yhdyskuntarakenteen välistä yhteyttä käsittelevässä, vuonna 2008 ym-

päristöministeriön selvityksessä todetaan: 

”Talouden voidaan laajimmillaan ajatella liittyvän kaikenlaiseen inhimillisen toiminnan ja suun-

nittelun väliseen vuorovaikutukseen. Taloudellisuus eli edullisuus on tämän toiminnan arviointi-

kriteeri. Erilaisten valintapäätösten tueksi tarvittavien tietojen pitäisi siis kattaa huomattavan 

laaja kokonaisuus, koko ”talouden kenttä” (kaikki menot ja tulot sekä niiden jakautuminen eri 

osapuolille, ajanjaksoille jne.). Yhdyskuntasuunnittelussa talous ja taloudellisuus rajataan useim-

miten huomattavasti suppeammaksi. Tällöin tarkoitetaan yleensä joko ns. yhdyskuntataloudelli-

sia tai tiettyyn toimijaan (useimmiten kuntaan) suoraan eli välittömästi kohdistuvien kustannus-

ten tarkasteluja” (Koski 2008,s. 9). 

”Välittömien yhdyskuntataloudellisten vaikutusten lisäksi on olemassa välillisiä, tiettyyn tahoon 

epäsuorasti kohdistuvia vaikutuksia. Kunnan kannalta katsottuna välillisiä vaikutuksia voivat olla 

esimerkiksi liikenneonnettomuuksista aiheutuvat sairaanhoitokulut.” (Koski 2008,s. 9) 

”Välilliset vaikutukset ovat usein hyvin vaikeasti arvioitavissa ja rahallisesti mitattavissa. Monita-

hoisten vaikutusketjujen vuoksi arvioinneista saattaa myös tulla monimutkaisia ja vaikeasti hal-

littavia. Tähän on monia syitä kuten välillisiin vaikutuksiin liittyvien syy- ja seuraussuhteiden mo-

niulotteisuus, vaikutusten mitattavuuteen ja osoitettavuuteen liittyvät ongelmat sekä arvioin-

neissa tarvittavien lähtötietojen puute” (Koski 2008,s. 10). 

Tästä monitahoisuudesta huolimatta olisi tärkeää, että kunta esim. asemakaavoitusjärjestyksestä 

päättäessään voisi huomioida päätöstensä mahdolliset vaikutukset kuntatalouteen ja sitä(-kin) 

kautta kuntalaisille. Näin ollen aihepiirin käsittelyyn kuuluvat jokseenkin kaikki A) ihmisten elä-

mää ja toimintaa yhteiskunnan jäsenenä, B) kuntaa ja C) rakennettua ympäristöä sekä maankäyt-

töä koskevat tutkimukset. Työni tavoitteet ovat seuraavat: 

Julkisessa keskustelussa puhutaan 

paljon kuntataloudesta. Maankäy-

töä koskien puhutaan usein yhdys-

kuntakustannuksista. Lisäksi kaa-

voitustoiminta ja kaavojen sisältö 

kytketään kahteen edellä mainit-

tuun käsitteellä kaavatalous. 
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TAVOITE 1 Hahmottaa, mitkä ovat olennaisia maankäytön ja kuntatalouden välisiä teki- 

  jöitä. 

TAVOITE 2 Yhteismitallistaa havaitut tekijät käyttäen suureena rahaa (euroja) ja löytää  

  niistä siis tietoa muutettuna kustannuksiksi. 

TAVOITE 3 Pohtia tapaustutkimuksen avulla (Varkauden yleiskaava) asemakaavotukselli- 

  sen toteutusjärjestyksen kunnallistaloudellisia vaikutuksia ja saada näin ymmär-

  rystä ristikkäisvaikutuksista ja seurausketjuista.  

On todettu, että jos monimutkaisesta vaikutuskehikosta huomioidaan vain yksi hyötyjä tai mak-

sajataho, voi merkittäviä vaikutuksia jäädä huomiotta. (Littow 1977) Tässä työssä on kuitenkin 

tarkoituksena löytää nimenomaan yksin kunnalle kohdentuvat taloudelliset vaikutukset joko kus-

tannuksina tai säästöinä, joskin pyrkien huomioimaan mahdollisuuksien mukaan niin suorat, kuin 

jossain määrin epäsuoratkin vaikutukset. 

Kuntaliitto on julkaissut vuonna 2014 oppaan joka myös 

tuo tiivistetysti esiin maankäytön, liikenteen ja palvelujen 

kokonaistarkastelun sekä ajallisen kehityksen hahmotta-

misen merkityksen niin prosessien yhteensovituksessa, 

kuin myös päätöksenteon eri tasoilla: 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2979 

 

1.1.1 MITÄ JA MISSÄ ON TUTKITTU 

Kokonaisvaltaisesti asian omaista aihetta on tutkittu melko vähän, 

 lähinnä osa-aluetutkimuksia 

 "kuntatalous" sananakin ollut paitsiossa, joskin viime aikoina se on taas alkanut esiin-

tymään aineistossa 

Työssä on keskitytty keräämään tietoa pääasiassa suomalaisista tutkimuksista ja muista vastaa-

vista lähteistä (oppaat yms.). Näissä selkeimpinä erottuvia tutkimussuuntia ajallisesti on ollut 

Suomessa kaavatalous, maapolitiikka ja kaupunkitalousteorioiden kehittyminen erityisesti 1970-

luvulta eteenpäin, tavallaan siirtyen siitä edelleen yhdyskuntataloudellisten vaikutusten lasken-

tamalleihin ja erityyppisen asumisen vaikutuksiin. 1980- ja 90-lukujen vaihteesta eteenpäin kes-

tävyys, ekologisuus ja ilmastovaikutukset voimakkaan yksinkertaistaen sanottuna ”valtasivat tut-

kimuskentän”, erityisesti kaupunkirakenteen, liikenteenkin ja niiden yhteisvaikutusten suhteen. 

Viime vuosina tyypillisesti erottuvia painopistealueita ovat olleet mm. strateginen suunnittelu / 

kaavoitus, kaupan sijoittuminen sekä saavutettavuus. 

KUVA 1 
 

http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2979
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Tutkimuksia tehdään hyvin hajallaan ja ilmeisestikin myös jokseenkin päällekkäin. Tyypillisimmin 

työn aihepiiriin liittyviä tutkimuksia ovat tuottaneet: 

KUNTALIITTO, KAUPUNKILIITTO ERILLISET KAUPUNGIT  MAAKUNTALIITOT 

ALUEELLISET YMP.KESKUKSET H:GIN KAUPUNKI / YTV YKSITT. TUTKIJAT 

TIELAITOS    RAKENNUSTIETO  SEUTUKAAVALIITTO (-T) 

LIIK. JA VIEST.MINISTERIÖ   YMP.MINISTERIÖ  SIS.MINISTERIÖ 

VTT     YHDYSKUNTASUUNNITTELUN TUTKIMUS- JA KOULUTUS 

                  KESKUS 

ERI YLIOPISTOT YLEENSÄ OPINNÄYTETÖINÄ ERI TASOILLA: 

- MAANTIETO    - ALUETIETEET   - YHTEISKUNTAPOLITIIKKA  
- TEKNIIKKA    - KANSANTALOUSTIEDE 
    arkkitehtuuri 
    maanmittaus 

 

Tällä hetkellä näyttäisi, että tutkitaan vähän kaikkea, mutta edelleen niin, että ristikkäisvaikutus-

ten huomiointi tai kokonaisvaikutukset vaikkapa vain jostakin tietystä näkökulmasta tarkastellen 

jäävät useimmiten puuttumaan.  Samalla eri tutkintalinjat pysyttelevät erillään tarkentuen jatku-

vasti uusien jatkotutkimuksen jatkotutkimusten myötä ja risteten vain harvoin. Niiden väliin jää 

merkittäviä tutkimattomia vaikutuskenttiä, jotka mahdollisesti voisivat sitoa käytettävissä olevan 

tiedon kokonaisuudeksi. 

Taustalla on myös paljon suunnitteluun ja sen käytänteisiin liittyvää tutkimusta, kuten ”kaupun-

kirakenteen kompleksiivisuuden hallinta” ja suunnitteluyhteistyö: sen mahdollisuudet, haasteet 

ja käytännön onnistuminen, jotka kuitenkin tämän työn näkökulmasta ovat toki mielenkiintoisia, 

mutta jokseenkin hyödyttömiä. 

Kaiken kaikkiaan tutkimukset ovat kaupungin kokonaissuunnittelun näkökulmasta lähinnä eril-

lishaaroja, mitä on pyritty kuvaamaan myös viereisellä tutkimuksen sormimallilla. Tämän työn 

kannalta olennaisimpia on näistä erillishaaroista esitelty pääpiirteissään kappaleessa 1.2. Tämän 

työn pyrkimyksenä olevaa kokonaisajattelua ovat ”evolutionaarisesti” edustaneet ehkä lähinnä: 

 Kynnysanalyysit 1970-luvulla 

 aluekohtaiset kaavatalous- tai yhdyskuntatalousselvitykset, jotka ovat ”puhtaimmil-

laan” taloustieteessä käytettyjen hyöty-panoslaskelmien tapaisia 

 viimeisimpinä arvoketjuanalyysit(?) 
 

 



OPINNÄYTETYÖ                                                                          Penttinen 

Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto      18.5.2015 
 

Esiselvitys kaavoitusjärjestyksen taloudellisista vaikutuksista, esimerkkinä Varkauden yleiskaava        11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1  Aihepiirin käsittelyn rajaus ilmastonmuutoksen suhteen 

 
Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen on globaali ”ponnistus”, johon Suomikin on valtiona sitoutu-

nut esim. kansainvälisten sopimusten kautta (puhumattakaan yhteiskunnallisesta vastuuntun-

nosta) ja tavoitteisiin pääseminen edellyttää toimia läpi koko yhteiskunnan sen jokaisella tasolla: 

yksityishenkilöistä yrityssektorin ja kuntien kautta valtion lainsäädäntövaltaan. Tällöin voidaan 

ymmärtää, että mikäli (erityisesti) julkinen sektori ei myös kuntatasolla ”osallistu talkoisiin”, vaan 

toimet jäävät valtionhallinnon toteutettaviksi, tulee se aiheuttamaan kustannuksia kunnille joka 

Merkittävä rajaus työn sisällössä on energiankulutuksen, hiilidioksidipäästöjen ja il-

mastonmuutoksen pois sulkeminen. Koska ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja kes-

täyys ovat nykyisellään niin keskiössä eri alojen tutkimuksessa sekä tavoiteasette-

luissa, taustoitetaan niiden kytkentöjä yhdyskuntarakenteeseen ja kuntien toimin-

taan tässä kuitenkin nyt rajaukseen nähden ehkä poikkeuksellisenkin syvällisesti. 

Tämä siksi, että asian merkitystä ei tule unohtaa tai väheksyä, vaikka suoria kunnallis-

taloudellisia vaikutuksia ei tämän työn puitteissa pystytäkään osoittamaan. 

KUVA 2: ”Tutkimuksen sormimalli”, 
kaupunkiin ja yhdyskuntarakentee-
seen liittyvän tutkimuskentän erity-

neisyys aihepiirettäin. 
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tapauksessa joko uusien lakivelvoitteiden tai esim. valtionosuuksien leikkausten kautta. 

Koko aihepiiri on ilmaston lämpenemisen tiedostamisen myötä noussut esiin 1980-luvun puo-

lesta välistä eteenpäin aina edelleen enenevissä määrin. Nykyisin maankäytön kestävyys, sulkien 

sisäänsä yllä mainitut termit yleisenä yhdyskuntarakenteen ekologisuutena, on voimakkaasti yk-

sinkertaistaen melkeinpä kaiken tutkimuksen - vähintäänkin tavoitteellinen, jos ei todellinen - 

viitekehys.  

Kuitenkaan konkreettisia kuluseurauksia ilmastonmuutoksesta ja sen seurauksista kuntatalou-

teen ei ole pystytty esittämään ja siksi se rajautuu tämän työn tutkimusasettelun ulkopuolelle. 

Kuntaliiton vuonna 2009 kokoaman ”Perustietoa ilmastonmuutokseen sopeutumisen vaikutuk-

sista” mukaan (näkökulma nimenomaan vaikutuksissa, joilla voidaan arvioida olevan merkitystä 

kunnissa) olennaisimpia niistä Suomen osalta ovat: 

 Sään ääri-ilmiöiden vaikutus meri- ja lentoliikenteelle, liikenneverkoston vauriokor-

jaustarpeeseen, energia-infrastruktuurin vaurioitumiseen/häiriöihin sekä myrskyjen, 

metsäpalojen (ilman laatuvaikutukset) ja rankkasateiden tulvimisen kautta juomave-

den levittäessä tartuntatauteja ihmisten terveyden vaarantuminen. 

 Muutoin liikenteessä ”jääpeitteen väheneminen tullee helpottamaan talvimerenkul-

kua”, pyöräily- ja jalankulkuolosuhteet oletettavasti paranevat sekä kausi pitenee ja 

tiekunnossapidossa keskitalven kustannukset kohoavat, mutta alku- ja lopputalven 

osalta puolestaan laskevat. 

 Energiatarpeen osalta rakennetussa ympäristössä lämmitystarve vähenee enemmän, 

kuin ilmastoinnin tarve kasvaa. Samalla ”käytettävissä oleva vesi-, turve, biomassa- ja 

mahdollisesti tuulivoima lisääntyvät”. 

 Ihmisten terveyden suhteen kylmyyden laskusta aiheutuvat hyödyt ovat oletettavasti 

suuremmat, kuin lämmönnoususta aiheutuvat haitat (esim. kovien pakkasjaksojen ai-

heuttamat kuolemat mm. vanhusten keskuudessa vrt. helleaaltojen aiheuttamat) ja sii-

tepölyallergioista kärsivien oireet voivat lisääntyä. Raportissa todetaan lisäksi mielen-

kiintoinen ”pointti”, että ”selvittämättä ovat vielä mahdolliset lumettomampien ja pil-

visempien talvien vaikutukset mielenterveyteen sekä lämpötilan kohoamisen vaikutuk-

set tartuntatautien levittäjiin”. 

Käytännössä ilmasto-opas.fi -sivustolla tiivistetään kansallisen tason vaikutusarvio viittaamalla 

FINADAPT-hankkeen loppuraporttiin, jossa on ”alustavasti arvioitu, että kokonaisuudessaan il-

mastonmuutoksen kokonaistaloudelliset vaikutukset Suomessa ovat lievästi positiivisia. Pidem-

mällä aikavälillä haitat kuitenkin ylittävät selvästi hyödyt”. 

Edellisten lisäksi kuntia koskettava Suomeen arvioitu olennainen vaikutus ilmastonmuutoksesta 
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kohdentuu tulvariskin kasvamiseen (niin rannikkoalueella kuin sisävesistöjenkin rannoilla), poh-

javeden nousuun infraverkostojen jäädessä kokonaan vedenpinnan alapuolelle sekä hulevesien 

hallintaan, johon kuuluu myös aiemmin esiin tuotu riski jätevesiverkoston tulvimisesta ja sitä 

kautta juomavesiverkoston saastumisesta. Näiden riskien toteutumisen seurauksien ehkäisemi-

sestä oletettavasti aiheutunee kunnille merkittäviä kustannuksia. Esim. Porissa on selvitetty alu-

een tulvasuojelukustannuksia ”ja ne on arvioitu yli 20 miljoonan euron suuruisiksi” (Haiko 2010). 

Mahdollisesti suurista kustannuksista huolimatta ilmastonmuutoksen seurauksiin varautuminen 

on todettu kannattavammaksi, kuin ”hallitsemattoman muutoksen seuraukset” (http://ilmasto-

opas.fi/fi/ilmastonmuutos/sopeutuminen/-/artikkeli/c32efcf9-e195-49ac-9c8d-1e22b2e563e8/sopeutumisen-vas-

tuut-ja-kustannukset.html). 

Kunnallisen päätöksenteon näkökulmasta sopeutumistoimiin varautuminen ollee helpompaa, 

kuin itse muutoksen hillitsemiseen liittyvien toimien perustelu. Vaikutusten seurauskustannus-

ten kohdentuminen nimenomaisesti kunnalle on helpompi osoittaa ja samaiset ongelmat saatta-

vat tarvita kunnallisrakenteellisia toimenpiteitä jo nyt, jolloin on kyse vain toimenpiteen oikean-

laisesta mitoittamisesta huomioiden myös tulevat olosuhteiden muutokset. Tähän liittyen todet-

takoon, että Kuntaliitonkin tunnistamista kunnille kohdentuvista riskeistä (tulvariski, infraraken-

teiden rasitus ja hulevesimäärien kasvu) ei näyttäisi olevan tietoa oletettavasta todentumisaika-

kaaresta, mikä kuitenkin haitannee merkittävistä hankeraamittamista. 

KUVA 3, vaikutusketju yhdyskuntarakenteen ohjauksesta yhdyskuntarakenteen varsinaisiin ilmastovai-
kutuksiin ( Lahti 2010b) 

Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja päästöjen vähennystoimenpiteistä, joita Suomessa on joko 

kuntasektorilla arvioitu tai toteutettu, on Tampereen kaupunki tehnyt selvityksen vuonna 2012 

osana Kuntaliiton laajempaa esiselvitystyötä. Tiedot on pyritty kokoamaan eri aihealueisiin jaot-

tuen ja tuoden esiin toimenpiteiden arvioidut kustannukset yhteismitallisesti sekä ajallisesti että 

päästösäästöyksikköä kohden. Selvityksestä tulee hyvin esiin, että erityisesti maankäyttöön ja 
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yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvien hiilidioksidipäästöjä vähentävien toimenpiteiden lasken-

nallisten kustannusten tai toimenpiteistä potentiaalisesti aiheutuvista säästöjen kohdentumi-

sesta eri tahoille ei ole mitään selvyyttä (hyötyjinä/maksajina yksityiset ihmiset, yritykset, valtio, 

globaalitaso vai kunnat). 

Toki kunta voi edistää mm. energiankäytön vähentämistä esim. oman kiinteistökantansa (lähinnä 

rakennukset siis) osalta, jolloin kulujen ja säästöjen kohdentuminen on jokseenkin yksiselitteistä, 

mutta yhdyskuntarakenteella on moninkertainen vaikutusmahdollisuus ilmastonmuutoksen hi-

dastamisen suhteen. 

Yhdyskuntarakenteen vaikutusta energiankulutukseen ja sitä kautta hiilidioksidipäästöihin ja il-

mastonmuutokseen on tutkittu jokseenkin vilkkaasti (mm. Wahlgren / Kuoppa+Mäntysalo/ 

Lahti(+Moilanen)/ Harmaajärvi+Huhdanmäki/ Staffans+Skyttä+Merikoski jne.) Pääasiassa yhdys-

kuntarakenne vaikuttaa ilmastonmuutokseen kahdella tapaa: liikenne- ja lämmitysenergian 

kautta.  

Tiiviissä kaupunkirakenteessa lämmitysenergiaa kuluu vähemmän, sillä verkostot ovat lyhempiä, 

jolloin niissä on pienempi hukka ja lisäksi rakennusten lämmitystarve on pienempi harvaan ra-

kennettua ympäristöä lämpimämmän ympäristön vuoksi, mikä puolestaan johtuu rakennusten 

itsensä hukkalämmöstä. Lisäksi lämmitysenergian hiilidioksidipäästöihin vaikuttaa sen lämmön 

tuotantotapa. Yhdyskuntarakenteen hajanaisuus, toiminnallinen fragmentoituneisuus ja palve-

luiden järjestäminen puolestaan vaikuttavat suoraan liikennesuoritemääriä lisäävästi tai madal-

tavasti riippuen siitä, kuinka ne on järjestetty. 

Esimerkiksi joukkoliikennehankkeiden arvioinnissa on haettu systeemiajattelusta ja sen sisältä-

mästä hierarkian ja organisoituneen kompleksisuuden käsitteistä apua erilaisten intressitasojen 

ymmärtämiseen. Organisoi-

tuneen kompleksisuuden 

käsitteen mukaan ”organi-

saatiossa on olemassa hie-

rarkkisia tasoja, joista 

ylempi on aina kompleksi-

sempi kuin alempi. Kullakin 

tasolla ilmestyy ominai-

suuksia, joita ei ole alem-

milla tasoilla. Nämä ominai-

suudet voivat olla merkityk-

settömiä alemmilla tasoilla. 

Toisaalta voidaan kuitenkin 

todeta, että eri tasojen omi-

naisuuksien välillä on riip-

KUVA 4 (Kerkkänen 2012) 
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puvuuksia.” (Himanen 1995, s. 23).  

Eli vaikka aihepiiri on merkityksellinen globaalilla ja kansallisellakin tarkastelutasolla, niin sen 

ominaisuudet eivät ole riittävän olennaisia kunnallisella tarkastelutasolla ja siksi se rajautuu nyt 

pois. 

Kuitenkin edellisen sivun lainaus Kuntaliiton oppaasta ”ilmastonmuutos, hyvinvointi ja kunnallis-

talous” toteaa omasta näkökulmastaan saman asian kaavoitusjärjestyksestä, kuin mikä on ollut 

lähtökohtaisen tiedon tarpeena koko työn tekemiselle. Ja kyllä: myös ilmastonmuutos -aihepiiriä 

tullaan työssä toki sivuamaan erinäisissä kohdin mm. siitäkin syystä, että esim. yhdyskuntaraken-

teen tiivistämisellä voidaan toisinaan osoittaa olevan muita, suorempia kustannusmerkityksiä. 
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1.2 Löydetyt tutkimusaiheet 
 

Kaikkien käsiteltyjen tutkimusten osalta niissä esitetyt kustannustiedot on toistettu työn selvitys-

osiossa täsmälleen samoin, kuin ao. lähteessä: samassa valuutassa ja ilman ajallista diskonttausta 

rahan nykyarvoon. 

Työssä on rajauduttu pääasiassa kotimaiseen tutkimustietoon ja eri aihealueita käsitelty siltä 

osin, kuin työn laajuuden puitteissa on mahdollista. Eli joitakin aiheita on voitu tutkia tässä työssä 

esitettyä enemmänkin tai toisenlaisin tuloksin, mutta niitä ei läpikäydyn materiaalin puitteissa 

ole pystytty löytämään. 

Aihealueita, jotka nyt ovat jääneet työn ulkopuolelle, mutta kytkeytyvät läheisesti aihepiiriin on 

mm. restrukturaatio / strateginen suunnittelu yleisesti / alueiden kilpailukyky ja kaupunkien 

imago- ja bränditekijät / paikkatietojen käyttö ja GIS / yleinen kaupunkirakenteen tutkimus ja 

siihen liittyvät termit kuten fragmentoituneisuus, segregaatio yms. / arviointimenetelmät jne. 

KUVA 5, maankäyttöön ja kunnallistalouteen liittyviä aihesanoja ja niiden kytköksiä toisiinsa 
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1.2.1 RISTIKKÄISVAIKUTUKSET 

 

1.2.1.1 Yhdyskunta- ja kaavatalous 

 Yhdyskuntatalous ja kokonaislaskenta 

 Kaavatalous ja vajaatoteutuksen kustannukset 

Sanastoa 

Yhdyskuntarakenne 

”Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupun-

ginosan tai muun taajaman sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja 

tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja 

teknisen huollon verkostojen sijoittumista ja niiden keskinäisen suhteen.” (Koski & Tulkki 2004) 

 
”Yhdyskuntaraken-

teella tarkoitetaan 

asuin-, työpaikka-, 

palvelu- ja virkistys-

alueiden muodosta-

maa toiminnallista 

kokonaisuutta ja 

niitä yhdistäviä lii-

kenneverkkoja sekä 

niiden tarvitsemia  

     vesi-, tietoliikenne- ja energiahuoltoverkkoja.” (Koski 2008, s. 7) 

         

Infrastruktuuri (erotuksena edelliseen) 

”Julkisista tai yksityisistä rakennuksista, liikelaitoksista, laitteista, alueista ja verkostoista, jotka 

palvelevat sekä tuotantoa että asumista, käytetään tässä termiä palveluvarustus, eli infrastruk-

tuuri”. (Littow 1977, s. 12) Eli siis yritystoiminnan rakennukset ja asunnot eivät ole osa infrastruk-

tuuria (vaikka joissakin määrittelyissä asunnot lasketaan siihen), mutta sen sijaan yhteiset alueet, 

kuten puistot kuuluvat infrastruktuuriin. 

Yhdyskuntakustannukset (panos-tuotosanalyysien ”panos”) 

”Suunnittelu-, maanhankinta- ja lunastuskustannukset sekä rakentamisesta syntyvät kustannuk-
set” sekä yhdyskunnan vuosikustannukset, eli ylläpito- käyttö- ja pääomakustannukset. Myös lii-
kenne ja matkakustannukset” (Littow 1977, s. 9-11) 

 
 

KUVA 7, seuraavalla sivulla (Littow 1977) 

KUVA 6 (Lahti 2010a) 
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Yhdyskuntatalous 

”Yhdyskuntatalous on laaja käsite. Sillä tarkoitetaan kaikkia niitä menoja ja tuloja, jotka aiheutuvat 

yhdyskuntien rakentamisesta, käytöstä, korjauksesta, kunnossapidosta ja toiminnasta sekä yhdys-

kunnissa tapahtuvasta liikenteestä” (Koski 2008, s. 9) 

”Yhdyskuntataloudella tarkoitetaan kaikkia niitä menoja ja tuloja, jotka aiheutuvat yhdyskuntien 

rakentamisesta, käytöstä, korjauksesta, kunnossapidosta ym. toiminnoista ja yhdyskunnissa ta-

pahtuvasta liikenteestä sekä kaikkiin näihin kohdistuvia tarkasteluja.” (Koski 2006, s. 7) 

Yhdyskuntarakenteen taloudellisuutta tarkasteltaessa tutkitaan siihen liittyviä tulo- ja menoeriä, 

kuten yhdyskuntakustannuksissa on esitelty. 

 

Kaavatalous 

Termillä tarkoitetaan tarkastelutapaa, jossa tutkitaan fyysisen yhdyskuntarakenteen edullisuus 

esim. mitkä olisivat tietyn alueen kaavan edullisuustekijät, jotta voidaan varmistaa, että ao. kaava 

on varaa toteuttaa. Laajennuksena yhdyskuntataloudellisiin tekijöihin ovat mukana ei-aina-ra-

hassa mitattavat hyödyt ja ja haitat kaavan toteutuksesta ja toisaalta kavennuksena vain tekijät, 

joihin nimenomaisesti ao. kaavassa voidaan vaikuttaa. 

Usein käytettynä menettelytapana on panos-tuotos tai kustannus-hyöty -analyysi. 

 

Kuntatalous 

”Kuntatalous tarkoittaa nimensä mukaisesti vain niitä yhdyskuntataloudellisen kokonai-

suuden menoja ja tuloja, jotka kohdistuvat kuntaan.” (Koski 2008, s. 9) 
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Yhdyskuntarakenteen tiivistyminen ja hajautuminen 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisella tarkoitetaan harvan taajama-alueen kasvua tai hallitse-

matonta hajarakentamista erityisesti rakentamispainealueilla kuten asemakaavan lähialueella. 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen myötä myös toimintojen väliset etäisyydet kasvavat, mikä ai-

heuttaa ongelmia mm. teknisen huollon verkostojen, liikenneväylien, joukkoliikenteen ja palvelu-

jen järjestämiseen. 

Yhdyskuntarakenteen eheytymisellä tarkoitetaan, että uudisrakentaminen sijoittuu jo raken-

netuille alueille tai niiden yhteyteen. Tämä on mahdollista toteuttaa jo rakennettuja alueita täy-

dentämällä, niitä hallitusti laajentamalla ja tukeutumalla olemassa olevaan infrastruktuuriin.  

Eheyttävä rakentaminen sijoitetaan ja mitoitetaan siten, että se hyödyntää ja tukee olevaa yhdys-

kuntarakennetta sekä poistaa siinä havaittuja toiminnallisia, sosiaalisia, taloudellisia, maisemalli-

sia tai kaupunkikuvallisia puutteita tai epäkohtia. (Ympäristöministeriö 2013a, s. 9) 

 

Kaavojen laadinnan yhteydessä tulee jo lakiedellytyksenäkin pyrkiä arvioimaan kaavan vaikutuk-
sia erinäisiin asioihin, joista tyypil-
lisimpiä kokonaisuuksia on esitetty 
viereisessä kuvassa. 

Arvioitavia vaikutuksia ovat:  

 taloudelliset, 

 ympäristöön kohdistuvat, 

 sosiaaliset, 

 terveydelliset, 

 kulttuuriset, 

 visuaaliset /esteettiset, 

 juridiset ja 

 maapoliittiset vaikutukset 
sekä 

 vaikutusten eettinen arviointi, 

 toimivuuden, 

 tavoitteiden mukaisuuden ja 

 toteuttamisedellytysten arv. 
sekä itse kaavasuunnitelman 

 teknisen oikeellisuuden 

 yleisen mielekkyyden 

 itse kaavaprosessin arviointi  

Arviointien laadinnasta on tehty paljonkin tutkimusta sekä laadittu ohjeita. (Virtanen 2006) 

Arvioitavat asiakokonaisuudet, sekä yksittäiset vaikutukset kokonaisuuksien sisällä ovat erilaisia 

eri kaavatasoilla (maakunta-, yleis- ja asemakaavat) ja vaihtelevat myös kaavan tarkoituksen 

(esim. taajamaa täydentävä asuinalue, taajamaan löyhästi liittyvä asuinalue tai työpaikka-, teol-

KUVA 8 (Ympäristöministeriö 2013a) 



DIPLOMITYÖ                                                                          Penttinen 

Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto      18.5.2015 
 

20  Esiselvitys kaavoitusjärjestyksen taloudellisista vaikutuksista, esimerkkinä Varkauden yleiskaava 

 

lisuus- ja kaupan suuriyksikköä käsittelevä kaava-alue) sekä aluekohtaisten olosuhteiden mu-

kaan.  

Tässä työssä erinäisten vaikutusten arviointia ja tutkimusta sekä niiden merkitystä kuntatalou-

delle on käsitelty osin jo muissa tämän luvun kappaleissa ja tässä kappaleessa keskitytään lähinnä 

maankäyttösuunnittelun yhdyskuntarakenteellisiin vaikutuksiin sekä niistä edelleen aiheutuviin 

taloudellisiin vaikutuksiin, kaavoitusprosessin kokonaisonnistumisen lisäksi. 

 

Yhdyskuntatalous ja kokonaislaskenta 

 Hajautuminen ja tiivistyminen yleisesti 

 Alueiden toteutumisen ennustettavuus ja kulujen & tulojen ajallinen kohdentuminen 

 

Yhdyskuntataloudellisessa tarkastelussa selvite-

tään ja lasketaan ilman arvottamista konkreettiset 

kustannukset ja tulot, jotka yhdyskuntien rakenta-

misesta eri osapuolille kokonaisuudessaan aiheu-

tuu. Asiaa on kehitetty ja tutkittu, erityisesti ver-

tailemalla jo tehtyjä selvityksiä, sekä laadittu oh-

jeistusta selvitysten laadinnasta. 

Yhdyskuntataloudellisia vaikutuksia selvitetään usein miten kaavoituksen yhteydessä, esimer-

kiksi kun halutaan vertailla ja selvittää seuraavanlaisia asioita: 

 yhdyskuntarakenteen erilaiset vaihtoehdot 

 tietyn alueen toteuttamisen vaikutukset 

 yhdyskuntien kasvamisesta seuraavat kustannukset oleville asukkaille 
 

Erotuksena kaavataloudelliseen tar-

kasteluun tässä kohdassa (yhdykunta-

taloudellisissa selvityksissä) on kyse 

yhdyskuntarakenteen taloudellisuu-

den tarkastelusta ilman arvoja ja ar-

vostuksia sisältäviä hyöty- tai haittate-

kijöitä. 

 

Esimerkki kuinka yhdyskuntataloudellisuus ja suorat kustannushyödyt yksittäisen tahon näkökul-
masta saattavat olla täysin risteävät: ”Joukkoliikenteen hinnoittelulla on merkittävät yhteiskuntata-

loudelliset vaikutukset. Arvioinnin perusteella lipunhinnan korottaminen ei ole yhteiskuntataloudel-

lisesti kannattava toimenpide. Lipunhinnan lasku sen sijaan olisi. Merkittävimpänä syynä ovat lii-

kennejärjestelmän käyttäjien hyödyn menetykset, jotka aiheutuvat mm. joukkoliikenteen käyttäjien 

kasvavista liikkumiskustannuksista, hinnoittelutoimen seurauksena kulkutapaa vaihtavien tuomasta 

tieliikenteen lisäkysynnästä sekä liikkuvuuden vähenemisestä. Liikenteen päästöt ja onnettomuudet 

kasvavat. lisääntyvät. Lisäksi autottoman elämäntavan mahdollisuudet vähenevät. 

Kunnallis- ja valtiontalouden näkökulmasta lipunhinnan nosto sen sijaan on kannattavaa, vaikka 

tästä aiheutuisikin pitkällä aikavälillä mm. tarpeita laajentaa infrastruktuuria. Kunnan hyödyt tulevat 

lipputulojen kasvusta ja liikenteen hoitokustannusten pienentymisestä kysynnän vähentyessä. Valti-

ontalouteen lipunhinnan korotus tuo kasvavia verotuottoja. (Metsäranta et al. 2007) 
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Vaikka kokonaisvaltaisuus ja mahdollisimman täsmällisen tiedon tuottaminen olisi yhdyskunta-

taloudellisten vaikutusten selvittämisessä päätöksenteon kannalta todennäköisesti aina hyödyl-

lisintä, niin ”arvioinneissa on keskitytty selkeästi kuntien talouteen kohdistuviin vaikutuksiin, 

mutta sen lisäksi on tarkasteltu myös valtioon, asukkaisiin ja yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia. 

Muuta kuin kunnallistaloutta on kuitenkin usein käsitelty yhtenä kokonaisuutena ilman eri osa-

puoliin kohdistuvaa jakoa”. (Koski 2006, s. 13) 

Tyypillisiä yhdyskuntataloudellisia vaikutuseriä on esimerkkinä kappaleessa 1.2.2. Vaikutusselvi-

tyksissä erät vaihtelevat tapauskohtaisesti paljonkin. Esimerkiksi vuonna 2006 Ympäristöministe-

riön teettämässä yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointikäytäntöjä selvittäneessä ta-

paustutkimuksessa perehdyttiin 21 yleiskaavan arviointiin. Niissä tutkittiin yhteensä 69 eri kus-

tannuserää ja 11 tuloerää, joskin isoimpana ryhmänä oli arvioinnit, joissa oli tutkittu menoeriä 

10 tai alle. 

Samaisen tutkimuk-

sen mukaan kunnal-

liset päättäjät näki-

vät yhdyskuntata-

loudellisilla selvityk-

sillä olevan hyötyä 

myös kaavoitusjär-

jestyksestä päätet-

täessä: 

 
KUVA 9 (Koski 2006, s. 
13, muokattu) 

 

Myös yhdyskuntataloudellisten vai-

kutusten selvityksiä voidaan tehdä 

kustannusten panos/tuotos -analyy-

sina. Ohessa on esimerkkinä Helsin-

gin kaupungin Arabianrannan alu-

etta koskevan taloudellisuusselvityk-

sen kokonaislaskelma sekä huomioi-

dut tulot ja menot kuvina. Kuvakaa-

viot antavat hyvän kuvan tyypillisesti 

huomioitavista eristä sekä niiden 

ryhmittymisestä alueen elinkaaren 

ajalle. 
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Tämän tyyppisen laskelman riskinä, on että mikäli tulo arvioidaan liian optimistisesti, ei laskelma 

tule koskaan pitämään paikkaan. Erityisesti kunnallisverotuottojen osalta tulee kiinnittää huo-

miota siihen, kuinka todennäköistä on, että alueen asukkaat tulevat kunnan ulkopuolelta uusina 

asukkaina. Mikäli muuttajat ovat kunnan sisäisiä, ei kunnallisverokertymässä tapahdu muutosta 

muutoin kuin mahdollisesti kiinteistö-

verojen osalta. 

KUVAT 10, 11, 12 ja 13 (Lahti 2010) 

 

 

 Hajautuminen ja tiivistyminen yleisesti  
 

Yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja tiivistämisen 

keskustelu on keskittynyt hyvin pitkälti ilmastovaiku-

tuksiin, joiden periaatteellista sulkemista työn laajuu-

den ulkopuolelle on käsitelty kohdassa 1.1.  

Hajautuneella yhdyskuntarakenteella on tutkittu kui-

tenkin olevan vaikutuksia myös muilla tavoin. Seuraa-

valla sivulla on yksi esimerkki hajautuneen rakenteen 

elinkaaren kehityksestä ja sen vaikutuksista. Muita vai-

kutuksia tutkimusten mukaan on todettu olevan mm.: 

 Kahta toteutunutta kohdetta samassa kaupungissa 

vertaamalla on todettu, että alueellisessa täydennys-

rakentamiskohteessa kunnallistekniikan kustannuk-

”Taajaman hajautuminen ilme-
nee mm. heikosti toteutuneina 
kaavoina, sijaintiin nähden ma-
talana aluetehokkuutena tai 
kun haja-asutus on vähitellen 
muuttunut taajamatyyppiseksi. 
Taajaman laajenemiseen liitty-
vää reuna-alueiden hajautu-
mista voidaan pitää taajaman 
(sisäisenä) hajautumisena. Seu-
dullista hajautumista on seu-
tuun kuuluvien taajamien li-
sääntymistä ja haja-asutuksen 
syntymistä” (Huhdanmäki et al. 
1999) 
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set olivat 1600- 7500 € asukasta kohden, kun uudisrakennusalueella ne olivat kalleim-

millaan yli 18 000 € asukasta kohden. (Rakennuslehti 18.4.2013, nro 14/2013) 

 Asuinalueen sijainnilla yhdyskuntarakenteessa on suuri merkitys yhdyskuntataloudel-

listen kustannusten muodostumiseen. Suomen kunnille tyypillisen kokoisen uu-

disasuinalueen kustannukset 30 vuoden pitoajalla ovat n. 57 milj. € osana olevaa taaja-

marakennetta. Taajamasta irrallaan olevan alueen kustannus on n. 10 milj. € suurempi 

ja hajarakentamisen n. 30 milj.€ suurempi. Tästä kustannuserosta valtaosa kohdentuu 

asukkaille (mm. liikkumiskustannukset), mutta myös kunnille ja valtiolle.  

Yleinen käsitys tutkimusten perusteella näyttäisi olevan se, että yhdyskuntarakenteen hajautu-

minen on jokseenkin aina huono asia ja pyrkimys tiivistämiseen (tai vaihtoehtoisesti voidaan 

myös puhua yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä) voisi potentiaalisesti tuottaa useita positiivi-

sia vaikutuksia. Kuitenkin myös toisenlaisia näkemyksiä on esitetty. Tiivistämisen kritiikkiä on 

ehkä lähinnä sosiologian tutkimuksen parissa (Päivänen, J. 2000): 

 Riskinä nähdään ahtautuminen ja ruuhkautuminen, erityisesti jos asukkaiden määrää 

lisätään, mutta maankäyttötapaa (kaavoituksellista) ei muuteta nykyisestä, eli väljän 

rakenteen mallista. 

KUVA 14, esimerkki raken-

teen hajautumiskehityk-

sestä (Koski 2008, s. 16) 
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 Tiivistämisen perustelu palvelupohjan turvaamisella koetaan epävalidiksi, kun samaan 

aikaan kaupan suuryksiköiden kaavoitus ja rakentaminen tiiviin rakenteen ulkopuolelle 

- ja yleensäkin - on verrattaen vapaata (esim. monien muiden Euroopan maiden lain-

säädäntöön nähden). 

 Olevien asukkaiden vastustus, josta on ajateltu johtuvan pääasiassa kahdesta syystä 

o Yleinen muutoksen vastustus kun tulevan rakentamisen pelätään/koetaan huo-

nontavan olevia olosuhteita. 

o Kaavoituspäätöksiä tehtäessä olevia asukkaita ja heidän intressejään ei yksinker-

taisesti ole otettu huomioon. 

Tekesin asettaman ApRemodel -tutkimuksen ohjausryhmä on todennut, että vaikka lisärakenta-

minen olevan kaupunkirakenteen sisään on kunnallisteknisiltä kustannuksiltaan vain 70 % uudis-

alueen kustannuksista, niin joka tapauksessa olevia asukkaista kiinnostaa vain ”oma asunto, ik-

kunanäkymä ja sen muuttumattomuus”(Rakennuslehti 18.4.2013, nro 14/2013). 

  

 Alueiden toteutumisen ennustettavuus ja kulujen & tulojen ajalli-
nen kohdentuminen 

 

Esim. Ympäristöministe-

riön kaavoitusta koske-

vassa oppaassa (Ympä-

ristöministeriö 2013a) 

kehotetaan kaavan vai-

kutusten arvioinnin yh-

teydessä tekemään arvio 

myös ”kaavan toteutuk-

seen liittyvien riskien ja 

epävarmuustekijöiden 

Ilmastonmuutoksen poisrajauksesta (tässä työssä)  huolimatta nostettakoon esille kohdekuntaa 

(Varkaus), koskeva tilastotieto vuonna 2010 julkaistusta ”Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenne ja 

kasvihuonekaasupäästöt. Kehitysvertailuja 2005-2050” -tutkimuksesta. Sen mukaan Varkauden 

olisi mahdollista vuoteen 2050 mennessä vähentää taajamien keskittämisellä ja tiivistämisellä CO-

päästöjään ekvivalenttitonneina (CO2ekv t) laskettuna yli Suomen kaupunkien keskivertaisen 1,2 

%:n, kun ekotehokkuusindikaattoreiden muutosta verrataan VTT:n vuonna 2006 tekemässä arvion-

timallin kehityksessä hahmotettuun kehityksen perusuraan, jonka mukaan nykyisellään Varkauden 

taajama-alue ei kasva, mutta kylläkin hajautuu sisäisesti. (Lahti, P & Halonen, M 2006) 

 

KUVA 15 

KUVA 16, kaavan toteutumisen riskitekijöitä (YM 2013a) 
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vaikutuksista Yhdyskuntarakenteen riskianalyysilla (YRI).  

Kaavan toteutumiseen liittyy kaksi merkittävää näkökulmaa: mikäli kaavoitettu alue ei toteudu 

lainkaan, joudutaan se mahdollisesti kaavoittamaan eri tarkoitukseen uudestaan ja toisaalta mi-

käli alue toteutuu vain vajavaisesti, maksaa erityisesti sen kunnallistekniikan vajaakäyttö kunnalle 

samalla kun alueelta kerättäväksi laskelmoidut tulot eivät toteudu kokonaisuudessaan. (Molem-

pien seurausvaikutusten kustannuksia on käsitelty seuraavassa osiossa tarkemmin) 

Erityisesti uusista asuinalueista ajatellaan kertyväksi tuloja tontin myynnin, liityntämaksujen ja 

erityisesti pitkällä aikavälillä asukkaiden kunnallisverotuksen kautta. Kuitenkin kuten kuvassa 17 

on esitetty, niin suurin osa kustannuksistahan uusien alueiden suhteen muodostuu alkuvai-

heessa, kun alue toteutetaan. Tulot taas muodostuvat vasta pidemmällä aikavälillä ja ovat hyvin 

riippuvaisia monesta kunnan päätöksenteon ulkopuolisesta tekijästä:  

 

 Millä aikavälillä alueen tontin menevät kaupaksi ja alue yleensäkin rakentuu? 

 Ovatko alueelle muuttavat kunnan ulkopuolelta uusina asukkaina muuttavia vai kun-

nan sisäisiä muuttajia? Kunnan veropohjaan muutolla on vaikutuksia ainoastaan, mi-

käli muuttajat tulevat kunnan ulkopuolelta. Esim. vuonna 2004 julkaistussa tutki-

muksessa tuli esiin, että jopa Helsingissä uusiin asuntoihin muuttavista vain 17 % oli 

kaupungin ulkopuolelta muuttavia. (Lankinen 2004)  

 Mikä muuttajien sosioekonominen profiili on? Tämä vaikuttaa verokertymään sekä 

erityisesti siihen, millaisia kunnallisia palveluita uudet / muuttavat asukkaat tarvit-

sevat kunnalta. Tästä aiheesta on jonkin verran (lähinnä) tilastollista tutkimustietoa 

olemassa, mutta kokomaan perusteella ei voi luonnollisestikaan tehdä mitään pai-

kallisia oletuksia 

KUVA 17 
(Lahti 
2010a / Si-
säasioin-
ministeriö 
1974) 
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Esimerkiksi tämän kappaleen alkupuolella viitattujen Helsingin Arabianrannan yhdyskuntatalou-

dellisen arvion mukaan kaupungin nettotulot ylittävät menot ao. alueen osalta vasta 48 vuoden 

päästä hankkeen aloittamisesta. 

ASTA-tutkimussarjassa on 1970- ja 80-luvun vaihteessa selvitetty hyvin laajasti alueiden toteu-

tuskustannuksia, käyttökustannuksia sekä myös alueiden rakentumista ja tutkimuksessa on to-

dettu  mm. seuraavaa (Ympäristöministeriö 1992): 

 Aluetta pidetään valmiina, kun se on rakentunut 95 %:sesti 

 Kun 24 tutkittua aluetta oli rakennettu keskimäärin 14 vuotta, oli kerrostaloalu-

eiden keskimääräinen valmistumisaste 94 % ja pientaloalueiden 69 %. 

 ASTA- ja toisen, pääkaupunkiseutua koskevan, tutkimuksen perusteella on pää-

telty, että koko maan tasolla kerrostaloalueilla olisi käyttämätöntä rakennusoi-

keutta 10-15 % ja pientaloalueilla 30-40 %. 

 
 

Kaavatalous ja vajaatoteutuksen kustannukset  

 Maapolitiikka ja maanomistus 

 Uudelleen kaavoituksen kustannukset 

Kun arvioidaan jonkin kaavan 
kokonaisedullisuutta, kuulu ar-
viointiin myös se kuinka hyvin 
(ja millä kustannuksilla) kaava 
toteuttaa sille asetetut tavoit-
teet. 
 

Erotuksena yhdyskuntata-

loudelliseen tarkasteluun 

tässä kohdassa (kaavatalou-

dellisissa selvityksissä) on 

kyse yhdyskuntarakenteen 

edullisuuden tarkastelusta 

huomioiden kustannusten 

ja tulojen lisäksi myös yh-

teiskunnalliset hyödyt ja 

haitat. 

 

KUVA 18 (Virtanen 2006) 
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Erityisesti kaavataloudellisten selvitysten yhteydessä puhutaan usein hyöty/kustannus -analyy-
seista, samoin kuin panos-tuotos - laskelmista, mutta kuten kuvassa 18 on esitetty, voivat kaava-
taloudelliset erilliskysymykset olla jokseenkin kapea-alaisiakin. 
Periaatteessa tämä työ voisi olla nimenomaan kaavataloudellisuusanalyysi, mutta tällöin kaavoi-
tusjärjestys -näkökulma jäisi puuttumaan. 
 
Kaavataloudellisen arvioinnin monenlaisesta käytöstä johtuen on tärkeää rajata kulloinkin lasket-

tavat vaikutukset arvioinnin tavoitteiden mukaan. Toisaalta juuri vaihteleva rajaus lienee eri ar-

viointien vertailtavuuden ongelma:  

”Välilliset vaikutukset ovat usein hyvin vaikeasti arvioitavissa ja rahallisesti mitattavissa. Monita-

hoisten vaikutusketjujen vuoksi arvioinneista saattaa myös tulla monimutkaisia ja vaikeasti hal-

littavia. Tähän on monia syitä kuten välillisiin vaikutuksiin liittyvien syy- ja seuraussuhteiden mo-

niulotteisuus, vaikutusten mitattavuuteen ja osoitettavuuteen liittyvät ongelmat sekä arvioin-

neissa tarvittavien lähtötietojen puute.” (Koski 2008, s. 10) 

Alueiden vajaatoteutuminen on yksi tärkeänä pidetty, arvioinneissa huomioitava vaikutus, jolla 

on kunnallistaloudellista merkitystä. Kuten jo aiemminkin on tuotu esiin, on alueiden toteutumi-

sen ennustettavuudella merkitystä vasta alueen rakentumisen myötä todentuvien kulujen ja tu-

lojen ajallisen ennakoinnin suhteen. Kaavoituksen ohjelmoinnilla voidaan pyrkiä vaikuttamaan 

oikea-aikaiseen ja oikeanlaisen tonttimaan tarjontaan ja sillä pyrkiä varmsitamaan kaavojen to-

teutuminen.  

Alueiden vajaatoteutumisesta seuraa kunnallisteknisten verkostojen vajaakäyttöä, kun ne sa-

malla kuitenkin vanhenevat ja rapautuvat samassa ajassa kuin täysikäytölläkin. Niinpä verkosto-

jen elinkaarikustannukset asukasta kohden nousevat. Vajaakäytön kustannuksista on eri läh-

teissä korkotappioina laskettu esim. seuraavaa: 

KUVA 19, kaavoituksen ohjelmoinnin mahdollisuudet vaikutuksketjun suhteen (Kerkänen 2012 
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  Kunnallistekniikan korkotappiot 

vuodessa n. 290 milj. mk ja toteutus-

kustannukset tällöin kerrostaloissa 

19 % ja pientaloalueilla peräti 66 % 

kalliimmat per kem2, kuin ilman va-

jaarakentamista. 

 Kouvolan seudulla 1996 toteutetussa 

tutkimuksessa laskettu, että seutu-

kunta menettää vajaakäyttöisen 

kunnallistekniikan vuoksi käyttö- ja 

pääomakuluina n. 240 mk/ asukas 

vuodessa. (Virtanen 2003) 

 

 

 Maapolitiikka ja maanomistus  

 

Maanomistusolosuhteiden huomioiminen on tärkeä osa kaavojen toteutumisen riskiarviointia. 

Kunnan maapolitiikalla pyritään varmistamaan sekä suunnitellun maankäytön toteutuminen, 

että kaavoituksesta seuraavan maan arvon nousun kohdentuminen kunnalle infrastruktuurin ra-

kentamisen kustannuksia kompensoimaan. 

Maapolitiikan keinoista, sen kytkeytymisestä kunnan talouteen sekä yhteistyöstä yksityisten 

maanomistajien kanssa on olemassa paljonkin ohjeistusta.  

KUVA 21 
Varkauden kaupun-
gin maanomistus 
strategisen yleiskaa-
van vaikutusalueella. 
(Varkauden kaupunki 
2015) 

KUVA 20, alueellisen vajaakäytön syitä / 
muotoja (Mäntysalo 2009) 
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Epäonnistunut maapolitiikka johtaa pahimmillaan kaavoitettujen alueiden merkittävään vajaato-

teutumiseen ja siksi on myös suositeltu, että kaavoihin tulisi liittää toteuttamisedellytyksiä ar-

vioiva maapoliittinen tarkastelu (Virtanen 2003). Tällaisen tarkastelun mallia ei kuitenkaan käy-

tetystä lähdemateriaalista ollut löydettävissä. 

 

 

 Uudelleen kaavoituksen kustannukset  

 

Merkittävä osa kokonaiskustannusten hahmottamista olisi varsinkin riskien arvioinnin suhteen 

myös kaavoitus- ja siihen liittyvien transaktiokustannusten huomioiminen mahdollisten uudel-

leen kaavoitustilanteiden varalta.  Kaavoituksen kustannuksista ei vain tämän työn puitteissa ol-

lut selkeää tietoa löydettävissä. 

Esimerkiksi jo aiemmin viitatussa yhdyskuntataloudellisten vaikutusten arviointia käsittelevässä 

tutkimuksessa on tuotu esiin, että vaikka toteutetuissa eri tyyppisten kaavojen arvioinneissa tut-

kittujen kustannuserien skaala oli hyvin laaja, niin erittäin harvoin niissä oli kuitenkaan huomioitu 

kaavoituskustannuksia (Koski 2006). 

 

 

 

KUVA 22 
Maapolitiikan kytkeymi-
nen kaavoitusprosessiin 
ajallisesti(Vuorela 2004) 
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1.2.1.2 Liikenne 

 Saavutettavuus 

 Yhdyskuntarakenteen vaikutus liikennesuoritemääriin 

 

Sanastoa 

Ajan arvo 

”(Liikenteessä) kuluneelle ajalle määritetty yk-

sikköhinta, esim. euroa/tunti. Käytetään aika-

kustannuksia laskettaessa.” (Metsäranta et al. 

2007) 

Kulkutapa (kulkumuoto) 

”Liikennemuoto, jolla ihmiset tai tavarat liikku-

vat (esimerkiksi kävely, pyöräily, joukkolii-

kenne, henkilöauto jne.) .” (Metsäranta et al. 

2007) 

Kulkutapajakauma 

”Eri kulkutapojen osuudet ihmisten tai tavaroi-

den tekemistä matkoista (matkojen määrästä) 

taikka matka/kuljetussuoritteesta (kilomet-

reistä). Jos asiaa ei erikseen mainita, kulkutapa-

jakaumalla tarkoitetaan yleensä osuutta matko-

jen määrästä.” (Metsäranta et al. 2007) 

Matkageneraattori 

(Trip generator) Toiminto tai palvelu, joka sijain-

nillaan synnyttää matkatarvetta, kuten vähit-

täiskauppa. (Päivänen 2000) 

Matkavastus (Yleistetty matkakustannus) 

”Yleistetty matkakustannus koostuu rahamää-

räisistä kustannuksista, matka-ajasta sekä erilai-

sista laatutekijöistä, jotka liikkuja ottaa huomi-

oon päätöksenteossaan”, kuten kulkuväli-

nevaihdot, lastin kuljetus jne. (Metsäranta et al. 

2007) 

 

Liikenne liittyy niin maankäytön suunnitteluun kuin yhdyskunnan toimintaan kokonaisuudes-

saankin kaikilta osin. Melko suuressa osassa lähdeaineistona käytetyistä tutkimuksista liikenne 

on joko välillinen vaikutusten toteuttaja tai vaikutusten sivukohde. Jonkin verran on toki löydet-

tävissä tutkimusta, jossa liikenne - tai vähintäänkin liikennehankkeet - on itsessään tutkimuksen 

kohteena. Tyypillisiä tutkimusnäkökulmia ovat mm. 

 Liikennemäärät ja niihin vaikuttaminen 

 Joukkoliikenne: edellytykset, toimivuus, merkitys 

 Jalankulku- ja kevytliikenne: edellytykset, toimivuus, merkitys 

 Liikennehankkeet ja niiden yhdyskuntataloudellisten sekä muiden vaikutusten 

arviointi 

 Liikenteen ja kaupunkirakenteen yhteensovittaminen 

 Tieliikenteen energiankulutus, hiilidioksidipäästöt ja kestävyys  
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Ohessa on esimerkkinä Liikenneministeriön 

asettaman YHTALI-työryhmän raportissaan 

esittämä periaatekaavio, jonka mukaan suosi-

tellaan liikenteen väylähankkeiden kustannus-

ten kustannus-hyötyanalyysi tehtäväksi. Se an-

tanee hyvän kuvan liikenteen lomittumisesta 

yhdyskuntarakenteellisiin vaikutuksiin koko-

naisuutena.  

KUVA 23 (Himanen et al. 1995, s. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saavutettavuus 

Saavutettavuutta on tutkittu hyvin teoreettisellakin tasolla, mutta kunnan ja asukkaiden näkö-

kulmasta siihen liittyy myös kaksi käytännön tasoa:  

 koettu / haluttu saavutettavuus 

 konkreettinen saavutettavuus 

Saavutettavuus näyttäisi olevan yksi viime vuosien merkittävimpiä liikenteeseen liittyviä 

tutkimusaiheita ilmastovaikutusten ohella. Palveluiden saavutettavuus on myös yksi 

maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämistä maankäytön suunnittelussa huomioitavista 

asioista.  

Saavutettavuuden liittymät kuntatalouteen ovat lisäksi kasvihuonekaasupäästöjä selvem-

min osoitettavissa, kuten jo esim. asumiseen sekä kaupan alueisiin liittyvissä kappaleissa 

(1.2.2 & 1.2.3) on sosiaalitoimen kuljetuspalveluiden suhteen tuotu esiin.  
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Näistä konkreettinen saavutetta-

vuus on se, jolla erityisesti on merki-

tystä kuntataloudelle. Sen sijaan ha-

luttu saavutettavuus voi vaikuttaa 

esim. asukkaiden ostospaikkavalin-

toihin, kotitalouksien sijaintipäätök-

siin tai liikennemuotovalintoihin, ku-

ten auton omistaminen, mitkä toki 

edelleen välillisesti voivat vaikuttaa 

kuntatalouteen. 

Saavutettavuutta tarkastelemalla 

huomioidaan pelkän etäisyyden tai 

välimatkan lisäksi myös yhdyskunta-

rakenteen matkavastus (esim. julki-

sen liikenteen käytössä kulkuneuvo-

jen vaihtotarve) ja näin se antaa pa-

remman kuvan siitä, kuinka laajasti 

konkreettisella tasolla palvelut oikeasti ovat eri asukasryhmien käytettävissä. Kuten tämän työn 

aiemmissa kappaleissa esiin tuotujen tutkimusten perusteella on jo voitu todeta, niin saavutet-

tavuudella on merkitystä: 

a)  kaupallisten palveluiden sijainnin suhteen (toki myös kunnallisten palveluiden, 

mutta tutkimus on pitkälti keskittynyt kauppaan) 

b) kaupan sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta  

c) kunnallistaloudellisiin välittömiin vaikutuksiin sosiaalitoimen ostosten tekoa korvaa-

vien palveluiden tarpeen kautta. 

Huono saavutettavuus voi aiheuttaa sen, että kaupallinen palvelu ei kannata ja kuolee pois tai 

että se ei maankäyttösuunnitelmissa sille osoitettuun paikkaan koskaan edes toteudu. Tai 

huono saavutettavuus voi tarkoittaa sitä, että entistä suurempi joukko asukkaita tarvitsee jon-

kintasoista apua kauppa-asioiden hoitoon tai että yhä suurempi osa asiointimatkoista tehdään 

autolla. Saavutettavuuden suhteen tutkittavia näkökulmia ovat mm.: 

 Asumisen sijainti suhteessa palveluihin (tutkittavalla alueella) 

 Asukkaiden luontaisesti kulkureitit ja palveluiden sijoittuminen suhteessa niihin 

 Eri liikennemuotojen käyttömahdollisuudet ja matkaketjun toimivuus 

 Väestön sosioekonominen koostumus ja mahdolliset liikennepalveluiden käyttöra-

joitteet 

KUVA 24: Esimerkki palvelujen saavutettavuuden kokemiseen vai-
kuttavista tekijöistä. (Koski & Tulkki 2004) 
Joidenkin lähteiden mukaan koettua saavutettavuutta voidaan 
ajatella palveluiden hankkimisen ”vaivana” ja siihen kuuluu koko 
hankintaketju: ”ostosten suunnittelu, myymälään meno, myymä-
lässä toimiminen sekä tavaroiden kotiin kuljetus ja siirtäminen säi-
lytystiloihin. (Koski & Tulkki 2004, s. 57.) 
 



OPINNÄYTETYÖ                                                                          Penttinen 

Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto      18.5.2015 
 

Esiselvitys kaavoitusjärjestyksen taloudellisista vaikutuksista, esimerkkinä Varkauden yleiskaava       33 

 

Eri maissa on kehitetty saavutettavuuden suhteen erinäisiä arviointimenetelmiä, kuten esimer-

kiksi ruotsalainen TVISS-metodi, jolla mitataan paikkatietomenetelmien avulla palveluiden saa-

vutettavuutta eri kulkuneuvoilla. (Knuuti 2007, s. 27) 

Lisäksi aiheesta on todettu, että saavutettavuus on pääsyä resurssien äärelle (Knuuti 2007, s. 25). 

Tällöin voitaisiin ajatella, että kaikkien tarpeellisten resurssien tulisi olla riittävän hyvin saavutet-

tavissa. Mukaan lukien myös esimerkiksi pääsy viheralueilla jne., mitä onkin jonkin verran lähes-

tytty asuinalueita käsittelevässä kappaleessa 1.2.2 käytetyssä lähteessä.  

 

Yhdyskuntarakenteen vaikutus li ikennesuoritemääriin (ja päinvastoin...)  

 Kevyt- ja joukkoliikenne 

 liikennesuoritemäärien vaikutus kuntatalouteen 

  Onnettomuustilastot 

  Saaste- ja meluvaikutukset 
 

”Yhdyskuntarakenne ja henkilöautoliikenteen määrä riippuvat toisistaan”, todetaan ”ympäristö 

menee ihon alle?” -tutkimuksessa, jota on käytetty lähteenä myös asuinympäristön ja kuolleisuu-

den yhteyttä käsittelevässä kappaleessa. Ja tutkimuksessa jatketaan tilastotiedoilla:  

 ”Omakotiasukkaan käyttävät henkilöautoa kaksi kertaa niin paljon kuin kerros-
taloasukkaat.” 

 ”Henkilöautoliikenne on lisääntynyt Suomessa viidessäkymmenessä vuodessa 
80-kertaiseksi.” 

 Pääkaupunkiseudulla on henkilöautolla tehtyjen matkojen määrä kaksinkertais-
tunut kahdessakymmenessä vuodessa (1976-1995) (Kurenniemi 2003). 

Tutkimusta on tehty mm. liikennesuunnittelun ja maankäytön yhteensovittamisesta sekä varsin-

kin yhdyskuntarakenteen autoriippuvaisuudesta ja siitä voidaanko sitä vähentää. 

Hajautunut yhdyskuntarakenne lisää liikennesuoritemääriä, olipa matkat sitten millä tahansa kul-

kuneuvolla tehtyjä, mutta erityisesti henkilöautoliikennettä. (Liikennesuoritemäärien mahdollisia 

kuntataloudellisia vaikutuksia käsitellään erillisessä alakohdassa tässä kappaleessa.) Merkitystä 

ei sinällään ole sillä, onko kyse kaupunkirakenteessa eriytyneesti sijaitsevista toiminnoista vai ha-

jautuneesti sijaitsevista alueista: vaikutus liikennetarpeeseen on molemmissa tapauksissa sitä 

kasvattava. 

Samalla liikenne puolestaan vaikuttaa kaupunkirakenteeseen sitä laajentaen sekä hajauttaen: lii-

kenneväylät itsessään vaativat tilaa muilta toiminnoilta kasvattaen rakennetun yhdyskunnan 

pinta-alatarvetta, voimakkaasti liikennöityjen väylien suojavyöhykkeet etäännyttävät alueita ja 
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toimintoja toisistaan ja tekevät 

esim. kevyenliikenteen etäisyydet 

tavoiteltavista kohteista edelleen 

pidemmiksi. 

Esimerkkinä eri liikennemuotojen 

vaikutuksista on todettu, että rai-

deliikenne edistää tiiviiden asuin-

alueiden ja kokonaiskaupunkira-

kenteen kehittymistä jo kannatta-

vuutensakin edellytyksenä (ase-

mien lähettyville on keskitettävä 

riittävän suuret asukas- ja työpaik-

kamäärät), kun taas moottoritei-

hin perustuva keskustasta ulospäin suuntautuva säteittäinen väyläverkosto edellyttää eniten 

suojavyöhykkeitä sekä rinnakkaisen alueiden välisen tieverkoston, ollen täten epätaloudellisin 

liikennemalli kaikista. (Himanen 1995) 

Vieressä on liikennehankkeiden arviointime-

netelmiä koskevassa kirjallisuustutkimuk-

sessa esiin tuotu kaavion liikennejärjestel-

män potentiaalisesta kehävaikutuksesta yh-

dyskuntarakenteen kehitykseen. 

Samalla kun liikennejärjestelmäpäätökset 

vaikuttavat mahdollisesti toimintojen välisiä 

etäisyyksiä kasvattavasti, niin myös infra-

struktuuriverkostojen matkat kasvavat, mikä 

aiheuttaa ihan merkittäviä lisäkustannuksia. 

Viime vuosina on kehitetty kaupunkiraken-

teen luokittelemista liikennevyöhykkeiden 

mukaan toiminnallisen erottelun sijasta, jotta 

maankäytön suunnittelussa voitaisiin parem-

min hahmottaa asioiden toiminnalliset mah-

dollisuudet ja sijainnin seuraukset myös lii-

kennevaikutusten suhteen. Käytännössä vyö-

hykeajattelussa kaupunkia ei siis jaeta asuin-

, työpaikka- ja teollisen rakentamisen aluei-

siin, vaan pyritään tilastotietojen avulla hah-

mottamaan, kuinka mikäkin osa kaupunkia 

on asukkaiden saavutettavissa. Sen jälkeen 

KUVA 25, esimerkki eri liikennemuotojen väylätilantarpeesta eri 
nopeuksilla (Silfverberg 2006, s. 41) 

KUVA 26 (Himanen et al. 1995) 
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pyritään maankäytön suunnittelussa 

eri tavoin tavoitettavissa oltavat toi-

minnot sijoittamaan oikeille vyöhyk-

keille. 

Mallia on ensin kehitetty Kuopiossa ja 

nyttemmin vyöhyketarkasteluun ke-

hotetaan kaikessa aluetasoisessa 

suunnittelussa, mutta epävirallisen 

edistämisverkoston (KARA, jo 2005) 

perustamisesta huolimatta malli on 

kai melko suppeasti käytössä aina-

kaan perinteistä alueiden toiminnalli-

sen luokittelun korvaten. 

 

 Joukko- ja kevytliikenne 

 

Näyttäisi sille, että joukkoliikenne on yleensä tutkimuksellisesti joko osatekijänä laajempia aihe-

kokonaisuuksia koskevissa tutkimuksissa (yhdyskuntarakenteen kestävyys, liikenteen energian-

kulutus tms.) tai sitten joukkoliikenne on yksi osa-alue muiden joukossa, johon kohdentuu seu-

rausvaikutuksia muista asioista. Puhtaasti joukkoliikennettä itseään koskevat tutkimukset näyt-

täisivätkin sitten ”tipahtavan” yksityiskohtaisemmalle hanketasolle, jolloin kyse on tietyn hank-

keen kannattavuus- tai vaikutusarvioinnista. 

Välttämättä niinkään ei näyttäisi olevan olemassa tutkimuksia, joissa joukkoliikenne olisi itses-

sään keskiössä joka tapauksessa kokonaisvaltaisesti olemassa olevana tekijänä, jonka määrä tai 

laatu määräytyy muiden, ympäröivien, tekijöiden mukaan. 

Tällöin tutkimusasetteluna voisi olla joukkoliikenteen edistämisen keinot, toimenpiteiden kan-

nattavuusarviointi ja jälkiseuranta, joukkoliikenteen olemassa olon kokonaisvaikutukset kaikkiin 

muihin yhdyskunnan osa-alueisiin sekä joukkoliikenteen järjestämisen kokonaiskulut Suomessa / 

Sekä joukko- että kevyenliiken-teen käyttöä lisäämällä ajatellaan, että voidaan vä-

hentää henkilöautoliikenne-suoritteen määrää ja täten vähentää siitä aiheutuvia hai-

tallisia vaikutuksia kaupunki-rakenteeseen. 

Toinen merkittävä näkökulma sekä kevyen- että joukkoliiken-teen merkityksestä 

kuntatalou-dessa on liikkumismahdolli-suuksien tasa-arvoisuus. Molem-mat liikku-

mismuodot riittävällä tavalla toteutettuna mahdollis-tavat tarpeellisen / laajemman 

liikkumismahdollisuuden useille auton käyttömahdollisuuden ulkopuolisille väestö-

ryhmille: lapset ja nuoret, ajo-oikeudettomat, autottomat jne. 

KUVA 27, Kaupungin jako eri kulkuneuvolla käytettävissä ole-

viin vyöhykkeisiin  (Kosonen 2007) 
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alueellisesti. 

Toki joukkoliikenteen kannattavuus (ja sitä kautta olemassaolo yleensäkin) on kiinni sen käytöstä. 

Käyttöön vaikuttavat tutkimusten mukaan (yksinkertaistetusti):  

 riittävä asukaspohja 

 matka-ajan arvostuksen määrä 

 muut riittävän ”mukavuustason” vaikutukset (kuten aikataulujen luotettavuus ja 
ajantasaisen odotusaikatiedon saatavuus) 

Kun on tehty vertailua (esim. kustannushyötyanalyysina) tie- ja joukkoliikennehankkeiden keski-

näisen kannattavuusparemmuuden selvittämiseksi, ovat tiehankkeet perinteisesti osoittautunut 

olennaisesti kannattavammiksi. Arvioinnin lopputulokseen kuitenkin vaikuttaa aina valittava ar-

viointimenettely (joita on esim. päätösanalyysi tai systeemitarkastelu), mitä vaikutuksia arvioin-

nissa käytetään sekä erityisesti kuinka ne arvotetaan.  

Esimerkiksi tiehankkeissa merkittävä säästö on matka-ajansäästö. Kun tämä halutaan yhteismi-

tallistaa muiden vaikutusten kanssa, muunnetaan se yleensä valuuttamääräiseksi kuluksi. Kuiten-

kin on todettu, että matka-ajan säästö harvoin korreloi ihmisen palkan kanssa, vaikka näin laskel-

missa yleensä oletetaan. Toisekseen ajan säästö ei ehkä olekaan niin tärkeä asia, kun arvellaan, 

sillä on myös tuotu esiin, että ihmiset eivät matkanopeuden kasvaessa säästäkään aikaa, vaan 

kasvattavat matkasuoritetta (”ihmisten päivittäinen matka-aika on keskimäärin pysynyt varsin 

vakiona 70 minuutin paikkeilla” (Himanen 1995, s. 14), mikä taas yhdyskuntarakenteen kehityk-

sen kannalta voi olla arvioitavalle liikennehankkeelle juurikin päinvastainen seuraus suhteessa 

tavoitteelle. (Himanen 1995, s. 13) 

Vuonna 1995 tehdyssä liikennehankkeiden arviointimenettelyjä kartoittaneessa tutkimuksessa 

on nostettu esiin Suomessa tehty diplomityö (Lahelma, Harri 1993, TKK/ Suomen paikallisliiken-

neliitto), jossa huomioimalla riittävän laaja vaikutuskirjo kustannus-hyötyanalyysissa on pystytty 

tuomaan esille myös joukkoliikennehankkeiden kannattavuus. Kyseisen kartoitustutkimuksen 

johtopäätöksissä tuodaan painottaen esille se, että vaikka hanketasolla tarkasteltuna joukkolii-

kenteen kehittämiseen panostavat hankkeet harvoin osoittautuvat kannattavuudessaan kilpaile-

vaksi tieväylähankkeille, niin tarkasteltaessa asiaa liikennejärjestelmätasolla ja erityisesti huomi-

oiden myös kaupunkirakenne sekä kaupunkirakenteellisten vaikutusten kustannukset, tulee 

joukkoliikenteen merkitys kannattavuudessaan esiin. (Himanen et al. 1995) 

Lahelman kustannus-hyötyanalyysissa on huomioitu esimerkiksi seuraavia vaikutuksia, joita voi-

nee ajatella myös itse joukkoliikenteen vaikutuksina sinälläänkin, hankevaikutusten ohella: 

 aikasäästöt henkilö- ja joukkoliikennematkustajille, kun joukkoliikenteen parannus on 
aiheuttanut henkilöautoliikenteen vähenemistä, mikä puolestaan vähentää ruuhkautu-
mista. (myös aikalisät joukkoliikennematkustajille käytön lisääntymisestä johtuen) 
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 Henkilöautoliikenteen vähenemisestä ja toisaalta joukkoliikenne-/kävely -yhdistelmä-
matkojen lisääntymisestä johtuvat onnettomuuskustannussäästöt sekä -lisät, ympäris-
tökustannussäästöt ja -lisät sekä tienkunnossapidon säästöt ja lisäkustannukset. 

 Liikennöinnin kustannussäästöt ja -lisät johtuen joukkoliikenteen nopeutumisesta, 
mutta toisaalta myös käytön lisääntymisestä. 

 Lipputulolisät 

 Sosiaalitoimen kustannussäästöt (tässä tapauksessa liikuntaesteisten kuljetustukikus-
tannusten säästö) 

 Henkilöautoliikenteen vähenemisestä johtuvat säästöt tieinvestoinneissa ja toisaalta 
käyttömenolisät erinäisiin joukkoliikenteen käytön tehostamistoimenpiteisiin liittyen 
(hallinnollisia eriä lähinnä). 

 Henkilöauton käytön vähentämisestä johtuvat matkustajien kulutusmenosäästöt. 

Näitä osavaikutuksia lasketaan erinäisissä muissa tutkimuksissa tuotettujen tietojen sekä yleisten 

ja paikallisten tilastotietojen avulla. Samaisessa kokoamatutkimuksessa on esitelty ulkomaisia 

vaikutusten osaindikaattoreiden arviointitaulukoita, joiden avulla kokonaislaskentaa voi tehdä, 

joskin ne ovat liian laajoja tässä tutkimuksessa esimerkkinä käytettäväksi.  

Yleisesti ottaen on todettu mm.: 

 joukkoliikenne ei yleensä itsessään vähennä matka-aikoja 

 joukkoliikenteen kannattavuuteen vaikuttaa merkittävimmin asukastiheys 

Kevyen liikenteen osalta tutkimustietoa näyttäisi olevan lähinnä kevyenliikenteen kansantervey-

dellisistä merkityksistä sekä siitä, kuinka kevyenliikenteen käyttöä voidaan mm. lähiasiointiin 

edistää (ilmastovaikutusten lisäksi). 

Kunnallistaloudellisten vaikutusten näkökulmasta lienee eniten merkitystä nimenomaan terveys-

vaikutuksilla vähentyneinä lääkärikäynteinä, mutta toisaalta lisääntyneinä onnettomuuksina 

sekä liikenneverkkojen rakennuskustannuksina: niin kauan kuin kevyempirakenteisilla kevyenlii-

kenteen väylällä (-lillä) ei voida oikeasti ehkäistä autoväylien lisärakennustarvetta, on kevyenlii-

kenteen väylä nykyisessä autokeskeisessä kaupunkirakenteessa aina lisäkustannus. 

Välillisemmin merkitystä voi kuitenkin kevyenliikenteen toimivalla verkolla olla siinä mielessä, 

että osalle väestöryhmiä se tarjoaa yleensäkin mahdollisuuden saavuttaa paikkoja (lapset ja nuo-

ret erityisesti) ja toisaalta toimiva kevyenliikenteen väylästö osana (niin arki- kuin) vapaa-ajanlii-

kuntamahdollisuuksia olla yhdyskunnalle ns. imagotekijä, joka houkuttelee uusia asukkaita tai 

matkailua (vrt. Kööpenhamina tai Amsterdam). 
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 Liikennesuoritemäärien vaikutus kuntatalouteen  

  Onnettomuustilastot 

  Saaste- ja meluvaikutukset 

Jos ajatellaan liikenteen välttämättömän ja samalla haitallisimman vaikutuksen olevan liikenne-

määrät, niin liikennemäärillään itsessään on muutamia tutkittuja seurauksia, joilla voi olla vaiku-

tusta kuntatalouden menoihin. 

 Onnettomuustilastot 

Liikenneonnettomuudet aiheuttavat kustannuksia osallisille itselleen sekä vakuutusyhtiöille (jol-

loin vakuutusmaksut nousevat asiakkailla) ja sairauslomatapauksissa myös työnantajille. Kunnal-

listaloudelliset kustannukset kohdentuvat ensi sijaisesti terveydenhuoltoon, mutta toki myös jon-

kin verran pelastustoimeen jne.  

Absoluuttinen onnettomuusmäärä kasvaa kunnan asukasmäärän ja liikennesuoritteen mukaan, 

mutta suhteellinen onnettomuusmäärä vaihtelee merkittävästi kuntakohtaisesti. Onnettomuus-

riski on suurempi valtateiden varsilla ja vieläkin isompi, mikäli taaja-asutus sijoittuu kahden puo-

len valtaväylää (Ympäristöministeriö 1992). Työn kohdekunta, Varkaus, on juurikin tällainen kau-

punki, joten sen lisäksi, että onnettomuuksia valtatiellä 5 pyritään ehkäisemään, ei onnettomuus-

riskiä ole kaavoitusjärjestyksellä varmastikaan syytä kasvattaa vaan pyrkiä nimenomaisesti mini-

moimaan. 

”Henkilövahinkoihin johtavista liikenneonnettomuuksista noin 60 % tapahtuu taajamissa. Näistä 

onnettomuuksista noin puolet on kevytliikenteen onnettomuuksia. Erityisesti jalankulkuja- ja 

pyöräilijäonnettomuudet keskittyvät taajamiin" (Ympäristöministeriö 1992, s. 12). Taajamara-

kenteen ja liikenneverkon jäsentämisen vaikutuksista niin liikennesuoritemääriin, kuin onnetto-

muusmääriinkin on olemassa erilaisia numeerisia tutkimustietoja, joilla on voitu osoittaa, että 

suunnittelulla pystytään vaikuttamaan merkittävästi onnettomuuksia vähentäen, eri onnetto-

muustyypeistä riippuen jopa useita kymmeniä prosenttiyksiköitä.  

Kaavoitusjärjestyksellä ei sen suorempia yhteyksiä asiaan ole, kuin että kaupunkirakenteen 

pikku hiljaa muodostuessa ja muuntuessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaista ja missä 

määrin liikennettä eri välimuodot tuottavat. 

 

 Saaste- ja meluvaikutukset 

Liikenteestä (erityisesti taajamissa) aiheutuu kahdenlaisia saastehaittoja, jotka aiheuttavat kun-

nallistaloudellisia vaikutuksia erityisesti terveyshaittoina, mutta myös ympäristön likaantumi-

sena ja pilaantumisena. Nämä ovat liikenteen haitalliset päästöt sekä varsinkin keväisin huip-

puunsa nouseva katupölypitoisuus hengitysilmassa.  

Pakokaasujen välittömät terveyshaitat ja rakenteiden likaantuminen sekä rapautuminen ovat 
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luonteeltaan paikallisympäristön haittoja. Päästöjen ajallinen ja alueellinen kumuloituminen ai-

heuttaa myös terveyshaittoja (pitkäaikaisaltistuminen), joiden seuraukset - ja sitä kautta kustan-

nukset - ilmenevät paikallisesti. Vesistöjen rehevöityminen ja happamoituminen ovat alueellisia 

liikenteen päästöhaittoja, mutta siitä huolimatta puhdistus- ja kunnostustoimenpiteet saattavat 

kohdentua tietylle kunnalle, jossa haitta on ylittänyt sen kynnyksen, että siitä on muodostunut 

ongelma. 

Liikenteen aiheuttamien paikallisten saasteiden suhteen ongelma on se, että siellä, missä liiken-

nettä on eniten, on myös eniten seurauksista kärsiviä. Liikenteen aiheuttamat seuraukset ovatkin 

ehkä niitä ainoita näkökulmia ahtautumisen lisäksi, minkä suhteen voidaan suoraan todeta, että 

yhdyskuntarakenteen tiivistäminen ei välttämättä olekaan hyvä asia. Vaikka tiivistäminen koko-

naisuudessaan vähentää liikennetarvetta ja liikenteen päästöjä, niin tiiveillä alueilla on kuitenkin 

määrällisesti enemmän liikennettä (esim. per km2) ja samalla myös enemmän päästöille altistuvia 

ihmisiä, jolloin terveysvaikutuskustannukset voivat ollakin lopputuloksena suuremmat, kuin väl-

jemmässä ympäristössä. Ja ”huonolle yhdyskuntailmalle altistuminen on joka tapauksessa vaka-

vimpia kysymyksiä yhdyskunnan välittömissä ympäristöongelmissa” (Rauhala et al. 1997, s. 16) 

”Melu on merkittävä elinympäristön laatua ja viihtyisyyttä heikentävä ja talouteen vaikuttava 

ympäristöongelma. ”Tehtyjen selvitysten mukaan se on ilmapäästöjen jälkeen merkittävin ihmis-

ten terveyttä uhkaava tekijä Euroopassa. Melun haitat ilmenevät muun muassa unihäiriöinä, kes-

kittymisen ja oppimisen vaikeutumisen sekä sydämen ja verenkiertoelimistön toimintahäiriöinä” 

ja Suomessa raja-arvot ylittävästä melualtistuksesta 85 % johtuu liikenteestä.  

Yksilötasolla melun terveysvaikutusten mittaaminen on mahdotonta, mutta kansanterveydelli-

sellä tasolla melualtisteiden vaikutusta mitataan menetettyinä hyvän elämänlaadun elinvuosina 

(DALY, Disability Adjusted Life Years). (Ympäristöministeriö 2013b) 

Terveysvaikutusten lisäksi (tai toisinaan vaihtoehtona niille) kustannuksia syntyy melulta suojaa-

misen suhteen. Suurten liikenneväylien, rautatien tai lentokenttien lähestymissuuntien lähialu-

eita ei toisinaan voida rakentaa ilman investointia melusuojaukseen. Lisäksi melu on asumisviih-

tyisyyskysymys, joka vaikuttaa alueiden arvostukseen sekä kiinteistöjen arvoon. 

Euroopan laajuisesta arviosta laskemalla saadaan melun kustannusvaikutuksiksi Suomessa vuosi-

tasolla n. 800 milj.€ (0,4 % bruttokansantuotteesta) mutta tästä huolimatta meluvaikutukset si-

sällytetään harvoin eri hankkeiden kustannuslaskelmiin. (Ympäristöministeriö 2013b) 

Ympäristöministeriö on asettanut vuonna 2013 työryhmän selvittämään vuosikymmen aikaisem-

min laadittujen meluntorjunnan toimenpidesuositusten toteutumista. Työryhmän raportti tuo 

esiin, asian tärkeydestä huolimatta melututkimusta on ilmeiseen tarpeeseen nähden vähän. Kan-

sallisella tasolla ei ole saatavissa kustannus-hyötyanalyysiä melun haittavaikutusten torjunnasta, 

eikä kuntien meluntorjunnasta ja sen vaikutuksista yleensäkään. Kansainväliset tutkimukset toki 

osoittavat, että ”meluntorjunnasta syntyvä kansataloudellinen nettovaikutus on positiivinen” 

(Ympäristöministeriö 2013b, s. 59). 
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1.2.2 ASUINALUEET 

 kotitalouksien sijaintivalinnat 

 Asuinympäristön viihtyisyys ja sen seuraukset  

 

Asuinalueita on pyritty tutkimaan myös kokonaisvaltai-

sesti, eli kappaleessa 1.2.1.1 käsiteltyjä yhdyskuntata-

loudellisia vaikutuksia laajemmin, huomioiden eri osa-

puolille kohdentuvia kaikenlaisia vaikutuksia ml. ajalli-

nen kohdentuminen tai kumuloituminen. 

Oheisessa kuvassa 28 on kuitenkin ympäristöministe-

riön julkaiseman tutkimuksen mukaan eri osapuolille 

uudisasuinalueesta tyypillisesti kohdentuvat välittömät 

kustannukset, jos tarkasteltavana  on alue, jonka 

asunto- ja työpaikkarakentamisen suhde on 75/25. 

(Koski 2008) Tarkastelussa todetaan kunnan näkökulmasta asuinalueesta muodostuvan kahden-

laisia kustannuksia:  

a) rakennusvaiheen kustannukset 

b) alueen toiminnasta laskennalli-

sen 30 vuoden aikana aiheutu-

vat kustannukset, jotka vaihtele-

vat eri tavoin yhdyskuntaraken-

teeseen sijoittuvien uusien alu-

eiden välillä. 

Asuinalueisiin liittyy paljon eri ai-

hepiirien tutkimusta, jotka sivua-

vat taloudellisia aspekteja vähin-

täänkin osittain. 

Osa aihepiireistä on hyvin yleis-

luontoisia koskien asuinympäris-

tön lisäksi erilaisia alueita ihmisen 

koko elinpiirissä ja siksi ne on esi-

telty omissa alikohdissaan. 

KUVA 29 (Koski 2008) 

KUVA 28 (Koski 2008) 
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Nämä kustannusvaikutukset muodostuvat tarkastelun mukaan oheisen taulukon mukaisista 

eristä, kun liikkumisen järjestämisen kulut (joukkoliikenne sekä tavaraliikenne) on jätetty tarkas-

telun ulkopuolelle. Lisäksi asuinalueisiin liittyy muutakin tutkimussuuntia, joita on esitelty seu-

raavaksi hieman tarkemmin. 

 

1.2.2.1 Kotitalouksien sijaintivalinnat (kaupunkitalousteoriat) 

Tutkittaessa taloustieteen näkökulmasta kaupunkitaloutta pyrkien selittämään kaupunkien (tii-

vistymien) olemassaoloa, kaupunkien maankäytön jakoa, yritysten sekä kotitalouksien sijoittu-

mista kaupunkialueella sekä näihin asioihin vaikuttavia taloudellisia mekanismeja, käytetään 

usein yksikeskustaisen, vyöhykkeisen ympyräkaupungin teoreettista mallia. Mallista tehtävien 

analyysien lähtöoletuksena on, että kaikki työmatkat suuntautuvat kaupungin keskustaan (CBD, 

eli central business district) ja mm. luonnonolosuhteet, liikenneyhteydet, muut ulkoiset tekijät ja 

asuntojen ominaisuudet - kokoa lukuun ottamatta - ovat yhteneviä jokaisessa pisteessä kaupun-

kialuetta. 

Osana kaupunkitaloustutkimuksta on alettu tutkia myös malleja monikeskustaisesta kaupungista 

sekä kaupunkiverkkoja. Kuitenkin kotitalouksien sijoittumisen suhteen tyypillinen tutkimusolet-

tamus on yleensä yllä mainitun tapaan yksikeskustainen kaupunki. Suhteessa kotitalouden tilan 

tarpeeseen ja käytettävissä oleviin taloudellisiin resursseihin asunnon (tai tontin) koon lisäksi si-

jaintivalintaan vaikuttavia muuttuvia tekijöitä on työssäkäynnin aiheuttamat matka- ja aikakulut. 

Teoreettiseen kaupunkimalliin perustuen voidaan laskea kotitalouksien tarjoushintakäyrä (Bid 

Price Curve), joka kuvastaa mitä kotitaloudet ovat enimmillään valmiita maksamaan asunto- 

/tonttineliöstä tietyllä etäisyydellä keskustasta. Kun lasketaan vastaavat tarjoushintakäyrät myös 

muille kaupungin maankäyttötoiminnoille (teollisuus, kauppa/palvelut jne.) ja sijoitetaan eri käy-

rät samaan kaavioon, saadaan risteyskohtien perusteella arvio siitä, mille etäisyydelle keskus-

tasta mikäkin toiminto kaupungissa sijoittuu ja lopulta jopa kaupungin ulkoreunan sijainti, jossa 

maatalouden maksuhalukkuus maasta ylittää kotitalouksien maksuhalukkuuden (kaupungin 

maankäytön perusmalli) 

Teorioista voitaisiin mahdollisesti saada kolmen tyyppistä hyödynnettävissä olevaa tietoa käy-

tännön maankäyttöpäätösten tueksi: 

1) Komparatiivisen statiikan keinoin mallista johdettujen matemaattisten analyysien 

avulla voidaan arvioida eri muuttujien (kuten kotitalouden tulotason nousun) vaiku-

tusta laskennalliseen sijaintipäätökseen, niin analyysi on yleisesti ottaen hyvin suppeaa 

huomioiden vain taloudellisia vaikuttimia ja sulkien esim. sosiaaliset ja psykososiaaliset 

tekijät sijaintivalinnoissa täysin pois. 

2) Esimerkiksi Samuli Rikala nostaa omassa Pro Gradu -työssään vuodelta 1988 esiin 
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esimerkin, kuinka kaupunkitaloudellisella analyysilla voitaisiin kaavoituksessa hahmot-

taa esim. viheralueen sijoittamisesta aiheutuvan maanarvon nousun ja laskun kohden-

tumisesta eri osapuolille.  

3) Kohdekaupungin näkökulmasta mm. maantarjoushintakäyrän laskeminen kaupungille 

tai oletuskotitaloudelle tasapai-

noratkaisun laskeminen eivät ole 

merkityksellisiä tämän työn puit-

teissa. Näiden teoreettisten las-

kelmien perusteella voitaisiin 

toki mahdollisesti tehdä joitakin 

oletuksia tulevien asuinalueiden 

kotitalouksien taloudellisesta ja-

kaumasta, mutta tulevien asuk-

kaiden eri sosioekonomisesta ja-

kaumasta (ikäryhmät, talouksien 

pääluku, asumispreferenssit jne.) 

saanee paremman kuvan yhdiste-

lemällä erilaisia tilastoja tausta-

tekijöistä. 

 

1.2.2.2. Asuinympäristön laatu ja viihtyisyys 

 Ympäristöterveys ja kuolleisuus 

 Oppimistulokset 

Sanastoa 

Asuinympäristö 

”Maantieteellisesti rajattu alue, jossa ihminen 

asuu (pysyvästi tai väliaikaisesti). Fyysisesti ra-

jattu asuinympäristö, joka kuitenkin samalla si-

sältää sosiaalisen yhteisön - siis yhteisön, joka 

on sosiaalisesti rajattu. ” (mukaillen Laakso 

1989, s. 12) 

Sosiaaliset seuraukset 

”Asuinympäristöstä aiheutuvia vaikutuksia, 

jotka ilmenevät ihmisten keskinäisessä kanssa-

käymisessä ” (mukaillen Laakso 1989, s. 13) tai 

ihmisten käyttäytymisessä fyysistä ympäristöä 

kohtaan (esim. ilkivalta). Sosiaaliset seuraukset 

voivat olla negatiivisia, positiivisia tai neutraa-

leja. 

Sosiaaliset kustannukset 

”Em. sosiaalisista seurauksista aiheutuvia kus-

tannuksia. Ne ovat ao. negatiivisten ilmiöiden 

ennaltaehkäisystä tai jälkikäteen korjaamisesta 

aiheutuvien toimenpiteiden kustannuksia. Po-

sitiiviset seuraukset voitaneen vastaavasti ai-

nakin osittain ilmaista kustannussäästöinä. So-

siaaliset kustannukset ilmenevät yleensä välilli-

sesti ja joskus vasta pitkän ajan jälkeen.” (mu-

kaillen Laakso 1989 s. 14) 

KUVA 30, esimerkki asumisen tarjoushintakäyrien avulla 
optimisijainnin haarukoinnista (Laakso et al. 2004) 
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Vuonna 1978 tehdyn ALO-tutkimuksen mukaan (asu-

misratkaisun laadun muodostuminen) asumistyytyväi-

syys muodostuu asumisen hinnan ja asumisen laadun 

yhteisvaikutuksesta. (Nevalainen 1990, liite 1 s. 4). Jos 

ajatellaan viihtyvyyden olevan jokseenkin sama asia 

kuin asumistyytyväisyys ja hinnan ollessa markkinoiden 

mukaan ulkopuolelta määrittyvä tekijä, niin laatu nou-

see merkittäväksi muuttujaksi viihtyvyyteen vaikutta-

vana tekijänä. 

Asumisen laatu on eri aikoina hahmotettu hieman eri 

tavoin, johtuen ehkäpä asumiseen kohdentuvien pääl-

limmäisten tarpeiden ja asumiseen kulminoituvien yhteiskunnallisten epäkohtien erilaisuudesta: 

Lontoon ja muiden suurkaupunkien työläiskaupunginosien ahtaus ja epähygieenisyys teollistu-

misen aikakauden alussa, Suomessa sotien jälkeen evakoiden asuttaminen jne. Kuitenkin asumi-

sen laadun suhteen on aina ollut tarve institutionaaliselle määrittelylle ja laadun parantamiselle 

suunnittelun kautta. Vähintäänkin nykyaikainen (asumis-) laadun tutkimus käsittää itse asunnon 

ominaisuuksien lisäksi pitkälti asuinympäristön kokonaisuudessaan (Nevalainen 1990). (Elinym-

päristön voidaan puolestaan ajatella käsittävän kaiken fyysisen ympäristön, jossa ihminen toimii: 

työympäristö, asiointiympäristö, asuinympäristö jne., sekä niiden väliset alueet.) 

Suomessa tehdyssä ASLA- tutkimuksessa tekijät toteavat, että vaikka pyrittäisiin hahmottamaan 

yleensäkin vain laatumalli, niin laatutekijöiden sekä laatuun vaikuttavien toimenpiteiden määrä 

on jokseenkin ”ylitsepursuavainen”. Mikäli pyritään yhdistämään laatua ja hintaa selittävät teki-

jät, niin tehtävä on hyvin laaja, eikä tällaisia malleja ole siis pystytty kehittämään. Lisäksi asumi-

sen laadun (tai sen mittaamisen) yhtenäistä kriteeristöä kehittävä tutkimus toteaa, että laadun 

käsittäminen on kuitenkin hyvin pitkälti arvoperusteista (Nevalainen 1992). Kehitettyjä laatumit-

tareita ja arviointimenetelmiä näyttäisi toistaiseksi käytetyn lähinnä alueiden jälkiarviointiin ja 

jonkin verran strategisten tavoitteiden asettamiseen. 

Asuin- ja elinympäristön (ja sen laadun) sosiaalisia vaikutuksia on viime vuosikymmenien aikana 

ryhdytty tutkimaan. Niiden joitakin ulottuvuuksia on käsitelty seuraavaksi hieman enemmän, 

mutta yleisellä tasolla on löydettyjen tutkimusten perusteella todettavissa, että  

 Sosiaalisilla vaikutuksilla on merkitystä, myös kunnallistaloudellisella tasolla. 

 Sosiaalisten vaikutusten arviointin (SVA) nähdään merkitykselliseksi jo maankäytön 

suunnittelun ohjeistustasollakin, eli arviointisysteemejä on pyritty kehittämään.  

 

 

Myös elinympäristön ja asuinalu-

eiden laatua sekä laadun merki-

tystä viihtyisyyteen on tutkittu 

paljon, mutta nämä tekijät ovat 

varsinaisesti asemakaavan sisäl-

lön seurausta, eli tavallaan vasta 

nyt tarkasteltavana olevan vai-

heen jälkeistä. Käydään tässä kui-

tenkin läpi löydettyjä kustannus-

tekijäkytköksiä.  
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Ympäristöterveys ja kuolleisuus 

 

Ympäristön vaikutusta ihmisten terveyteen ja 

sitä kautta myös kuolleisuuteen on tutkittu ai-

kojen saatossa suhteellisen reilustikin. 

Yllä todettujen suorien terveysvaikutusten li-

säksi esim. ympäristöpsykologian tutkimuspii-

rissä on todettu luontoympäristön (vapaana luontona, kaupunkiluontona tai jopa luontokuvina) 

stressistä elvyttävän vaikutuksen. Stressitasoa on tutkittu mm. verenpaineen vaihtelua mittaa-

malla ja jatkuvasti kohonneen stressitason on tutkitusti todettu aiheuttavan yhteiskunnallisia 

kustannuksia mm. korkean verenpaineen fysiologisten terveysseurausten sekä sairauksista ja on-

nettomuuksista toipumisnopeuden kautta. Vastaavasti kuin luontotekijöiden on todettu lieven-

tävän näitä haittoja, rakennetun ympäristön 

negatiivisiksi koetut fyysiset ominaisuudet 

puolestaan lisäävät niitä. (Aura et al. 1997) 

Yhtenä esimerkkinä ympäristön merkityk-

sestä asuinympäristön viihtyisyyden kautta 

myös talousajatteluun on Liisa Tyrväinen 

pyrkinyt vuonna 1999 osoittamaan luonnon-

ympäristön rahallisen arvon asioiden yhteis-

mitallistamiseksi. Keinoina tässä ovat olleet 

asuntojen arvojen ero luontoympäristön lä-

histöllä / vieressä ja etäämpänä niistä sekä 

ihmisten halukkuus maksaa (esim. lisää kun-

nallisveroa tai pääsymaksua) lähiluonnosta 

elinympäristössään (Päivänen 2000 & Kan-

gas 2001). Tyrväisen mukaan tämä maksu-

halukkuus osoittautui merkittäväksi. 

Yhdyskuntarakenteen vaikutuksia terveyteen ja kuolleisuuteen on todettu olevan mm.: 

 Teollisuuden ja liikenteen päästöillä, joita käsitellään tarkemmin kohdassa 1.2.1.2 Lii-

kenne. 

 Viheralueiden olemassa ololla. Lähdeaineistossa tuodaan esille, että asumisen, elinym-

päristön ja ihmisten terveyden välisiä kytköksiä erityisesti tutkineen tutkijan suositus 

on, että viherympäristö tulisi olla saavutettavissa kolmen minuutin kävelymatkan 

päässä. Tai matkallisesti ilmaistuna alle puolen kilometrin päässä. (Kurenniemi  2003) 

Tässä kohdassa haetaan lähinnä asuin-

/elinympäristön laadusta johtuvia vaiku-

tuksia: liikenteen vaikutukset  terveyteen 

(lähinnä melu ja saateet) on käsitelty koh-

dassa 1.2.1.2 Liikenne. 

KUVA 31, ympäristön aiheuttaman stressin vaiku-
tusmekanismi sairastumiseen (Kurenniemi 2003) 
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 Asuin- ja teollisuusalueiden lomittumisella sekä muilla epämiellyttäviksi koetuilla ja tä-

ten stressiä aiheuttavilla tekijöillä asuinympäristössä, kuten meluisat liikenneväylät, 

vastenmielisiksi koetut rakennukset ja paikat sekä paikat, jotka toistuvan epäsosiaali-

sen toiminnan vuoksi koetaan turvattomiksi. 

 Liikunnan mahdollistava ja sitä tukeva ympäristö. Asiaan vaikuttaa mm. liikenneväylien 

estevaikutus kevyelle liikenteelle (suurten väylien yli- tai alikulkujen vaarallisuus, han-

kaluus, aikaa vievyys ja turvattomuus) (Kurenniemi 2003) sekä ympäristön kannusta-

vuus hyöty- sekä kuntoliikuntaan. Artikkelikokoelmassa ”Prospectûs, kirjoituksia kau-

pungista ja suunnittelusta” vuodelta 2007 todetaan esimerkiksi, että kauppamatkojen 

pituus keskimäärin Suomessa on n. 7 km ja vain vajaa ¼ ostos- ja asiointimatkoista teh-

dään kävellen. Lähipalveluiden sijainnin suhteen tai esim. keskustassa useamman asian 

hoitamiseksi, on empiirisissä tutkimuksissa lähteen mukaan todettu ihmisten mieltä-

vän ”käveltäväksi” alueeksi n.0,5 km:n säteellä oleva alue, joskin miellyttävässä ympä-

ristössä hyväksytään käveltäväksi jopa 70 % pidempi matka, kuin muutoin. Näin ollen 

palveluiden esim. sijoittamisella ja ympäristön yleisellä viihtyisyydellä näyttäisi voita-

van kannustaa ihmisiä arkiliikkumiseen. 

2000-Luvun alkupuolella tehdyssä selvityksessä, jossa tutkittiin Helsingin eri alueiden välisiä kuol-

leisuuseroja (odotettava eliniän ennuste alueittain) ja niiden mahdollista yhteyttä rakennettuun 

ympäristöön, todetaan että iän jälkeen 72 % kuolleisuuseroista selittyy alueiden väestörakenteen 

eroilla, kuten ”koulutus, sosiaaliekonominen asema, perhetyyppi, asunnon hallintaperuste ja 

asumistiheys” (Kurenniemi 2003, s. 32). 

Kuitenkin vielä tämän jälkeen jää alueellisia eroja, jotka selvityksessä yhteismitallistettiin aluei-

den ominaisuustietoihin karttojen, tilastotietojen ja fyysisen havainnoinnin avulla. Selvityksen te-

kijät toki toteavat, että ”kiistämätöntä syy-yhteyttä ei näin suppeassa tarkastelussa voi osoittaa” 

(Kurenniemi 2003, s. 51), mutta siitä huolimatta pitävät väitteenään, että alueen huono laatu 

aiheuttaa asukkaille selkeän terveysriskin.  

Mikä on tämän asian kytkös kuntatalouteen? Jos ajatellaan, että kuolemasta itsestään ei ole kun-

nallisia kuluseurauksia (esim. huoltovelvollisuuden siirtym. kunnalle tms.), niin seurauksia, joilla 

voidaan ajatella olevan kytköksiä asuinympäristöön ovat esim. masennus, psykoosi, lonkkamur-

tumat, dementia, astma ja päihdeongelmat. Toki selvityksessä tuodaan esiin, että monien hait-

tatekijöiden suhteen kokonaisaltistuksen määrällä on suuri merkitys. Kuitenkaan - ainakaan tässä 

selvityksessä- ei tuoda esiin sitä, että todella ympäristön vaikutusten arvioimiseksi laskentaan 

tulisi liittää tiedot alueen väestön vaihtuvuudesta ja siellä keskimäärin asutusta ajasta, sekä vielä 

tieto millaisia ovat ympäristöt, joissa muun osan elämästään ihmiset ovat eläneet. Lisäksi koko-

naisuudesta puuttuvat niin asuinympäristön mahdollistama, kuin laajempikin sosiaalinen vuoro-

vaikutus ja sen vaikutukset ihmisten hyvinvointiin. 
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Oppimistulokset 

 

Myös oppimistuloksia on tutkittu suhteessa kaupunkirakenteeseen, mutta ei niinkään elinympä-

ristön laadun näkökulmasta, vaan lähinnä suhteessa kaupungin sosiaaliseen rakenteeseen ja sen 

eroihin aluekohtaisesti. Toki seurantatekijöinä saatetaan käyttää esim. asuntojen kokoa tai sosi-

aalisen asuntotuotannon määrää jonkin koulun oppilasalueella, mutta ne eivät ole asioita, joihin 

vaikutetaan kaavoitusjärjestyksellä. 

Lisäksi oppimistuloksista voinee olla vaikea määrittää nimenomaisesti suoria vaikutuksia kunta-

talouteen. 

 

Rikollisuus ja turvallisuus 

 

Englantilainen professori Alice Coleman on tehnyt 

1980-luvulla mielenkiintoisen empiirisen tutkimuksen 

ongelmallisten asumalähiöiden rikoksien ja asuinympä-

ristön fyysisten ominaisuuksien välillä, perustuen ame-

rikkalaisen Oscar Newmannin vastaaviin selvityksiin. 

Tutkimus listaa asuinympäristön fyysisiä ominaisuuksia, 

jotka mahdollistavat rikollisuutta, kuten asunto- ja au-

tomurrot, ja joihin suunnittelussa huomion kiinnittämi-

nen ehkäisee rikollisuutta vähentäen rikoksentekomah-

dollisuutta sekä lisäten kiinnijäämisen riskiä. 

Otettakoon näistä esimerkkinä viheralueet, joita Cole-

man suosittelee välttämään asuinrakennusten lähetty-

villä, kun taas toisaalta aikaisemmassa ympäristön ter-

veellisyysvaikutuksia käsittelevässä kohdassa on tuotu 

esiin luonnonympäristön läheisyyden suuri merkitys asuinalueilla mm. stressistä elvyttävänä te-

kijänä. Tutkimuksessa on kuitenkin todettu, että varsinkin hoitamattomat viheralueet asuinra-

kennusten vierellä, samoin kuin takakujanteet, tarjoavat murtovarkaille piilopaikkoja ja valvo-

mattoman yhteyden murtokohteeseen sekä valvontakelvottomuudellaan lisäävät fyysisen väki-

vallan uhkaa ja sitä kautta myös turvattomuuden tunnetta. (Coleman 1985).  

Voitaneen kuitenkin ajatella, että luonnontilaisten viheralueiden sijaan hoidettu puistoympäristö 

oikein suunniteltuna ratkaissee ristiriidan.   

Suomessa ehkä kattavin tutkimus rakennetun alueen ja turvallisuuden kytköksistä on ollut Tam-

pereen Muotialan aluetta koskeva Turvallinen asuinalue -tutkimushanke. Muotialan alueen kaa-

Asuinympäristön viihtyisyys kyt-

keytyy jotakuinkin eriteltävissä 

olevien fyysisten tekijöiden 

kautta omaisuus- ja väkivaltari-

kosten absoluuttisiin määriin 

sekä asukkaiden kokemaan tur-

vattomuuden tunteeseen. 

Sen sijaan ympäristön arkkitehto-

nisen laadun, tai ”rumuuden”, ei 

ole voitu suoraviivaisesti todeta 

itsessään aiheuttavan rikolli-

suutta. 
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voituksessa, tontin luovutuksessa ja rakennussuunnittelussa on painotettu turvallisuuslähtöi-

syyttä ja esim. poliisilla oli edustus mukana jo kaavoitusta pohtineessa työryhmässä. Tutkimuk-

sessa on kansainvälisen aineiston kirjallisuustutkimuksen lisäksi analysoitu ja jälkiseurattu koh-

dealueen suunnittelua ja toteutusta pyrkien hahmottamaan osallisten kokemuksia hankkeesta, 

sen onnistuneisuudesta ja turvallisuuspainotteisuuden merkityksellisyydestä. 

Viranomais- ja urakoitsijakokemusten mukaan turvallisuuslähtöisesti suunnitellun alueen asema-

kaavan ja rakennustapaohjeistuksen laadinta eivät olleet aikaavievempiä, kuin asuinalueiden 

kohdalla keskimäärin, eikä toteutus ”kohteesta riippuen tullut lainkaan tai vain vähän tavan-

omaista kalliimmaksi” (Kyttä 2008, s. 156). Vaikka tutkimuksen tekoaikaan kohdealue oli vasta 

nuori, eivätkä kaikki asukkaat olleet muuttaneet alueelle, niin joka tapauksessa asukaskyselyn 

mukaan alue koettiin turvallisemmaksi, kuin alueet, joista asukkaat olivat muuttaneet. Samoin 

rikosongelmat alueella arvioitiin vähäisemiksi kuin Tampereella keskimäärin. Sen sijaan ainakaan 

tutkimusraportti ei tuo ilmi, että alueelle olisi suunniteltu tehtäväksi pitkäaikaista rikostilastol-

lista jälkiseurantaa, mistä syystä turvallisuuslähtöisen suunnittelun vaikutusta oikeasti rikolli-

suutta vähentävänä ei voida tämän tutkimuksen yhteydessä todeta. 

Asioiden kustannukselliset seuraukset löytyvät mm. rikosten aiheuttamista omaisuus- ja henki-

lövahingoista, rikosten selvittämisen kustannuksista, rikostorjunnan kustannuksista sekä turvat-

tomuuden tunteen aiheuttamasta stressistä ja sen terveydellisistä sekä tuottavuuskustannuk-

sista. Esimerkiksi Muotialassa todettiin, että niillä ihmisillä, jotka kokivat enemmän turvatto-

muutta oli myös muita todennäköisemin jokin terveysongelma (Kyttä 2008, s. 140). Toki sitä ei 

voitu todeta, kumpi oli ensin: turvattomuus- vai terveysongelma, jolloin keskinäinen riippuvuus-

kin voi olla kumpaan suuntaan tahansa: terveysongelma voi aiheuttaa tunteen heikommasta ky-

vystä puolustaa itseään ja siksi aiheuttaa myös turvattomuuden tunnetta tai sitten turvattomuu-

den tunne aiheuttaa/ pitää yllä elimistön stressitasoa, mikä puolesta laskee ihmisen fysiologista 

puolustuskykyä lisäten sairas-

tumisherkkyyttä. 

Joka tapauksessa Ympäristö- 

ja oikeusministeriöiden yhtei-

sessä raportissa rikollisuu-

desta ja turvattomuudesta vii-

tataan vuonna 1992 tehtyyn 

Tukholmaa koskevaan tutki-

mukseen, jossa todettiin, että 

ihmisten arvioimat kaupunki-

alueiden turvallisuuserot vas-

tasivat hyvin myös näiden alu-

eiden rikollisuuden määrän 

eroihin. (Ympäristöministeriö 

1995) 
KUVA 32 (Kyttä et al. 2008) 



DIPLOMITYÖ                                                                          Penttinen 

Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto      18.5.2015 
 

48  Esiselvitys kaavoitusjärjestyksen taloudellisista vaikutuksista, esimerkkinä Varkauden yleiskaava 

 

Yhtenä työvälineenä turvallisuuslähtöisessä suunnittelussa käytettiin kohdealueella mm. kan-

sainvälistä CPTED-mallia (Crime Prevention Through Environmental Design). Mallin teoreettiseksi 

perustaksi ajatellaan Paul ja Patricia Brantinghamin ympäristökriminologiaksi kutsumaansa tut-

kimussuuntaa (Ympäristöministeriö 1995), jossa tutkitaan rakennetun ympäristön vaikutusta ri-

koksentekijän sekä rikoksen kohteen liikkumiseen ja kohtaamiseen. Se on kuitenkin kehitetty 

alun perin jo 1970-luvulla ja sitä on edelleen jatkokehitetty aina siitä eteenpäin eri tutkijoiden 

toimesta koostuen nykyisellään useista eri rikoksentorjunnan teorioista ja periaatteista yhdiste-

lemänä. 

Mallin painopiste on rikosten ehkäisyssä keinoinaan mm. tilojen luonnollinen valvonta, sekä ter-

ritoriaalisuuden (ihmisten paikan omakseen tuntemisen) mahdollistaminen. Käytännön suunnit-

telussa kyseisten asioiden yhteys ympäristön fyysiseen rakenteeseen pyritään huomiomaan aina 

rakennusten korkeuden määrittämisestä helposti laadukkaan näköisinä ylläpidettävien materi-

aalien valintaan. 

Mallilla on myös omat kriitikkonsa ja esim. Muotialan suunnittelussa rakennustapaohjeistus ha-

luttiin tehdä CPTED-mallin lisäksi myös hieman laajemmin mm. ympäristöpsykologian tutkimus-

kentästä esiin nousevia näkemyksiä soveltaen. (Kyttä 2008) 

Rikosten ehkäisytyön kustannusvaikutuksista käytännössä on eri tutkimuksissa todettu mm. seu-

raavaa:  

 Englannissa arvo-omaisuuden merkitsemisen ja murtoturvallisuuden parantamisen kam-

panjalla saatiin murtojen määrä laskemaan 5.1 %:sta alueen talouksia 3,0 %:iin. Poliisin 

kampanjaan käyttämät työtunnit maksoivat 2740 puntaa ja vähentyneiden rikosten ansi-

oista poliisin työaikaa säästyi 2160 punnan arvosta.  

 Samoin Englannissa tehdyssä seurantatutkimuksessa todettiin, että kun toiseen kahdesta 

identtisestä vuokratalotornista tehtiin asukkaiden toivomat, valvontaa helpottavat muu-

tokset, olivat kaupungin vuosittaiset ilkivallasta johtuvat hoitomenot vain 1000 £ / vuosi. 

Ennalleen jätetyssä talossa olivat ne puolestaan vastaavana ajankohtana edelleen 10 000 

£ vuodessa.  

Pelkästä viihtyisyyden parantamisella (verrattuna ympäristön fyysisten osatekijöiden analyysiin 

suhteessa rikosmuotoihin ja rikosten toteutustapoihin) ristiriitaisia tuloksia: saattaa vähentää ri-

kollisuutta, saattaa pysyä ennallaan, saattaa jopa huonontua. (Ympäristöministeriö 1995)
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1.2.3 KAUPAN ALUEET 

 Kaupan sijainti ja sen kestävyys 

 Suuryksiköiden vaikutus  

Kauppaa ja kaupan sijoittumista on tutkittu melko paljonkin. Yhdyskuntien näkökulmasta kaupan 

- ja koko palvelusektorin rakennemuutos on varmastikin ollut yksi merkityksellisimpiä yhteiskun-

nallisia ilmiöitä sitten Suomen teollistumisen ja sotien jälkeisten muuttoaaltojen (siirtolaisuus ul-

komaille sekä maaltamuutto ja lähiörakentaminen). Laajasti ajateltuna se on tarkoittanut yhteis-

kunnan modernisoitumisen myötä työpaikkojen määrällistä siirtymistä teollisesta tuotannosta ja 

maataloudesta palvelusektorille. Kaupan sektorin sisällä puolestaan esim. päivittäistavarakaupan 

keskittymistä niin, että kun 1970-luvun lopulla Suomessa oli yli 10 000 päivittäistavaramyymälää, 

oli niitä 1998 enää 4800 kpl, kun samalla päivittäistavarakaupan myynnin volyymi kasvoi pelkäs-

tään aikavälillä 1980-1995 15 %. (Koski 1998) 

Vuonna 1998 Turun kaupungin, ympäristö- sekä sosiaali- ja terveysministeriön VTT:ltä ja Turun 

Yliopistolta tilaaman - kaupan myymäläverkon muutoksia koskevan - tutkimuksen yhteenvedossa 

todetaan, että: ”Kaupan rakennemuutoksen yhteiskunnallisia vaikutuksia voidaan arvioida nel-

jälle tasolla: ympäristövaikutusten, yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten, taloudellisten vaiku-

tusten ja sosiaalisten vaikutusten näkökulmasta. Eri toimijoiden kannalta katsottuna vaikutuksia 

voidaan tarkastella esimerkiksi valtion, kunnan, asukkaan, kuluttajan, kaupan, kaupan työnteki-

jän ja muiden yritysten näkökulmasta. Kyseessä on varsin monitahoinen kokonaisuus, jossa ra-

hassa ja ei-rahassa mitattavat vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri osapuoliin.”(kirja 26, s. 6) 

Lainaus tiivistää myös yleisellä tasolla (ilman rakennemuutosta) kaupan sekä kaupallisen sektorin 

vaikutukset ja niiden tutkittavuuden. 

Tyypillisimpiä tutkimuksia ja selvityksiä kauppaa koskien ovat esimerkiksi: 

 Tilastolliset selvitykset kaupan rakenteesta ja määristä 

 Kaupan yksiköiden tyypitys sekä luokittelun soveltamisen tutkimus ja ohjeistus 

 Paikkakuntakohtaiset ja alueelliset kaupan rakenteen selvitykset sekä kaupan kehityk-

sen ennustearviot. 

 Selvitykset ja oppaat kaupan käsittelystä kaavoituksessa 

 Kuluttajatutkimukset mm. asiointipreferensseistä ja myymälävalinnan perusteista 
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1.2.3.1 Kaupan sijainti (kestävästi) 

 

Eri intressiryhmillä on kaupan sijainnin suhteen 

eri tavoitteita. Näitä intressiryhmiä ovat raa’asti 

jaoteltuna kaupan toimijat (yrityssektori) ja kau-

pan asiakkaat yksityishenkilöinä, sekä lisäksi yh-

teiskunta, jonka tulee järjestää liikenneyhteydet 

kauppapaikoille sekä kantaa muut vaikutusseu-

raukset pois lukien kaupallinen kannattavuus 

(mm. liikenneverkon kuormituksen, saasteiden ja 

palveluiden tasapuolisen saavutettavuuden suh-

teen). 

Kaupan sijainnin kestävyys koostuu sosiaalisesta, 

taloudellisesta ja ekologisesta kestävyydestä. So-

siaalisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että esi-

merkiksi yhdyskuntarakenteessa kaupan sijai-

tessa saavutettavuuden kannalta autoriippuvaisesti, asettaa se kuluttajat eriarvoiseen asemaan 

auton käyttömahdollisuuden suhteen. Autoriippuvuus lisää myös liikennemäärien kasvun myötä 

yhdyskuntarakenteen turvattomuutta sekä epäterveellisyyttä ja voi tarkoittaa kunnalle kustan-

nuksia palveluliikenteen järjestämisen tarpeena.  

Tutkimusten mukaan ”kaikissa kuluttajaryhmissä erityisen huonossa asemassa ovat autottomat 

vanhukset” (Mäntysalo et al. 2012, s. 90). Erityisesti näille kuluttajaryhmille on todettu palvelu-

asioinnilla olevan myös suuri sosiaalisen kanssakäymisen merkitys ja lisäksi ”asiointimahdolli-

suuksien moninaisuus on avainedellytys kestävyydelle” (eli eri liikennemuotojen ja /tai niiden 

yhdistelmien käyttö erityyppisten palvelukeskittymien suhteen eri tyyppisissä sijainneissa).  

Taloudellisella kestävyydellä tarkoitetaan sitä, että kaupan suurkeskittyminen autoriippuvaisessa 

hajautuneessa yhdyskuntarakenteessa voi tarkoittaa kotitalouksien liikkumiseen käyttämän suo-

ran kulun ja ajankäytön sekä yhteiskunnan infrarakentamiskustannusten suhteen kalliita sijainti-

ratkaisuja. 

Lisäksi kaupan kannalta se (yksipuolinen autoriippuvainen yhdyskuntarakenne) johtaa ”kaupan 

konseptien yksipuolistumiseen, kilpailun kapeutumiseen ja polarisoitumiseen”, mikä puolestaan 

saattaa johtaa kaupan itsensä kannalta kalliisiin pakkoinvestointeihin. Kaupan keskittymien (eri-

tyisesti kauppa- ja ostoskeskuksissa) omistuksen ja hallinnoinnin suhteen, kuin myös fyysisessä 

rakenteessa ja sijainnissa tulisi pystyä huomioimaan muuntojoustavuus kaupan ja kulutuksen toi-

mintamallien muuttuessa ajan mittaan. 

Yleisesti ottaen helposti ymmärrettäviä taloudellisia toiminnan kannattavuuden (= kestävyyden) 

fyysiseen yhdyskuntarakenteeseen -niin kaupan kuin monen muunkin yrityssektorin - suhteen 

Kun puhutaan kauppapaikkojen 

(kauppa-keskukset, ostoskeskukset, ti-

laavievän erikoiskaupan sijainti, päivit-

täistavaraliikkeet, erikoiskauppa, jne.) 

sijainnin kestävyydestä, ei yleensä tar-

koi-teta puuttua kulutuksen tai kestä-

vän kulutuksen aihepiirei-hin, taikka 

massakulutuksen järkevyyteen ylei-

sellä tasolla. Kaupankäynti nähdään 

oletusarvona, joka on olemassa ja tulee 

aina olemaan ja tietyiltä osin on jopa 

osa ihmisten perustarpeita palvelevaa 

yhteiskunnallista verkkoa. 
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liittyviä tekijöitä ovat mm. kasautumis- eli agglomeraatioedut, kaupan mittakaavaedut, kulutta-

javirtojen reittien huomiointi riittävän asiakaskunnan tavoittamiseksi, oman logistiikan kustan-

nukset / järjestely sekä kokonaispalveluverkossa kaupan sijainti ja sitä kautta kaupan kilpailute-

kijät liian tiheässä tai harvassa palveluverkossa. 

Ekologista kestävyyttä kaupan suhteen mitataan erityisesti kaupan sijainnin aiheuttamien liiken-

nemäärien ja sitä kautta ilmastovaikutusten kautta. Ekologiseen kestävyyteen omalla tavallaan 

tiivistyy myös kaikki yllämainitut sosiaalisen- ja taloudellisen kestävyyden aspektit niiden liiken-

nesuoritemäärin vaikuttavuuden kautta. 

Lähtökohtaisesti siis kaupan sijainti vaikuttaa yhdyskunnan energian kulutukseen ja hiilidioksidi-

päästöihin mm. seuraavien tekijöiden kautta: 

 joukko- ja kevyenliikenteen käyttömahdollisuus asiointiin 

 oikea sijoittelu suhteessa ihmisten muihin kulkureitteihin, jotta asiointimatkoja ei tar-

vitse tehdä erikseen 

 erityisesti keskusta-alueilla riittävät paikoitusratkaisut, jotka vähentävät pysäköintipai-

kan etsimisestä aiheutuvaa ruuhkautumista ja liikennevaloissa autojen hukkakäyntiä 

 pahimmillaan kaupan (erityisesti niiden keskittymien) sijoittelu lisää koko yhdyskunta-

rakenteen hajautumista, minkä seurauksena liikennesuoritemäärät edelleen kasvavat: 

- auton omistamisen tarve ja siitä edelleen johtuva paikoitusalueiden tila asuin- ja 

työpaikka-alueilla 

- kaupan vyöhyke, joka ”puskee” uudet asuinalueet kauemmaksi muista toimin-

noista erityisesti yksikeskustaisissa kaupungeissa 

 

Palveluverkkoselvitysten merkitys  

Osaksi pitkäjänteisen kaupan sijoittumisen suunnittelua yhdyskuntarakenteessa on kehitetty työ-

kaluksi palveluverkkoselvitykset. Niiden teoreettinen tausta lienee taloustieteen markkina-alu-

een analyysissa ja keskuspaikkateoriassa (Laakso 2004).  

Palveluverkkoselvityksiä osana kaavoitusprosessia (erityisesti maakunta- ja yleiskaavatasoilla) 

onkin myös tehty ja kaupan sijaintivaikutusten arvioinnit melkeinpä lähtevät käytännössä siitä, 

että kaupan toimintojen käsittely maankäytön suunnittelussa on palveluverkkosuunnittelua. 

Mielenkiintoinen esimerkki on mm. se, että kohdekaupungin maakunnassa on tekeillä erillinen 

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava (vuoteen 2030 ulottuen). 

Palveluverkkoselvitysten merkityksestä maankäytön suunnittelussa on tehty ainakin yksi 
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opinnäytetyö-tasoinen tapaustutkielma, 

jossa on todettu, että jo selvityksen aloitta-

misessa on tärkeää selkeyttää tavoitteet 

selvityksen tekemiselle sekä määrittää ajan-

kohtaisuus suhteessa selvitystarpeeseen. 

(Salminen 2006) Muutoin on riski sille, mitä 

työn laatija koki tutkimuksen tapauksessa  

käyneen, eli selvitys toki tehtiin, mutta sen 

merkitys suhteessa yhdyskuntasuunnittelu-

prosessissa (tässä tapauksessa maakunta-

kaavoitus) jää kuitenkin helposti ”jokseen-

kin hyödyttömäksi”. 

Kauppa ja Suomessa kaupan suuret keskus-

liikkeet joka tapauksessa hahmottavat asian omalla tavallaan, omista lähtökohdistaan suunnitel-

lessaan myymäläverkkoaan. Päivittäistavarakaupan ryhmittymien pitkän tähtäimen kauppapaik-

kasuunnittelun aikajänne on 6-8 vuotta ja lyhyen tähtäimen (koskee yksittäistä kauppapaikkaa) 

1-3 vuotta.  

Kun verrataan tätä tietoa esim. kaupan suuryksiköiden kunnallistaloudellisia vaikutuksia koske-

vassa tutkimuksessa käytettyyn hankkeiden 50 vuoden pitoaikaan, niin voidaan hyvin ymmärtää 

miksi palveluverkkoselvityksistä todetaan, että niitä tulee päivittää samoin kuin kauppaa koske-

vien kaavojen uudistamistarvetta arvioida riittävän usein, eli n. 5 vuoden välein. Tämän lisäksi 

suositellaan kaavoituksen yhteydessä 

ylimitoittamaan kaupan tilavarauk-

set, mikä helpottaa kaupan muuttu-

vien toimintamallien istumista yhdys-

kuntarakenteeseen myös pitemmällä 

aikajänteellä sekä analysoimaan kau-

pan kaavan riskit oheisen tekstilai-

nauksen mukaan (seuraavalla sivulla): 

 

 

 

 

 

KUVA 33, palveluverkkoselvityksen merkitys (Koski  
2004) 

KUVA 34, kauppatoimijoiden tapa hahmottaa myymälä-
verkon kehitystarpeita (Koski 2004) 
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KUVA 35 (Ympäristöministeriö 2013, muokattu) 

 

 

1.2.3.2 Suuryksiköiden vaikutus 

 

Kaavoituksen näkökulmasta kaupan suuryksiköt eivät ole 

järin vanha ilmiö. Ne liittyvät kaupan rakennemuutok-

seen, joka on toki johtanut jatkuvasti suureneviin kaup-

payksiköihin jo 1960...-70-luvulta alkaen, mutta vasta 

1990-luvun puolessa välissä on tehty ensimmäiset tutki-

mukset koskien suuryksiköiden vaikutuksia. 

Välillä on ollut epäselvää minkälainen ja minkä laajuinen 

kauppa voidaan määrittää kuuluvaksi mihinkin kategori-

aan: hypermarket, automarket, kaupan suuryksikkö, tilaa 

vaativan erikoiskaupan suuryksikkö jne. Niinpä itse mää-

reiden tulkinnasta on olemassa useampia suositusop-

paita, joiden lisäksi on oppaita kaupan suuryksiköiden kä-

sittelystä kaavoituksessa.  

Kaupan sosiaalisia merkityksiä on tutkittu myös päivittäistavarakaupan keskittymisen vaikutuk-

sina kunnallisen sosiaalitoimen kustannuksiin, ainakin yhden tapaustutkimuksen kautta, jonka 

yhteydessä on kehitetty yleisesti sovellettavissa olevat arviointimenetelmät ao. vaikutuksista. 

(Koski 1998) 

Kaupan suuryksiköistä puhutta-

essa liittyy asiaan pääasiassa kol-

men tyyppisiä kaupallisten palve-

luiden toimipisteitä: tilaa vievän 

erikoiskaupan yksiköt (kuten 

auto- ja huonekaluliikkeet yms.), 

vähittäiskaupan suuryksiköt ja  

päivittäistavarakaupan suur-yksi-

köt tai keskittymät. (Näistä tilaa 

vaativan erikoiskaupan käsite on 

juuri siirtymäsäännöksen umpeu-

duttua 16.4.2015 jäänyt pois.) 
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Kaupan keskittymisen vaikutusmekanismi on seuraava: 

 Kaupan keskusliikkeillä on intressi keskittää palveluyksiköt isommiksi ja harvemmiksi 

jo logistiikkakustannustenkin vuoksi.  

-> suuri yksikkö tarvitsee suuremman asiakaspohjan kannattaakseen 

-> suuri yksikkö imee näin ollen (mm. hintakilpailulla) asiakkaat laajalta alueelta, jolloin 

vaikutusalueen pienet lähikaupat käyvät osin kannattamattomiksi. 

-> Tämän seurauksena liikuntarajoitteisten ihmisten omaehtoinen kauppa-asiointi 

muodostuu entistä vaikeammaksi. Esim. joukkoliikennepalveluiden käyttö ei ole kai-

kille ao. asiakasryhmän osille mahdollista ilman avustajaa, joten joukkoliikenneyhtey-

detkään eivät ole välttämättä ratkaisu. 

-> Päivittäistavarakaupan suuryksiköihin keskittymisen osalta kunnallistaloudelliset 

vaikutukset sosiaalitoimen piirissä kulminoituvatkin pääasiassa ateriapalveluiden, kau-

passakäyntiavustamisen ja erityisesti kaupassakäyntipalvelun käyttötarpeeseen. 

Kotihoidon suorittamassa kauppa-asioinnissa kustannukset muodostuvat asiakasmäärien lisäksi 

kaupassakäynnin matka- ja aikakustannuksista. Tehdyn tutkimuksen mukaan esim.: 

 Yhden asiakkaalle kaupassakäyntipalvelun tuotantokustannukset vuodessa olivat 

4470 mk ja ateriapalvelun nettokustannus (eli asiakkaan itse ruuasta maksama kor-

vaus vähennetty) 2350 mk / vuosi. 

 Uuden kaupan syntymisen myötä tutkimuksessa arvioidut myymäläkuolemat lähialu-

eilla tarkoittaisivat potentiaalisesti jopa 40 % lisäystä sosiaalitoimen ostosten tekoa 

korvaavien palveluiden asiakasmääriin. 

Tässä kohden on toki tutkimuksessa se epävarmuustekijä, että kaikki myymäläkoh-

taisesti asiakasmääriin mahdollisesti vaikuttavat myymäläkuolemat tuskin tulisivat 

tapahtumaan, eli täsmällisen tutkimustiedon saa-

miseksi olisi tutkimusta pitänyt jatkaa vielä muutamia 

vuosia ja seurata mitä uuden kaupan aiheuttamat muu-

tokset myymäläverkolle lopulta ovat. 

Uuden kaupan kuluja vähentävä vaikutus sen sijaan oli 

jokseenkin merkityksettömän pieni, eli 3800 mk, kun 

kokonaiskustannukset ennen muutoksia tutkimusalu-

eella olivat 1 513 700 mk. 

 Uuden kaupan vaikutus kauppapalvelun kuluihin 

(matka- ja aikakustannus): nykyistä asiakasta lähinnä 

TIETOLAATIKKO KAUPAN KAN-

NATTAVUUSLUVUISTA: 

• Uusi päivittäistavarakaupan yk-

sikkö edellyttää kannattaak-seen 

vähintään 3000 asukkaan alueel-

lista pohjaa ja kaksi yksikköä 

4500-5000 asukasta. (Vähittäis-

kaupan suuryksiköt kaavoituk-

sessa; YM: Helsinki 2013) 
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olevan kaupan muuttuessa oli laskennallinen vaikutus kotipalvelun kaupassakäynti-

palvelun kustannuksia nostava keskimäärin 745 mk vuositasolla asiakasta kohden. 

 Tutkimusalueen kokonaisasukasmäärä oli yli 26 000 henkeä. 

(Vaikutuksissa ei ole huomioitu omatoimisen kauppa-asioinnin merkitystä liikuntarajoitteisen so-

siaalisiin kontakteihin ja liikkumismäärään yleisesti sekä näiden vähenemisen merkitystä tervey-

den ylläpitoon.) 

Kokonaisvaltaisemmin kaupan suuryksikön merkitystä kunnallistalouteen on tutkittu kuuden esi-

merkin kautta 90-luvun puolessa välissä jopa niin, että selvitykselle tehtiin myös jatkotutkimus, 

jossa testattiin arviointilähtötietojen ja laskentaparametrien tarkentamisen / muuttamisen mer-

kitystä lopputulokseen. (Koski 1995) 

Tutkimuksen kohteissa todettiin kunnallistaloudellisia suoria ja epäsuoria vaikutuksia suuryksi-

köillä olevan mm. seuraavasti: 

 Välittömät kustannukset, kuten maanmyyntitulot, infrastruktuurin rakennuskulut, 

kaavoitus- ja rakennusvalvontakulut, kiinteistöverot jne. 

 Palkkatulojen kunnallisveromenetys ja toimeentulotukimaksujen nousu: Suuryksi-

kön vaikutukset on tutkittu erinäisiä tilastollisia tekijöitä yhdistelemällä ja sillä pe-

rusteella todettu, että suuryksiköiden vaikutus on, että kauppakuolemien kautta jo-

kainen ao. kaupan yksikön työpaikka aiheuttaa ~1,172 työpaikan bruttovähennyk-

sen, josta kunnallistaloudelliset kustannukset ovat mainitut ja asiaan liittyy vielä li-

säksi vaikutusten jakautuminen seudullisesti, sillä suuryksiköiden kohdalla asiakas-

kunta (ja vaikutukset) ovat usein kuntaa laajemmalta alueelta. Ympäristöministeriön 

oppaassa ”Kaupan suuryksiköiden vaikutusten ja selvittäminen ja arviointi” vuodelta 

2001 on - pitkäaikaisempien - kaupan työllistävyysvaikutusten lisäksi tuotu esiin mo-

nesti erinäisten hankkeiden yhteydessä työllisyysperusteena käytetty rakennusvai-

heen työllistävyys. ”Jos rakennushanke työllistää esimerkiksi 50 henkeä yhden vuo-

den ajaksi, verotulo saadaan laskemalla seuraavasti --- 1 207 000 mk”. Ongelma vain 

on se, että rakennustyöntekijöiden asuinkuntaa (/-maata) ei voida tietää, eli ei lop-

pujen lopuksi myöskään verotulojen kohdentumista kuntaan. 

 Jo edelläkin käsitellyt kustannukset sosiaalitoimen kuljetuspalveluille. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös muita mahdollisia kustannusvaikutuseriä, mutta niillä oli kyseis-

ten kauppayksiköiden suhteen vain nollavaikutus. Tällaisia olivat mm. joukkoliikenteen järjestä-

misen kustannukset sekä hallipysäköinnin järjestelyjenkustannukset ja tuotot. 

Lisäksi pyrittiin arvioimaan myös vaikutuksia, joiden osalta työ kuitenkin osoittautui jokseenkin 

mahdottomaksi tai esim. verotulouman jakomuutosten (kunnat - valtio) vuoksi merkityksettö-

mäksi. Näitä olivat esim. kadunvarsipysäköinnin tulot ja yhteisöveromaksut. 
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Varkauden yleiskaavaan sisällytetyn - asukasmäärän kasvattamiseen pyrkivän - strategisen ta-

voitteen näkökulmasta merkittävä tieto on se, että kaupanyksikön mahdollisesti aiheuttamien 

työpaikkatarjonnan muutosten vaikutuksen arviointi kunnan asukasmäärään (lisäävästi tai vä-

hentävästi) osoittautui ”ylivoimaiseksi tehtäväksi”, sillä ei voitu osoittaa mitä olivat todelliset syyt 

kotitalouskohtaisesti muuttopäätöksen taustalla.. (Koski 1997) 

Merkittävimmät osat tutkimuksessa todetuista tuloista tai niiden suuruus ovat kunnallisen pää-

töksen takana (tai riippuvaisia paikallisista tekijöistä, kuten siitä onko kunnalla oma energialaitos 

vai ei), joten ne eivät toteudu automaattisesta. Tämän vuoksi niitä ei voi tilastollisestikaan yleis-

tää.  

Laskettaessa kunnallistaloudelliset tulot ja menot (välittömät ja välilliset) yhteen, niin tutkimuk-

sen perusteella ”kunta voi saada kapan suuryksiköstä merkittäviä nettotuloja” (Koski 1995, s. 3). 

Laskennalliset nettotulot kuitenkin saattavat vaihdella melko paljon, ao. tutkimuksessa +26...-2 

milj. mk. Ero on selkeästi niin, että keskustasta erillään olevien automarkettien menot (kunnallis-

taloudelle) ovat 2...3 kertaa suuremmat, kuin keskustan kauppakeskusten ja tulotuotto lisäksi 

merkittävästi pienempi. 

Automarketit ovat siis potenti-

aalisemmin tappiollisia kunnal-

listalouden näkökulmasta. Mit-

takaavatietona oheisessa tau-

lukossa on tyypillisten tulojen 

ja menojen suuruusluokkakaa-

vio. Myös ao. tutkimuksessa on 

todettu, että ”nyt tutkittujen 

kohteiden osalta tätä suuruus-

luokkaa yhden kauppayksikön 

vaikutuksesta koko kunnan 

tulo- ja menoeriin kuvaa se, 

että niiden aiheuttamat vuosit-

tain toistuvat tulot ovat 0,008-

0,034% ja menot 0,002-0,048% 

sijaintikuntansa yhden vuoden 

kokonaistuloista ja -menoista”. 

(Koski 1995, s. 75) 

Kaupunkitaloudellisten vaiku-

tusten ulkopuolelle jäävät vielä 

vaikutuksia mm. asukkaisiin, 

kaupan sektoriin itseensä, kau-KUVA 36, kaupan vaikutusten keskinäiset suuruusluokat (Koski 

2001) 
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pan työntekijöihin, valtioon, liikenteeseen ja jakelujärjestelmään, jotka tulisi myös ottaa huomi-

oon, mikäli pyrittäisiin tekemään kokonaisvaikutusarviointi esim. kustannus-hyötyanalyysina. 

Vähittäiskaupan suuryksikön vaikutukset asiakkaiden asiointiliikenteeseen ovat tutkimuksen mu-

kaan niitä lisääviä ja edelleen automarketeilla enemmän kuin keskeisemmin sijaitsevilla kauppa-

keskuksilla. ”Pääomitettuna lisäkustannukset voivat olla jopa 17 milj. mk kauppayksikköä kohti.” 

(Koski 1995, s. 3) Vaikka nämä kustannukset kohdentuvatkin kuntalaisten yksityistalouksiin, ei-

vätkä näin ollen ole soranaisesti kunnallistaloudellisia vaikutuksia, mutta samalla ne kertovat 

myös liikennesuoritemäärän kasvusta. Liikennemäärien vaikutusta melu- ja ilmansaasteisiin, on-

nettomuusmääriin sekä yhdyskuntarakenteeseen sekä sen viihtyisyyteen ja sitä kautta kuntata-

louteen käsitellään enemmän kappaleessa 1.2.1.1. 

Mikäli kaupan suuryksikkö sijaitsee keskustarakenteen ulkopuolella ja sen asiakkaiden imuvaiku-

tus ulottuu keskustaan asti, on riskinä keskustan autioituminen yrityksistä ja pikkuhiljaa rappeu-

tuminen muutoinkin epäviihtyisyyden seurauksena. Tästä aiheesta on kirjoitettu ja tuotettu tut-

kimuksia runsaastikin, mutta viihtyisyystekijöitä on jokseenkin vaikea mitata (rahallisesti tai muu-

toin), kuten asumista käsittelevässä kappaleessa 1.2.2. 

Toinen vaikeasti rahassa mitattava potentiaalinen vaikutus uusilla kaupan yksiköillä mahdollisesti 

on joissakin tutkimuksissa esille nostettu seudullisesti vaikuttavan yksikön merkitys kunnan ima-

golle. 

 

1.2.4 TYÖPAIKKA-ALUEET 

Työpaikkojen (tai lähinnä yritysten) alueista sijainnin suhteen on lähinnä tutkimusta tehty liittyen 

Suomen teollistumisen historiaan ja tilastollisesti. Eli miten työpaikkojen sijainnit ovat pääpiir-

teissään muuttuneet, muutoksiin 

vaikuttaneet tekijät (teollisuuden 

muutokset ja sitä kautta edulli-

simpaan sijaintiin vaikuttavien te-

kijöiden muutos: pääraaka-ai-

neen, kuljetusväylien, edullisen 

energian tai osaavan työvoiman 

saannin läheisyys) sekä missä ny-

kyään tilastollisesti sijaitsee min-

kälaista työpaikkatarjontaa / -ky-

syntää. 

Yritysten sijoittumisen suhteen on 

tehty vastaavaa talousteoreet-

tista tutkimusta, kuin mitä jo koh-

KUVA 37, yrityksen optimaalinen sijainti on maantieteellisesti 

siinä missä sijainnin kustannukset ovat pienimmillään ja sijainti-

riippuvaiset tuotot korkeimmillaan suhteessa toisiinsa (Virkkala 

2009) 
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dassa 1.2.2.1 on kotitalouksien sijoittumisesta esitelty. Yksi sijainnin ja kannattavuuden yhteyttä 

kuvaava malli on Riitta Kosken artikkelissa ”Paikalliset tuotannolliset alueet ja toimialakeskitty-

mät” (Virkkala 2009) esiin nostama David Smithin vuodelta 1971 oleva kaavio kokonaistuottojen 

ja -kustannusten alueellisesta vaihtelusta sekä yrityksen optimaalisesta sijainnista suhteessa 

vaihteluun (Kuva 37). 

Eräs kohdekaupungin yleiskaavaan sisältyvän strategisen tavoitteen (esitelty lähemmin kappa-

leessa 2.1) vuoksi mielenkiintoinen sektori taloustutkimuksen kentässä (joka yhdistyy myös ta-

lousmaantieteeseen/aluetieteeseen) on klustereiden, eli yritysryppäiden, tutkimus. ”Klusterei-

den tutkimus on lähtöisin pyrkimyksestä vastata seuraavaan kysymykseen: Miksi toiset alueet tai 

valtiot ja niissä olevat yritykset menestyvät toisia paremmin kansainvälisessä kilpailussa?” (Virk-

kala et al. 2009, s. 43). 

Klustereissa kulminoituu käytännössä taloustieteen luokittelemat agglomeraatio-, eli kasautu-

misedut ja jossain mielessä myös tuotannon mittakaavaedut niin, että se tuo ”kilpailuetuja klus-

terissa toimiville yrityksille” (Virkkala 2009, s. 43). ”Olennaista on eri toimijoiden verkostoitumi-

nen ja keskinäiset yhteistyösuhteet. Suuri määrä yrityksiä ei muodosta klusteria, mikäli niiltä 

puuttuvat vahvat vuorovaikutussuhteet” (Virkkala, s. 43). Ohessa on käsitteen selkeyttämiseksi 

esimerkkikuva Suomessa kansallisella tasolla toimivan klusterin rakenteesta, tässä tapauksessa 

metsäklusterin. (Klustereita on lisäksi myös esim. aluetason klustereita sekä yli valtiorajojen toi-

mivia klustereita.) Kuvassa on esitetty klusterin rakenteeseen kuuluvat ao. toimialan ydintoi-

mialat, raaka-aineita, koneista yms. ydintoimialan prosesseissa tarvittavia asioita toimittavat pa-

nos- eli lähitoimialat sekä asiakastoimialat. 

Vaikka Suomessakin esim. valtion 

hallinto pyrkii aktiivisesti mahdol-

listamaan klustereiden syntyä, niin 

esim. ao. lähteessä (Virkkala 2009) 

todetaan, että usein miten kluste-

reiden muodostuminen on johtu-

nut sattumasta tai sattumien ket-

justa. 

Koska työpaikka- ja yritysalueet 

ovat joka tapauksessa osa yhdys-

kunnan kokonaisrakennetta, niin 

luonnollisesti niitä käsitellään 

myös osana erinäisiä kokonaistut-

kimuksia nimenomaisesti yritysten 

sijoittumista koskevien tutkimus-
KUVA 38 (Virkkala 2009) 
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ten lisäksi. Useissa yhdyskuntarakenteen kestävyyttä (kestävän kehityksen näkökulmasta) käsit-

televissä tutkimuksissa kritisoidaan suureksi osaksi edelleen vallalla olevaa tapaa kaavoittaa mm. 

työpaikka- ja asuinalueet erilleen toisistaan. Käytännön nähdään aiheuttavan yhdyskuntaraken-

teen fragmentoitumista ja täten kasvattavan välimatkoja ja lisäävän liikennesuoritemääriä (joista 

puolestaan aiheutuu kasvihuonepäästöjä). Toisaalta taas asuinviihtyisyyttä käsittelevässä osiossa 

käytetty lähde (Kurenniemi 2003) puolestaan nostaa asumisen ja teollisuuden lomittumisen yh-

deksi - jopa mahdollisesti kuolleisuutta lisääväksi - epäviihtyisyystekijäksi asuinympäristössä 

 

1.2.5 RANTA-ASUMINEN, MÖKKEILY JA MATKAILU 

 Ranta-asuminen 

 Mökkeily 

  Matkailu 

1.2.5.1 Ranta-asuminen 

Ranta-asumisen (vakituisen sellaisen) kustannusvaikutuksia, ja niiden arviointia, on tutkittu jon-

kin verran. Pääasiassa asiasta laadittujen ohjeistusten perusteella arvioitavat vaikutukset varsin-

kin kuntatalouden näkökulmasta ovat jokseenkin samoja kuin yleisesti yhdyskuntatalous- ja ta-

van omaisten asuinalueiden vaikutuksien tutkimuksia käsittelevissä kohdin esiin tuodut, yleensä 

merkitystä on paljolti sillä kuinka ranta-

rakentaminen sijoittuu suhteessa kun-

nan yhdyskuntarakenteeseen: taaja-

maan kytkeytyen, sen lievealueella tai 

kyläkeskuksessa vai täysin haja-asutus-

alueella. Rantarakentamisen erityis-

piirteet voivat kuitenkin olla kuntakoh-

taisesti hyvin vaihtelevia (rannikko-

alue, sisäsuomi eli järvialue, uudisalue, 

loma-asutuksen vakioasumiseen 

muuttamisen salliminen jne.) ja sa-

mantyyppiset vaikutukset voivat olla 

suunnaltaan kuntakohtaisesti joko 

myönteisiä tai kielteisiä kokonaisuutta 

arvioiden, tai suuruusluokaltaan mer-

kittäviä tai vähemmän merkittäviä. 

Yksi merkittävä ominaispiirre, johon 

varautumiselle voidaan myös laskea 

KUVA 39, ranta-asumisen mahdollisia vaikutuksia eri ta-

pauksissa (Koski 2007) 
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ranta-aluekohtaiset kustannukset, on ilmastonmuutokseen(-kin) liittyvä tulvariskiin varautumi-

nen kaikessa rantarakentamisessa. Myös kohdekunnan alueelle on annettu alueellisen ympäris-

tökeskuksen toimesta suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista sekä edellytetty tulviin va-

rautumisen suunnitelmaa kaupungilta. 

 

1.2.5.2 Mökkeily 

Ulkopaikkakuntalaisten kesämökkeilijöiden vaikutuksista kuntatalouteen on tehty kaksi tutki-

musta: Ulkokuntalaiset mökkiläiset kuntien taloudessa. Heli Kotilainen, Saaristoasianneuvottelu-

kunta 1998 ja ”Mökkiläiset kuntapalvelujen käyttäjinä” Saaristoasiain neuvottelukunta ja Efeko 

Oy, Sisäasiainministeriö 2006. 

Molemmissa tutkimuksissa päädytään samaan lopputulokseen, että periaatteessa mökkiläiset 

tuovat kunnalle enemmän tuloja kuin menoja, mutta valtionosuus järjestelmän verotulojen ta-

sauksen myötä kuntataloudelliset vaikutukset painuvat negatiivisiksi. Tämä johtuu siitä, että va-

paa-ajankiinteistöistä maksetaan kiinteistöveroa, joka kunnan verotulona korottaa laskennallista 

asukaskohtaista tuloa pysyvien asukkaiden osalta. 

Heli Kotilaisen tutkimusta esittelevällä sisäasiainministeriön sivulla todetaan, että: ”Mökkiläiset 

käyttävät esimerkiksi mökkikunnan kirjasto-, terveyskeskus-, rakennustarkastus- sekä kulttuuri- 

ja liikuntapalveluja. Toisaalta he hyötyvät myös palo- ja pelastustoimesta, teistä, hoidetusta ym-

päristöstä ja suunnitellusta yhdyskunnasta aivan kuten vakituiset asukkaatkin.” Ao. tutkimuksen 

tekoaikaan Suomessa oli 525 000 vapaa-ajanasunnon omistavaa taloutta, joilla oli mökki oman 

kotikuntansa ulkopuolella ja vuoden 2006 tutkimuksen mukaan 82 % näistä mökeistä oli kun-

nissa, jotka ovat valtionosuuksien tasausrajan alapuolella. Valtionosuuksien tasauksessa osuutta 

lisätään, mikäli kunnan verotulot ovat keskimääräistä pienemmät ja vastaavasti osuutta vähen-

netään, mikäli verotulot ovat keskimääräistä suuremmat. 

Vuonna 2004 mökkiläisten tuomat verotulot olivat Manner-Suomessa yhteensä 40 M€ ja palve-

luiden käyttämisestä aiheutuneet nettokulut 35 M€. Kun tasausjärjestelmä leikkasi saatuja vero-

tuloja 25 M€ ja leikkausten hyötyjänä oli valtio 16 M€:n verran, niin kulut jäivät kunnille verotu-

loja suuremmiksi. 

Kaupallisten palveluiden käytöstä mökkiläisten aiheuttamat yhteisöverotuotot ovat jokseenkin 

merkityksetön lisä. Keskimäärin sen osuus kuntien kokonaisverotuloista on arvioiden mukaan alle 

0,1%. 

Kuten oheisesta talulukosta tulee esille, ei vesistöisyydestään huolimatta Varkaus sinällään ole 

merkittävä mökkeilykunta, kun vertaan kaupungin pysyvää väestömäärää ja mökkien määrää, 

mutta Varkauskin esim. vuoden 2013 vuoden verotuksessa jäi tasausrajan alapuolelle saaden val-

tionosuuden korotusta 160€ /asukas. 
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1.2.5.3 Matkailu 

Matkailusta on tehty ensinnäkin tilastollista tutkimusta määristä ja oletettavasti liiketalous- ja 

markkinointipuolella on lisäksi tehty tutkimusta eri tyyppisisten matkailupalvelujen työllisyys- ja 

liiketaloudellisia vaikutuksia, niin matkailuyrittäjälle kuin välillisesti muille paikallisille palveluyri-

tyksille. Ehkäpä on tehty tutkimusta myös erityyppisen matkailun ympäristövaikutuksista. 

Kuitenkaan kuntatalouden näkökulmasta tutkimuksia niinkään ei ollut löydettävissä, varsinkaan 

kun tämän työn lähtöasettelussa ei ole edes selvää minkälaisesta matkailusta kohdekunnan yleis-

kaavaehdotuksen matkailulle varatuilla alueilla lopulta tulisi olemaan kyse.  

Esimerkiksi matkailukohteiden kävijämäärät 2004 /Santasalo, Tuomas/ Helsinki: Matkailun edis-

tämiskeskus.  

KUVA 40,Ulkopaikkakauntalaisten mökkiläisten osuus vakituisista asukkasita kunnittain 2004 
/Tilastokeskusekus, kesämökit 2004 (Saaristoasiain neuvottelukunta 2006, s. 66) 
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2 ANALYYSIVAIHE 

 

2.1 Varkauden tilanne ja tavoite työlle 

Varkauden väestökehityksen suunta on ollut vähenevä, esim. vuosien 1995-2010 välillä asukas-

määrä on vähentynyt 12 % ja tilastokeskuksen ennusteen mukaan se tulee vähenemään myös 

jatkossa (Varkauden kaupunki 2015). 

Pienenevästä väestömäärästä huolimatta esim. omakotitalojen rantatontit käyvät kaupaksi, mikä 

tarkoittaa yhdyskuntarakenteen hajautumista, sillä keskeisillä paikoilla tonttitarjontaa ei tällä 

hetkellä käytännössä edes ole. Alueiden toteutusjärjestyksen vaikutusten tiedostaminen voisi 

mahdollisesti helpottaa kaupunginvaltuustossa päätöksen syntymistä keskeisempien alueiden 

kaavoittamisesta. 

Kaupan keskittymiä on nyt jo kaupungissa useampia (lähinnä 5-tien eri solmukohdissa tai kytkey-

tyen niihin) ja vaikka esim. aivan keskeisellä paikalla oleva Päiviönsaari on käytännössä tyhjenty-

nyt kaupallisista palveluista niin kuitenkin vanha keskusta on edelleen merkittävä työpaikkojen 

keskittymä. Kaupallisten 

keskittymien asiakasvirto-

jen ”valuma-alue” ja kun-

nan asukkaiden luontaiset 

kulkureitit työpaikkojen ja 

asuinalueiden välillä eivät 

ole täysin selvillä. 

Julkiset palvelut sijoittuvat 

pääasiassa ydinkeskustaan 

tai sen tuntumaan. Yleis-

kaavaehdotuksen mukai-

set uudet asuinalueet eivät 

ole niin suuria, että ne 

edellyttäisivät muiden uu-

sien palvelujen rakenta-

mista kuin mahdollisesti 

päiväkoteja.  

Eri pääsuuntien lisäasutuk-

sen vaikutukset olevaan 

kouluverkkoon on arvioitu 

yleiskaavan laadinnan yh-

teydessä. 
KUVA 41 (Varkauden kaupunki 2015) 
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”Kuopio, Varkaus ja Iisalmi ovat Pohjois-Savon maakunnan toiminnalliset keskukset, joiden työs-

säkäyntialueet kattavat suurimman osan maakunnasta. Varkauden seudun työssäkäyntialue 

ulottuu myös Etelä-Savon puolelle.” (Varkauden kaupunki 2015). Työpaikka-alueet ovat Päiviön-

saaren ja valtatie 5:n ympäristön keskittymiä lukuun ottamatta hajallaan, lähinnä kaupanaluei-

den lomassa ja reunoilla. Teollisuusrakentamiseen kaupungilla on varattua maa-aluetta (pitkälti 

myös infrastruktuuri rakennettuna), josta asemakaavoituksella ”lohkotaan tontteja tarpeen mu-

kaan” (Kaupunginarkkitehti Satu Reisko, haastattelu 14.4.2013).  

 

2.1.1 SYYT KAAVATYÖLLE 

Varkauden kaupunginvaltuusto päätti strategisen yleiskaavan laatimisesta 13.12.2010. Edellinen 

Yleiskaava2000 oli vahvistettu vuonna 1988 ja lisäksi kaupungin alueella on useita lainvoimaisia 

osayleiskaavoja, joiden merkintöjä uusi yleiskaava myös osin korvaa. Keväällä 2015 strategisen 

yleiskaava on ehdotusvaiheessa lausunnoilla, toista kertaa. 

Kaupunki on laatinut 17.6.2013 kaupunkistrategian, jonka mukaan Varkaus tavoittelee vuoteen 

2030 mennessä asukasluvun kasvua 24 000:een nykyisestä laskevasta väestömäärätrendistä huo-

limatta. Yleiskaavan taustatietona oleva asukasmäärä perustuu Tilastokeskuksen ilmoittamaan 

vuoden 2010 lopun tilanteeseen, jolloin se oli 22 800. ”Tavoite perustuu kaupungin asettamaan 

työpaikkatavoitteeseen ” ja täsmälleen ottaen yleiskaavalla ”luodaan maankäytölliset valmiudet 

kaupungin positiivisen väestönkehityksen edistämiselle” (Varkauden kaupunki 2015, s. 4) 

Lisäksi strategisella yleiskaavalla halutaan myös ohjata rakentumista kaupungin omalle maalle 

sekä tehostaa ja varmistaa kaavoitettujen alueiden rakentumista.  

 

2.1.2 VARKAUDEN STRATEGINEN YLEISKAAVA 

Yleiskaava käsittää Varkauden asemakaavoitetun alueen sekä sen laajentumisalueet ja se sisältää 

kaksi periaatteellista päävaihtoehtoa kaupunkirakenteen kehittämiselle: 

 VAIHTOEHTO 1: ”Pohjoinen ulottuvuus”, joka laajentaa kaupungin taajama-aluetta 

pääasiassa nykyisen taajaman pohjoispuolelle. 

 VAIHTOEHTO 2: ”Nykyinen keskusta”, jossa lisärakentaminen keskittyy enemmän ny-

kyisen taajamarakenteen sisäpuolelle. 

Yleiskaavan valmistelussa on tutkittu yhdyskuntataloudelliset vaikutukset molemmista vaihtoeh-

doista, joskin hyvin suppeasti. Niissä on tutkittu seuraavat kustannuserät: 
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 Kunnallistekniset verkostot (mukaan lukien kaukolämpötarkastelun) alueiden sisäisiltä 

osin, mutta ei uusien runkolinjojen rakentamista tai niiden kapasiteetin lisäystä. 

 Asuinalueiden tonttimaan hankintakustannukset sekä tontinmyyntitulot 

 Alueiden rakentamiskelpoiseksi saattamisen sekä tarpeellisten kunnan velvoitteisiin 

kuuluvien rakenteiden rakentamisen (mukaan lukien julkisten palveluiden rakentami-

sesta päiväkodit). 

 Vaikutukset kouluverkkoon. 

 Sen sijaan vaikutuksia ei ole arvioitu seuraavilta osin:  

 Työpaikka-alueiden kunnallistekniikan rakentaminen tai tonttien myyntitulot. 

 Työpaikka- ja asuinalueiden toimintavaiheen menot ja tulot (kuten kunnallistekniikan 

ylläpitokustannukset ja verotulot sekä palvelujen käyttömaksut) 

Kustannusvaikutukset on tutkittu lähinnä näiden kahden vaihtoehdon erojen tiedostamiseksi. 

Vaihtoehtojen sisällä ei asemakaavoituksellisen toteutusjärjestyksen suhteen ole pyritty vaiku-

tuksia arvioimaan vielä yleiskaavan laadinnan yhteydessä. 

    KUVA 42 (Varkauden kaupunki 2015, s. 49) 

Yleiskaavan laadintaa on ohjannut: 

 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

 Pohjois-Savon maakuntakaava, YM 7.12.2011 

 (-Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030, ehdotus) 

 Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (RKY 2009), 

Museovirasto 

 Direktiivin 96/82/EY mukaiset laitokset Suomessa (Seveso II –direktiivi) 
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Kaupungin omia, yleiskaavan laadinnan taustalle asetettuja tavoitteita määrittäviä asiakirjoja 

ovat mm.: 

 Varkauden kaupungin Maankäyttöpoliittinen ohjelma 2014 – 2016 (kau-

punginvaltuusto 1.9.2014 § 50) 

 Valtatien 5 kehittämisvyöhykkeen kaupallinen selvitys 23.12.2009 

 Varkauden tie- ja katuverkkosuunnitelma, tieverkon tarveselvitykset 

 Yleissuunnitelma suuren tulvan aiheuttamien vahinkojen rajoittamiseksi 

 Varkauden alueella, Pohjois-Savon Ympäristökeskus 26.8.2005 

 

2.1.3 KAUPUNGIN ASETTAMAT TAVOITTEET 

 

Varkaudessa o tehty taloudellisten vaikutusten arviointia viimeisen kymmenen vuoden aikana 

lähinnä perustamiskustannusten suhteen. Asuinalueiden osalta tonttien myyntioletukset ja koko 

alueen toteutumisennuste perustuu yleensä omaan sisäiseen ”markkinointitietoon”, mutta var-

sinaista seurantamekanismia kaupungilla ei ole, eikä tietoja ole järjestelmällisesti kerätty. Niinkin 

on käynyt, että tiettyyn tarkoitukseen kaavoitettu alue ei ole toteutunut lainkaan ja se on tullut 

kaavoittaa uudelleen.  

Jos oletettaisiin, että uudelleen kaavoituksen kustannus ei olisi ongelma kaupungin taloudelle, 

niin pienessä kaupungissa teknisen toimen rajallisten resurssien vuoksi pitkän tähtäimen maan-

käyttösuunnitteluun kuulumattomien hankkeiden lisääminen aikatauluun saattaa sotkea toimin-

nan pitkäjänteisyyttä melkoisesti. Puhumattakaan kunnallisen päätöksenteon moninaisten ”ku-

vioiden” huomioimisesta tällaisissa muutostilanteissa. 

Ongelma, johon työllä toivottiin tilaajan puolelta jonkinlaisen ratkaisun etsimistä, on kaavoitus-

päätösten tekeminen kaupunginvaltuustossa. Vaikka tekninen toimi valmistelee esityksen siitä, 

mikä yleiskaavassa määritetty alue kannattaa asemakaavoittaa missäkin vaiheessa, niin kaupun-

ginvaltuusto päättää asiasta. Varkaus tuskin on ainut kaupunki, jossa kaavoituspäätökset perus-

tuvat toisinaan osin enemmän ”mutu-tuntumaan”, kuin faktapohjaisiin perusteluihin, koska tie-

toa ei yksinkertaisesti ole riittävästi saatavilla. 

Vaikka kaavoitusjärjestys määrittyisi joillakin muilla perusteilla (kuin talousvaikutuksilla), niin sii-

täkin huolimatta olisi hyvä, että mahdolliset järjestysvaikutukset ovat tiedossa päätöksiä teh-

dessä, jotta päätöksiin sisältyvät riskit voidaan myös huomioida hallitusti. 

Työssä ei ole ollut tavoitteena arvioida strategisen yleiskaavan toteutumisen todennäköisyyttä 

tai strategian toteutuskelpoisuutta itsessään, vaan katsoa asiaa yleiskaavan vahvistamisesta 

eteenpäin, pyrkien löytämään työkaluja aina paremmalle päätöksenteolle ja maankäytönsuun-

nittelulle. 
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2.2 Esimerkkilaskelmana huomioitavat vaikutukset 
 

Tutkitaan seuraavaksi Varkauden strategisen yleiskaavan kehittämisen painopistealueista yhden 

kaupan alueen ja kahden asuinalueen vastakkaista toteuttamisjärjestystä. Kuvataan tässä työssä 

hahmotetut käyttökelpoiset laskentasuureet ja taloudelliset vaikutukset sekä paikalliset tekijät, 

jotka tulisi pyrkiä huomioimaan toteutusjärjestyksen mahdollisten kustannusvaikutusten erojen 

löytämiseksi. Kyseiset alueet kuuluvat kaikki yleiskaavan kaupunkirakenteen kehittämisvaihtoeh-

toon 1, eli ”pohjoinen ulottuvuus”: 

 Pohjoisen portin kaupallinen alue 

 (alin keltaisista ympyröistä) 

 Ranta-Luttilan asuinalue 

 (Asuinalue 1, keskimmäinen keltaisista ympyröistä) 

 Yhdessä Tykkitien alueen kanssa n. 200 uudisasukasta (80 tonttia) 

 Konnansalo 

 (Asuinalue 2, ylin keltaisista ympyröistä) 

 Yhdessä Helvejärven alueen kanssa 285 asukasta (114 tonttia) 

 

KUVA 43 (Varkauden kaupunki 2015) 
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KUVA 44 (Varkauden kaupunki 2015) 

2.2.1 LÄHTÖKOHTAISESTI KARTOITETTAVAT KUSTANNUSVAIKUTUKSET 

Molemmilta asuinalueilta tulee tutkia seuraavat kustannus- ja tuloerät (sisältäen kokonaiskus-

tannukset toteutusjärjestysvaikutusten lisäksi): 

  Perusinvestointi- ja käyttökulut: 

o Maan hankintakustannukset ja maapoliittiset riskitekijät jäävät pois, sillä molem-

milla alueilla tonttimaa on (vähintäänkin pääsääntöisesti) kaupungin omistuk-

sessa. (Maanomistuskartta esitetty kappaleessa 1.2.1.1 Yhdyskunta- ja kaavata-

lousasioiden yhteydessä) 

o Ao. vaikutukset kummallekin kehitysvaihtoehdolle on jo arvioitu karkealla tasolla 

ja esitetty yleiskaavan selosteessa, joskaan ei osa-aluekohtaisesti eroteltuna. 

o Koska yleiskaavan kustannusarvioinnin yhteydessä ei ole huomioitu infraverkos-

ton runkoputkien investointia, on olevien järjestelmien riittävyys tarkastettava 

tässä vaiheessa.  

 

 

 

 

KU
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 Tulviin varautumisen kustannukset, koska molemmat alueet sijaitsevat ranta-vyöhyk-

keellä 

o aihetta on esitelty ranta-asumisen yhteydessä 

o nämä vaikutukset tuovat mm. eron suhteessa muihin yleiskaavan asuinalueisiin 

(jotka eivät siis sijaitse ranta-alueilla) 

 Asuinalueiden laadusta mahdollisesti seuraavat terveys- ja sosiaaliset yms. kulut: 

o molemmilta alueilta on yhteys viheralueille eivätkä ne lomitu teollisuuden kanssa, 

joten asemakaavoituksen sisällä määrittyvän viihtyisyyden ja turvallisuuden lisäksi 

ei näitä vaikutuksia ole arvioitavana tai ainakaan ei voida osoittaa eroavaisuuksia 

näiden kahden alueen välillä. 

 Liikenteen vaikutukset: 

o Ranta-Luttilan (alue 1) osalta voi olla syytä huomioida valtatie 5:n saaste- ja melu-

vaikutukset. 

o Myös yleiskaavaan varauksena sisältyvän Kiertotien käytön tehostaminen voi ai-

heuttaa saasterasitusta Ranta-Luttilan eteläosiin. 

o Kumpikaan alue ei sijaitse läpiajotien varressa, joten muut liikennevaikutukset 

muodostuvat alueen sisällä ja sen etäisyydestä suhteessa palveluihin, mihin taas 

puolestaan vaikuttaa alueiden toteutusjärjestys. 

o Liikkuminen työpaikka-alueille on periaatteessa sama molemmilta alueilta, koska 

kumpikaan niistä ei sisällä sisäisiä työpaikkoja. 

 Alueiden ajallinen toteutuminen ja vajaakäytön kustannukset 

o Väestörakenteen arviointi maakuntakaavan taustatietojen sekä muiden tilastotie-

tojen perusteella: 

-  Onko todennäköisempää, että uudet asukkaat ovat esim. eläkeläisparis-

kuntia vai lapsiperheitä?  

- Vastaako kaavoitettavien alueiden tonttitarjonta todennäköisesti 

”muuttokannalla” olevien väestönryhmien asumispreferenssejä? Tutki-

mustietoa esim. tietoammattilaisten ja eläkeläisten asumispreferensseistä 

on jonkin verran olemassa (mm. Knuuti 2005), mm. soveltuuko tonttien 

koko ja tavoiteltu myyntihinta potentiaalisille muuttajille. 

-  Yleinen markkinatilanne kiinteistömarkkinoilla 

o Ajallisesta toteutumasta riippuvat pitkälti asuinalueista saatavat tulot: tontin-

myynti- ja liittymismaksut. Lisäksi pitkällä aikavälillä kertyy tuloja käyttömaksuista, 

kiinteistöveroista ja asukkaiden kunnallisveroista. Näistä Varkauden kunnallispo-

liittisen strategian (väestömäärän hienoinen kasvu vakaan veropohjan saavutta-

miseksi) suhteen jälkimmäinen on avainasemassa ja tämän työn ulkopuolelle jää 
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omana kysymyksenään se, että millä todennäköisyydellä alueiden asukkaat olisi-

vat kaupungin sisäisiä muuttajia ja millä todennäköisyydellä uudisasukkaita. (Kau-

pungin yleisiä kilpailukyky- ja vetovoimatekijöitä ei käsitellä tässä työssä.) 

o Seudullinen sekä kaupungin yleinen väestönkehitystrendi on kyllä tiedossa, mutta 

kaavaan sisältyvän strategian vuoksi se ohitetaan toteutumaa arvioitaessa ja kes-

kitytään sisällöllisiin toteutumisperusteisiin. 

 

 

Pohjoisen portin kaupallisten toimintojen alueella on jo olemassa olevaa kaupallista toimintaa 

jonkin verran. Yleiskaavaehdotuksessa se on merkitty seudullisesti merkittäväksi TIVA-kaupan 

alueeksi, jonne saisi sijoittaa myös päivittäistavarakaupan suuryksikön. Merkintä kuitenkin muut-

tunee vähittäiskaupan suuryksiköiden alueeksi, koska kevään aikana päättynyt lakimuutoksen 

siirtymäaika on poistanut ”tilaa vaativan erikoiskaupan” -käsitteen. Pohjoisen portin kaupallisten 

toimintojen suhteen tulee arvioida jo lähtökohtaisesti seuraavat tekijät: 

 

  Kaupan toteutumisen edellytykset: 

o Koko alueen perusinvestointikulut ja tuotot 

o Yleiskaavaan sisältyvien kaupanalueen varausten kokonaismäärä ja kaupan maa-

kuntakaavan sekä kaupungin omien selvitysten mukaiset asiakasmääräennusteet. 

o Pohjoisen portin alueen vaikutuspiirissä nyt oleva asukasmäärä. 

o Päivittäistavarakaupan suhteen päätoimijoiden omat alueelliset kaavailut, mikäli 

ne ovat saatavissa. 

o Uudesta suuryksiköstä aiheutuvat koko kaupungin työpaikkamenetykset. 

 

 

2.2.2 KAAVOITUS- JA TOTEUTUSJÄRJESTYKSESTÄ RIIPPUVAT VAIKUTUKSET 

2.2.2.1 Järjestysskenaario 1 

A) Pohjoisen portin kaupallinen alue 

B) Konnansalon asuinalue (alue 2) 

C) Ranta-Luttilan asuinalue (alue 1) 

 Kannattavatko kaupalliset palvelut ao. alueella, mikäli läheisiä asuinalueita ei ole vielä 

(riittävästi) toteutettu? 

 => mikäli ei, seuraa alueen toteuttamisesta infrastruktuurin vajaakäyttöä, käsitelty kap-

paleessa 1.2.1.2 
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 => kaupungin korkotappiot myymättömistä tonteista 

 => myöhemmin rakentuvien asuinalueiden liikennevaikutukset on kuvattu seuraavassa 

järjestysskenaariossa (jos siis kauppa ei kannattamattomana rakentuisikaan)  

 => seurauksena myös kaupunkikuvallinen haitta osin rakentuneesta alueesta (mikä vastaa 

myös jokseenkin tämän hetkistä tilannetta) 

 Asuinalueiden osalta kaavoitusjärjestyksen vaikutukset ovat lähinnä skenaariossa 2 esi-

tettyjä kustannusvaikutuksia kertaluokkaisesti pienentäviä, koska kaupalliset palvelut 

ovat lähempänä ja muut asuinalueen ulkopuoliset toiminnot pysyvät sijanneiltaan sa-

moina.  

=> Paikallisliikenteen järjestämisen osalta voi spekuloida sillä, olisiko se Konnansaloon 

kannattavampaa, mikäli Ranta-Luttila olisi toteutettu ensin. Yleiskaavaselostuksessa 

käytetty reittikartta kuitenkin antaa viitteitä siihen, että ao. alueita todennäköisesti 

palvelisivat eri linjat.  

 

2.2.2.2 Järjestysskenaario 2 

D) Ranta-Luttilan asuinalue (alue 1) 

E) Konnansalon asuinalue (alue 2) 

F) Pohjoisen portin kaupan alue 

KUVA 47 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPINNÄYTETYÖ                                                                          Penttinen 

Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto      18.5.2015 
 

Esiselvitys kaavoitusjärjestyksen taloudellisista vaikutuksista, esimerkkinä Varkauden yleiskaava       71 

 

 

 Kaupallisten palveluiden sijaitessa poissa asuinalueiden välittömästä läheisyydestä, tulee 

arvioida seuraavat vaikutukset, jotka pienenevät, kun Pohjoisen portin alue toteutetaan: 

 => Paikallisliikenteen järjestäminen molemmille alueille ja /tai mahdollinen koulukulje-

tustarve ja sen kulu per capita (ero kun alue 1 on toteutettu vs. molemmat alueet on to-

teutettu). 

=> Kevyen liikenteen reitistön liittymät alueille sekä mahdolliset olevan verkon järjestely-

tarpeet. Mikäli kaupalliset palvelut keskittyvät muille yleiskaavan varausalueille, tulee tar-

kastella ovatko ne oikeasti kevyenliikenteen käyttäjille käyttökelpoisella tasolla saavutet-

tavissa. 

=> Väestörakenteesta riippuen sosiaalitoimen ostosten tekoa korvaavien palveluiden 

määrä ja kustannukset etäämpänä sijaitseviin kaupan palveluihin. 

=> Ostosten suorittamisesta aiheutuva liikennesuoritemäärien kasvu lähialueilla sekä 

koko kaupungissa, sillä muut kaupan sijainnit (kuin Pohjoinen portti) aiheuttavat läpiajo-

liikennettä myös kaupungin tiheimmin rakennetuille alueille: 

- onnettomuuksien aiheuttamista lääkäripalveluiden kasvusta liikennesuoriteyksik-

köä kohden on olemassa laskennallista tietoa samoin kuin saaste- ja meluvaikutuk-

sista. 

- likaantumisen suhteen ei ainakaan tämän työn puitteissa löytynyt numeerista tie-

toa. 

 Sekä palveluiden läheisyys / etäisyys, että muut asumispreferenssitekijät voivat vaikut-

taa asuinalueiden toteutumiseen. Toteutumisen suhteen tulee päättää seuraavat asiat 

ja huomioidaan niiden kunnallistaloudelliset vaikutukset: 

o Minkä aikaa tonttimyynnille annetaan aikaa, ja mikäli alue ei vaikuttaisi toteu-

tuvan kaavoitetaanko ao. alue uudelleen muuhun käyttöön tai vastaavat tontti-

määrät toisaalle => uudelleenkaavoituksen kustannukset. 

o Mikäli alueiden annetaan toteutua osittain, tulee laskea kaupungille aiheutuvat 

verkostojen vajaakäytön kustannukset. 

 Kaupallisten palveluiden suhteen on hyvä arvioida vaikuttavatko pohjoiset uudet asuin-

alueetkaan riittävän positiivisesti kannattavuuteen. 
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2.3 Johtopäätöksiä 
 

Erään lähteen mukaan alueiden virheellisestä toteuttamis-

järjestyksestä aiheutuvat korkotappiot voivat olla jopa 5 % 

rakentamiskustannuksista (Sisäasiainministeriö 1979). Kaa-

voituksellisella toteutusjärjestyksellä voidaan vaikuttaa oi-

kean rakentamisjärjestyksen mahdollistumiseen ja toisaalta 

voitaneen olettaa, että fraktaaligeometrian toistuvuuden 

tavoin sama ”kuvio” toistaa itseään myös kertaluokkaa suu-

remmassa mittakaavassa (alueen rakentaminen - alueiden 

kaavoitus). 

Kun pyrkii hahmottamaan kuvitteellisia kaavoitusjärjestyksen taloudellisia vaikutusketjuja kau-

punkirakenteessa, kulminoituvat epävarmuustekijät ja sitä kautta myös kunnallistaloudelliset 

vaikutukset kysymykseen: entäs jos kaavan sisältö ei toteudukaan arvioidusti tai lainkaan? Yksin-

kertaisin kuluseuraus on tällöin vajaakäytön kustannukset. 

Tästä syystä olisi hyvä, jos useimmin toistuvasta aluemuodosta (esim. pientaloalue) olisi kerätty 

niin kuntakohtaisesti, kuin mahdollisesti valtakunnan tasollakin seurantatietoa toteutumisen 

ajallisesta kestosta: milloin alueen infrastruktuuri on toteutettu, milloin tontit on myyty, milloin 

rakennusluvat ao. tonteille on haettu ja milloin rakennusvalvonnan käyttöönottotarkastus on 

suoritettu. Tähän työhön tietoja kerätessä on muodostunut käsitys, että ilmeisesti paikkatietoi-

hin perustuen ainakin jonkin tasoista tilastointia onkin tehty, mutta tarkempaa tietoa tilastointi-

tahosta ja tiedon kattavuudesta (yksittäiset kunnat, seutukunnat, tilastokeskus tms.) ei tullut 

esille. 

 Työn monissa lähdeteoksissa painotetaan kaavoituksen riskiarviointiin panostamista, mutta 

myös kaavoitusjärjestyksen merkityksen tunnistamista. Kuitenkaan tällaiseen järjestyksen arvi-

ointiin ei löytynyt varsinaisia työkaluja, eikä oikein ohjeistustakaan, oletettavasti nimenomaan 

aihepiirin laajuuden ja haastavuuden vuoksi. 

Tämän esiselvityksen perustella on selvää, että täsmällisten laskelmien tuottamiseksi tulisi poh-

jana käytettäviä tilasto- ja kustannustietoja osin täydentää, mutta myös merkittävästi yhteismi-

tallistaa. Osa löydetyistä laskelmista on myös sen verran vanhoja, että herää kysymys ovatko nii-

den taustalla käytetyt tilastotiedot sekä tietynlaiset ”lähtöoletukset” enää nykymaailmassa päte-

viä. 

Olemassa olevia, eri aihepiirien, laskelmia ei tule myöskään käyttää laajojen kokonaisuuksien 

hahmottamiseen rinnan aivan siltään, sillä on riski, että niissä on ”sisällä”  erinäisiä väestötilas-

tollisia tai yhdyskuntarakenteellisia kertoimia, jotka mahdollisesti toistuisivat lopputuloksessa 

useita kertoja päällekkäin vääristäen näin tulosta. Tämän vuoksi konkreettista arviointilaskelmaa 

Tässä työssä tehdyn aihepiirin 
esiselvityksen perusteella on 
pääteltävissä, että asemakaa-
vajärjestyksellä ensinnäkin on 
kunnallistaloudellisia vaiku-
tuksia ja toisaalta, että ne 
ovat myös vähintäänkin suun-
taa antavalla tasolla arvioita-
vissa. 



OPINNÄYTETYÖ                                                                          Penttinen 

Arkkitehtuurin tiedekunta, Oulun yliopisto      18.5.2015 
 

Esiselvitys kaavoitusjärjestyksen taloudellisista vaikutuksista, esimerkkinä Varkauden yleiskaava       73 

 

laadittaessa olisi tärkeää ymmärtää kaikkien huomioitavien osien laskennan taustat ja niiden las-

kukaavat. Vaikka parhaimmillaankin laskelmissa todennäköisesti päästäisiin päätöksenteossa 

hyödynnettäviltä osin vain kustannuskertaluokkaiseen tietoon (kyseessä on kuitenkin pitkälti tu-

levan ennustaminen), niin tällaisen työkalun kehittämiseen ja käyttöön olisi hyvä kytkeä osaa-

mista monialaisesti alkaen esim. rakentamistalouden tms. tietämyksestä. 

Tällaisia asemakaavoitus- ja toteuttamisjärjestyksen vertailulaskelmia voisi käyttää kunnassa mo-

nella tapaa ja eri laajuisiin kokonaisuuksiin. Kuitenkin jos ottaa tämän työn vertailuesimerkin tar-

kasteltavaksi, niin jää puuttumaan koko kaupungin mittakaava, jolloin esim. lisäasumisen mah-

dollisen pohjoisosiin painottamisen vaikutus kaupungin toiselle puolelle kaavailtujen vapaa-ajan 

palveluiden käyttöön jää huomiotta jne. Joka tapauksessa työn laadinnassa tuli esille se, että las-

kelmien laadinta edellyttää ao. kunnalta päätöksiä eri asioiden painoarvoista ja laskennallisista 

aikajänteistä lähtötiedoksi. 

 
3 LOPETUS 

3.1 Loppusanat 

Soitin keväällä 2013 vanhalle tuttavalleni, Varkauden kaupungin kaupunginarkkitehti Satu Reis-

kolle, tavoitellen diplomityöaihetta. Kuvittelin, että Varkaudessa - perinteisenä, mutta hiipuvana 

paperiteollisuuskaupunkina - olisi mahdollisesti tarvetta tai kiinnostusta yhdyskuntasuunnittelul-

listen aiheiden tutkimiseen esim. kutistumisen näkökulmasta. Sen sijaan Reisko näkikin yhtenä 

konkreettisena puutteena, jonka tutkimiseen kaupungin teknisellä toimella itsellään ei ole re-

sursseja, asemakaavoituspäätösten tueksi tarvittavat kustannustaloudelliset seuraamustiedot. 

Samalla hän tuli ”sohaisseeksi isompaakin muurahaispesää”, kuin ehkä arvasikaan. Tai ehkä hän 

päivittäin maankäytön, kunnallispolitiikan, taloudellisten resurssien käytön ja päätöksenteon sol-

mukohdassa työskentelevänä arvasi, mutta allekirjoittanut, eli työn tekijä, ei arvannut.  

Aihepiiriä ja sen rajausta, lähestymistapaa sekä olemassa olevaa tietoa hahmottaessa kävi koko 

ajan selvemmäksi, että työlle ei voi määrittää tarkkaa tiedollista lopputavoitetta (esim. kunnallis-

taloudellinen laskelma eri kaavoitusjärjestysten eroista), vaan että työn merkittävin tehtävä on 

pyrkiä selvittämään onko ko. aihetta tutkittu, mitä edes jollakin tasolla kattavaan tulokseen pää-

semiseksi tulisi huomioida olemassa olevan tutkimustiedon valossa, voidaanko näillä pohjin 

tehdä yhteismitallista laskentaa ja miltä osin ”pahimmillaan” koko työn (erityisesti selvitysvai-

heen) ajan oli mahdollisuus, että työn lopputulokseksi osoittautuu, että olevan tiedon valossa 

tällaista vertailulaskentaa ei pysty miltään osin hyödynnettävissä olevalla konkretian tasolla te-

kemään. 

Kuitenkin tilaajan tarve tällaiselle tiedolle on aivan looginen ja ymmärrettävä, sekä myös tausta-
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tähtäimeltään juuri sitä mihin tulisikin pyrkiä: maankäytön suunnittelussa ja siihen liittyvässä pää-

töksenteossa kokonaisvaltainen tarpeiden, seurausten ja vaihtoehtojen monimutkaisen kudel-

man kokonaisvaltainen ymmärtäminen. Saman tarpeen voisi kuvitella toistuvan myös kaikissa 

muissa Suomen kunnissa. 

Koska tarve näyttäisi jokseenkin selvälle ja taustatietoa olisi edelleen ollut vielä monelta taholta 

läpikäytävänä, niin asian ”penkomista” olisi varmasti ollut mielenkiintoista jatkaa vielä pidem-

mällekin. Kuitenkin työlle tuli asettaa järkevä rajaus ja pyrkiä kokoamaan eheä kuva aiheeseen 

sen puitteissa. 
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