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“A deep human need exists 
for associations with significant 
places. If we choose to ignore 
that need, and to allow the forces 
of placelessness to continue 
unchallenged, then the future 
can only hold an environment 
in which places simply do not 
matter.  if, on the other hand, we 
choose to respond to that need 
and to transcend placelessness, 
then the potential exists for the 
development of an environment in 
which places are for man,  reflecting 
and enhancing the variety of 
human experience. Which of these 
two possibilities is most probabla, 
or whether there are other 
possibilities, is far from certain.”

- Edward Relph, 1976, s.147
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Tämä diplomityö käsittelee kestävää paikkariippumattomuutta ja sitä, miten se ilmenee nykyisessä aluesuunnittelussa. Diplomityö 

painottuu kirjalliseen tutkielmaosuuteen, joka käsittelee paikkariippumattomuusilmiötä, siihen liittyviä kotimaisia tutkimus- ja kehi- 

tyshankkeita sekä ilmiön osuutta nykyisessä aluesuunnittelujärjestelmässä. Kirjallisen tutkielmaosuuden lisäksi esittelen työn lopussa 

havaintoihini perustuvan vision kestävästä paikkariippumattomasta yhdyskunnasta. 

 Vastaan työlläni kolmeen päätutkimuskysymykseen: Mitä kestävä paikkariippumattomuus tarkoittaa? Miten paikkariippu-

mattomuus huomioidaan Suomen nykyisessä aluesuunnittelujärjestelmässä? Miten paikkariippumattomuus yleistyessään voi vaikut-

taa yhdyskuntiin? Tutkimuskysymyksieni ohella haluan tällä diplomityöllä syventää omaa tuntemustani paikkariippumattomuuden 

ilmiöstä sekä havainnollistaa lukijalle, miten laaja-alaisesta ilmiöstä on kyse. Diplomityö ei anna yksiselitteisiä toimintaohjeita tai 

tarjoa valmiita suunnitelmia kestävän paikkariippumattomuuden toteuttamiseen.  Työn tavoite on herätellä lukijaa näkemään ilmiön 

laajuus sekä ne tahot ja toimijat, joihin paikkariippumattomuus voi vaikuttaa.  Haluan työllä kannustaa löytää uusia tapoja toteuttaa 

ja ohjata paikkariippumattomuusilmiön kehitystä kestävästi aluesuunnittelussa.

 Osa nykyisistä aluesuunnittelujärjestelmän työkaluista huomioi jo nykyisellään paikkariippumattomuuden ja se nähdään 

yhtenä tulevaisuuteen vaikuttavana tekijänä. Kuitenkin monin osin ilmiö nähdään vain yksilöön vaikuttavana pienipiirteisenä ilmiönä 

sen sijaan, että se olisi rakenteellinen julkisen tai muun organisaation toimintaa ohjaava teema. Työssäni läpi käymän aineiston perus-

teella on selvää, että ilmiötä ei tunnisteta vielä kovin hyvin. Tarve lisätutkimukselle sekä skenaariotyöskentelylle ilmiön potentiaalin 

tunnistamiseksi ja haasteiden hallitsemiseksi on olemassa. Ilmiöön kytkeytyvien käsitteiden määrittely vaihtelee eri tahoilla ja olisikin 

tärkeää jatkossa pyrkiä käyttämään yhteneväisiä määrittelyjä ilmiön tarkastelun yhteydessä.

 Luvussa 4 hahmottelemani visio nojaa lukujen 1–3 havaintoihin ja esittelee esittelee tulevaisuuden kestävän paikkariippu-

mattoman yhdyskunnan mahdollisia ominaispiirteitä. Paikkariippumattomuutta käsittelevän aineiston ohella peilaan visiota historias-

sa laadittuihin kolmeen kolmeen visionääriseen kaupunkimalliin. Perehtyessäni kyseisiin kaupunkimalleihin havaitsin niissä yhteyksiä 

paikkariippumattomuuden haasteisiin sekä ilmiön mahdolliseen toteutumiseen nykypäivänä.  Laatimani Suomeen sijoittuva visio 

koostuu kudoskokonaisuudesta, jonka muodostavat Jalankulkuvyöhyke, Joukkoliikennevyöhyke ja autovyöhyke. Pyrin havainnollis-

tamaan miten nämä alueet voivat kestävässä paikkariippumattomassa tulevaisuudessa kytkeytyä toisiinsa. Keskeinen ajatus on, että 

yhdyskunnan eri toimijat voivat sijoittua kokonaisuuteen ja liikkua vyöhykkeillä omien tarpeidensa mukaan. Tiedostan, ettei esittä-

mäni vision mukainen tulevaisuus ole ilmiön toteutumiselle ainut mahdollinen. Paikkariippumattomuus on tiiviisti yhteydessä mm. 

ilmastonmuutokseen, yleiseen aluekehitykseen ja digitalisaatioon, joten yhdyskunnassa tapahtuvat muutokset voivat vaikuttaa mer-

kittävästi sen ilmenemiseen jatkossa. 

Diplomityöstä nousee esille useampia jatkotutkimuskysymyksiä, joista keskeisimmäksi nostan sen, miten paikkariippumattomuus 

vaikuttaa nykyisiin paikkaa ja tilaa koskeviin käsityksiin. Diplomityö on laadittu syyskuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana. 

Työn laajuus on 197 658 merkkiä. 

Avainsanat: paikkariippumattomuus, kestävä paikkariippumattomuus, yhdyskuntasuunnittelu, aluesuunnittelu, tulevai-

suuden visio

Tiivistelmä
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Abstract

This Diploma thesis deals with sustainable place independence and how it manifests itself in current spatial planning. The thesis 

focuses on the written part of the dissertation, which deals with the phenomenon of place independence, related domestic 

research and development projects and the share of the phenomenon in the current spatial planning system. In addition to the 

written part of the dissertation. In the end of the dissetation I present a vision of a sustainable, place-independent society based 

on my observations.

 In my thesis, I answer to three main research questions:  What does sustainable place independence mean? How is 

place independence taken into account in Finland’s current spatial planning system? How can place independence, as it becomes 

more widespread, affect communities? In addition to my research questions, I would like to deepen my own knowledge of the 

phenomenon of place independence and to illustrate to the reader how wide-ranging this phenomenon is. The dissertation does 

not provide unambiguous guidelines or provide ready-made plans for the implementation of sustainable place independence. The 

aim of the work is to awaken the reader to see the extent of the phenomenon and the parties and actors that may be affected by 

place independence. Through the work, I want to encourage the discovery of new ways to implement and guide the development 

of the phenomenon of place independence in spatial planning in a sustainable way.

 Some of the current tools of the spatial planning system already take into account place independence and are seen as 

one of the factors influencing the future. However, in many respects the phenomenon is seen only as a small-scale phenomenon 

affecting the individual, rather than as a structural theme guiding the activities of a public or other organization. From the material I 

have gone through in my work, it is clear that the phenomenon is not yet very well recognized. There is a need for further research 

as well as scenario work to identify the potential of the phenomenon and manage the challenges. The definition of the concepts 

related to the phenomenon varies from one country to another, and it would be important in the future to try to use consistent 

definitions when examining the phenomenon.

 The vision I have in Chapter 4 draws on the findings of Chapters 1–3 and presents the possible characteristics of a 

sustainable, place-independent society for the future. In addition to literacy on place independence, I reflect on a vision of three 

of the three visionary urban models in history.  As I became acquainted with these urban models and visions, I noticed in them 

the connections to the challenges of place independence and the possible realization of the phenomenon today. In the vision, I 

examine the tissue entity in Finland, which consists of the Pedestrian Zone, the Public Transport Zone and the Car Zone. I will try 

to illustrate how these areas can connect in a sustainable, place-independent future. The key idea is that the different actors in the 

community can fit into the whole and move around the zones according to their own needs. I am aware that a future in line with 

the vision I have set out is not the only one possible for this phenomenon to materialize. Place independence is closely linked to 

e.g. climate change, general regional development and digitalisation, so changes in society can have a significant impact on its future.

 The dissertation raises several questions for further research, the most important of which is how location independence 

affects current perceptions of place and space. This diploma thesis have been made between September 2021 and March 2022. The 

work includes 197 658 characters. 

Key words: place independence, sustainable place independence, placelessness, sustainable placelessness, community 

planning, area planning, future scenario
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Esipuhe

Tämän diplomityön aihe täsmentyi pitkän perehtymisen ja laaja-alaisen pohdinnan myötä.  Alun perin kiinnos-

tukseni oli keskittynyt monipaikkaisuuteen, johon perehdyin aiemmin opinnoissani paikallisesti Rovaniemen 

kyläalueilla yhdyskuntasuunnittelun erikoiskurssin yhteydessä. Sivusin aihetta myös arkkitehtuurin tutkimus-

kurssilla laatimassani eksploratiivisessa tutkielmassa, joka tarkasteli etätyöskentelyn mahdollisia vaikutuk-

sia yhdyskuntarakenteeseen Suomessa. Opintojen lisäksi perehdyin monipaikkaisuuteen laajasti toimiessani 

tutkimusavustajana Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikössä käynnissä olevassa Maaseudun monipaikkaisen 

asumisen, yrittämisen ja etätyöskentelyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hankkeessa. Monipaik-

kaisuuden ilmiöön perehtyessäni tulin kuitenkin siihen tulokseen, että sen taustalla kokonaisuuteen vaikut-

tava laajempi ilmiö on paikkariippumattomuus. Tämän pohjalta halusin valita diplomityöaiheen, jossa pääsen 

syventämään tätä aikaisempaa tietopohjaani uudesta näkökulmasta. Siksi tässä diplomityössä otin keskiöön 

juuri paikkariippumattomuuden. 

 Olen havainnut yleisessä keskustelussa paikkariippumattomuudesta ja monipaikkaisuudesta puhut-

tavan usein osin päällekkäin tai yhteen niputtaen. Myös kirjallisuutta, joka määrittelisi tarkemmin ilmiöiden 

käsitteelliset erot, on vähän saatavilla. Tämä käsitteiden sekavuus vaikeuttaa ilmiöiden ymmärtämistä ja sitä 

kautta mielestäni myös niihin kytkeytyvien kehityshankkeiden ja suunnitelmien toteuttamista. Yksi tavoite 

tälle diplomityölle onkin selkeyttää aihepiirin käsitteistöä ja käsitteiden suhdetta toisiinsa. Johdannossa käyn 

läpi käsitteistöä ja perustelen tarkemmin, miksi valitsin juuri paikkariippumattomuuden työni keskiöön.

 Perehtyessäni nyky-yhteiskunnassa yleistyneeseen paikkariippumattomuuteen aloin nähdä sen il-

mentävän laajaa muutosta, joka haastaa yhteiskuntaamme ja sen suunnittelua niin laajemmin alueellisella 

tasolla kuin paikallisestikin. Koin, ettei paikkariippumattomuutta ole järkevää tarkastella täysin erillisenä ilmi-

önä, vaan se on syytä liittää osaksi kokonaisuutta, jossa tarkastellaan laajemmin nykypäivän aluesuunnittelun 

tilaa sekä sen muutosta. Nykyinen aluesuunnittelu nojaa pitkälti paikkasidonnaiseen ajattelutapaan, eli siihen, 

että erilaisille toiminnoille on varattu tietty paikka tai sijainti yhdyskuntarakenteessa. Pyrin tällä diplomityöllä 

ravistelemaan totuttuja aluesuunnittelun ajatusmalleja sekä tuomaan esille, miten paikkariippumattomuus voi 

vaikuttaa niihin. 

 Nykypäivän alue- ja yhdyskuntasuunnittelun keskeisenä haasteena voi pitää ilmastonmuutoksen tuo-

mia kestävyyshaasteita. Nykyisellään ilmenevä paikkariippumattomuus voi hallitsemattomasti yleistyessään 

lisätä merkittävästi päästöjä ja sen vuoksi olen halunnut keskittyä tässä työssä paikkariippumattomuuteen 

juuri kestävyysnäkökulma edellä. 

 Kuten edellä toin esille, tiedostan, että paikkariippumattomuus-ilmiö on osa laajaa, koko yhdyskun-

tasuunnittelua ja jopa koko yhteiskuntaa koskevaa muutosta. Tässä työssä käsittelemäni näkökulmat ja ilmiöt 

ovat vain osa siitä kokonaisuudesta. Diplomityössä ei kuitenkaan ole mahdollisuutta perehtyä kaikkeen siihen, 

mitä tuo kokonaisuus pitää sisällään, vaan se edellyttäisi laajempaa monitieteellistä yhteistyötä esimerkiksi 
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yhteiskuntatieteen ja maantieteen alan tutkijoiden kanssa. Näin ollen olen tietoisesti rajannut diplomityöni 

käsittelylaajuuden tässä esipuheessa esittämiini näkökulmiin. 

Pyrin vastaamaan työssäni seuraaviin päätutkimuskysymyksiin:

• Mitä kestävä paikkariippumattomuus tarkoittaa?

• Miten paikkariippumattomuus huomioidaan Suomen nykyisessä aluesuunnittelujärjestelmässä?

• Miten paikkariippumattomuus yleistyessään voi vaikuttaa yhdyskuntiin?

Näiden lisäksi pyrin vastaamaan seuraaviin täydentäviin tutkimuskysymyksiin: 

• Miten erilaisissa aluesuunnittelun tulevaisuuden kehityskuvissa- ja hankkeissa on huomioitu yhteis-

kunnan ja sen toimintojen muutos paikkariippumattomampaan suuntaan?

• Millaisia tahoja kestävä paikkariippumattomuus voi yhdyskunnassa koskea?

• Millainen on kestävää paikkariippumatonta elämää tukeva yhdyskunta?

• Millaisia yhtymäkohtia historiassa laadituista kaupunkimalliutopioista löytyy paikkariippumattomuu-

den kanssa?

 Paikkariippumattomuutta käsittelevä Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS) -hanke 

tuli päätökseen tammikuun 2022 lopulla, jolloin sen tulosraportti ja muu materiaali julkaistiin. Olen joltain 

osin huomioinut kyseisen hankkeen raportissa esiin nousseet asiat tässä diplomityössä, mutta aikataulullisesti 

kaikkea tuon hankkeen sisältämää tietoa ei ole ollut mahdollista ottaa huomioon.

 Tämä diplomityö koostuu kahdesta osasta: Tutkielmapainotteisesta osasta (luvut 1–3) ja siihen no-

jautuvasta visiosta (luku 4). Tutkielmaosuudessa käydään läpi paikkariippumattomuusilmiötä, tuodaan esille 

aiheeseen liittyvät keskeiset käsitteet, tarkastellaan paikkariippumattomuuden huomiointia nykyisessä alue-

suunnittelujärjestelmässä sekä käydään läpi aihepiiriin liittyviä kotimaisia tutkimustuloksia ja kehityshankkeita. 

Tutkielmaosiolla pyrin luomaan uskottavan kokonaiskuvan kestävästä paikkariippumattomuudesta ja sen tä-

mänhetkisestä tilasta osana aluesuunnittelujärjestelmää Suomessa. Keskeisimmät esiinnousseet asiat luvuista 

1–3 pyrin huomiomaan hahmottelemassani tulevaisuuden visiossa (luku 4). Luku 4 pitää sisällään visiota 

kuvaavan kirjallisen selostuksen kaavioineen ja muine havainnollistavine kuvineen. Keskeisenä taustamate-

riaalina visiolle toimii paikkariippumattomuutta käsittelevän aineiston lisäksi historiassa aiemmin esitetyt 

yhdyskuntasuunnittelun kaupunkimalliutopiat ja -visiot.  Tarkastellessani 1900-luvun alkupuolella laadittuja 

kaupunkimalleja huomasin niissä useita yhtymäkohtia paikkariippumattomuuden haasteisiin ja toisaalta il-

miön mahdollisiin toteutumisratkaisuihin. Esittelen näitä havaitsemiani yhtymäkohtia tarkemmin luvussa 4.1. 

Tarkoitus on, että hahmottelemani visio huomioi myös nämä aikaisemmat historialliset yhdyskuntasuunnit-

telun utopiat ja pyrkii niin ikään luomaan niiden pohjalta päivitetyn vision, joka ideoi kestävää paikkariippu-

mattomuutta tukevia ratkaisuja nykypäivän haasteisiin.
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 Visio keskittyy kuvaamaan Suomen mittakaavassa erilaisten alueiden muodostamaa kokonaisuut-

ta tulevaisuudessa. Keskiössä on kudoskokonaisuus, jonka muodostavat jalankulkuvyöhyke, joukkoliikenne-

vyöhyke sekä autovyöhyke. Visiossa on tarkoitus havainnollistaa, miten nämä alueet voisivat mahdollisesti 

tulevaisuudessa kytkeytyä toisiinsa ja mikä näiden eri alueiden sekä niillä toimivien tahojen rooli on vision 

mukaisessa kokonaisuudessa.  Visiolla pyrin havainnollistamaan ajatustani siitä, miten paikkariippumattomuus 

voi tulevaisuudessa mahdollistaa yhdyskunnan eri toimijoiden sijoittumisen ja liikkumisen kudoskokonaisuu-

dessa tarpeidensa mukaan. Visio ei anna valmiita ohjeita tai toimintaperiaatteita, vaan ennemminkin havain-

nollistaa yhdenlaista mahdollista kestävää paikkariippumatonta tulevaisuutta.

 Diplomityön lopussa tuon vielä kootusti esille tutkielmaosiosta ja visiosta esiin nousseet keskeisim-

mät havainnot ja mahdolliset jatkotutkimuskysymykset. 
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1. Mitä paikkariippumattomuudella tarkoitetaan?

Tämä luku toimii diplomityöni johdantona. Luvussa tarkastelen paikkariippumattomuusilmiötä sekä sen suh-

detta monipaikkaisuusilmiöön, määrittelen paikkariippumattomuuden käsitteen, käyn läpi ilmiöön liittyvää 

tutkimus- ja kehityshankeaineistoa sekä tuon esille muut keskeiset diplomityössä käytetyt käsitteet. 

1. 1  Paikkariippumattomuuden käsitteestä

Paikkariippumattomuutta ja sen vaikutuksia tarkasteltaessa on ymmärrettävä, mitä käsitteellä tarkoitetaan. 

Vaikka mm. koronapandemia on muuttanut ainakin väliaikaisesti elämäntapoja paikkariippumattomampaan 

suuntaan, ei käsitteelle silti tunnu löytyvän vielä yksiselitteistä määritelmää. Itsenäistä määritelmää ’paikkariip-

pumattomuus’-sanalle ei esimerkiksi löydy kielitoimiston nettisivuilta tai nykysuomen sanakirjasta.  Aikaisem-

min perehtyessäni paikkariippumattomuuteen, monipaikkaisuuteen ja etätyöhön, olenkin pysähtynyt monta 

kertaa pohtimaan, mitä milläkin käsitteellä todellisuudessa tarkoitaan. Usein näistä edellä mainituista asioista 

puhutaan samassa yhteydessä, osin päällekkäinkin, vaikka ne tarkoittavat kaikki eri asioita.

 Itsenäiselle paikkariippumattomuuden käsitteelle on haastavaa löytää yksiselitteistä määritelmää, 

mutta se tuodaan usein esille jonkin toiminnon, esimerkiksi työn kautta, jolloin puhutaan paikkariippumat-

tomasta työstä. Näin muun muassa työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa ”Suunta paikkariippumattomaan 

työhön ja entistä parempaan alueelliseen läsnäoloon”-selvityksessä, jossa ’paikkariippumaton työ’ määritellään 

työksi, jonka työnsuorituksen sijainnilla ei ole merkitystä, eikä tehtävän luonne sido työtä tiettyyn työpistee-

seen. (Määttä, 2020, s.28) 

 Samaisen selvityksen valmisteluvaiheen koosteessa on myös todettu, ettei valtiolla ole yhteneväistä 

määritelmää monipaikkaiselle tai paikkariippumattomalle työlle. Tämän pohjalta voinee olettaa, ettei tuolloin 

määritelmää ollut myöskään itse paikkariippumattomuuden käsitteelle. (Määttä, 2020, s.6) Tämä kertonee  

siitä, miten ilmiö on noussut uudella tavalla viime vuosina esille, vaikka sinänsä ilmiö ei olekaan uusi. 

 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Paikkariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa 

maaseudulla -hankkeen yhteydessä paikkariippumattomuutta määritellään puolestaan palveluiden kautta seu-

raavasti: ”Paikkariippumattomat palvelut perustuvat tietotekniikan nopeaan kehittymiseen, minkä ansioista useat 

palvelut ovat vapautumassa aika- ja paikkasidonnaisuudestaan. Paikkariippumaton palvelu eroaa etäpalvelusta siinä, 

että palvelua ei ole lainkaan sidottu kiinteään palvelupisteeseen toisin kuin etäpalvelussa, johon sisältyy käsitys siitä, 

että palvelua käytetään etäällä jostain fyysisestä toimipisteestä. Paikkariippumattomuuden ilmiö painottuu tällä het-

kellä vahvasti työn käsitteen ympärille, vaikka se liittyy vahvasti myös diginomadien elämäntyyliin. Palvelutuotannossa 

paikkariippumattomat digitaaliset palvelut ovat yleistyneet viime vuosina, kun samanaikaisesti monet arjen toiminnot, 

kuten pankkiasiointi tai ostosten tekeminen, ovat siirtyneet verkkopalvelupohjaisiksi.” (Kantanen ym., 2020, s.60) 

 MDI:n toteuttaman Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI)-tut-

kimushankkeen tiedotteessa nettisivuilla todetaan paikkariippumattomuudesta yleispiirteisesti seuraavaa: 
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”MDI toteuttaa MMM:n rahoituksella tutkimushankkeen, jossa päätavoitteena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden 

ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään tietotalouteen. Tietotalous ja sen luomat työpaikat 

ovat haaste maaseudulle sekä väestöpohjan, osaavan työvoiman, innovaatioekosysteemien että elinkeinorakenteen 

osalta. Nimittäin korkean teknologian teollisuus sijoittuu tyypillisesti kaupunkialueille, kun taas maaseudulla elinkei-

norakenne on ennemmin luonnonvarojen jalostukseen tai alkutuotantoon painottuvaa. Monipaikkaisen ja paikkariip-

pumattoman työn yleistyminen sekä koronapandemian mukanaan tuoman muuttoliikkeen osittainen kääntyminen 

pääkaupunkiseudulta kohti kehyskuntia ja pienempiä kaupunkiseutuja (MDI väestöennuste 2021) nähdään usein 

mahdollisuutena sekä kehittää Suomen alue- ja väestörakennetta että maaseudun elinkeinorakennetta. MATTI-hank-

keessa tarkastellaan monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksia maaseudun kestävään tietotalo-

uteen. Tavoitteena on lisäksi tuottaa tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edistämisen nykytilan katsaus Suomen 

maaseudulle sekä kartoittaa ja ehdottaa ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja paikkariippumatonta tietotyötä ja 

yrittäjyyttä voidaan edistää maaseudulla.” (MDI, 2021) Tässäkin yhteydessä monipaikkaisuudesta ja paikkariip-

pumattomuudesta puhutaan tiiviisti yhdessä määrittelemättä käsitteitä sen yksityiskohtaisemmin. 

 Suomenmaa-lehden blogitekstissä Antti Kaikkonen käy läpi etätyötä, monipaikkaisuutta ja paikkariip-

pumattomuutta. (Kaikkonen, 2019) Kuitenkin tässäkin  kirjoituksessa monipaikkaisuus ja etätyö määritellään 

huomattavasti tarkemmalla tasolla kuin paikkariippumattomuus, jota käsitellään yleistäen ja sen sisältöä ei 

tarkenneta. On vähintäänkin mielenkiintoista, miten poliitikotkin puhuvat ilmiöstä ilman sen tarkempaa mää-

rittelyä. 

 Vaikuttaa siis siltä, että paikkariippumattomuuden käsitettä leimaavat puutteelliset tai moninaiset 

määritelmät. Pidän haasteellisena, että paikkariippumattomuutta ja sen vaikutuksia koskevia selvityksiä teh-

dään, mutta yhteinen määritelmä keskiössä olevalle käsitteelle tuntuu puuttuvan tai se niputetaan yhteen 

esimerkiksi monipaikkaisuuden kanssa, joka kuitenkin tarkoittaa lähemmin tarkasteltuna hieman eri asiaa. 

Siksi yksi tämän diplomityön tavoite onkin paikkariippumattomuuden käsitteen määrittely. Pohdin paikkariip-

pumattomuuden käsitteen määrittelyä ja sen suhdetta monipaikkaisuuden käsitteeseen seuraavissa luvuissa.   
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1.2 Pohdintaa paikkariippumattomuuden ja monipaikkaisuuden 

käsitteiden suhteesta toisiinsa

Monipaikkaisuuden käsitteen määritelmiä tarkastellessa voi havaita, että ne määritellään usein erityisesti yksi-

lön näkökulmasta. Näin myös Sitran Monipaikkaisuus – ilmiö ja tulevaisuus -selvityksessä, jossa monipaikkaisuu-

den kuvaillaan tarkoittavan ilmiötä, jossa ihmisten elinympäristö koostuu useammasta kuin yhdestä paikasta 

ja vaihtelevajaksoisesta liikkumisesta näiden paikkojen välillä. Selvityksen mukaan syitä monipaikkaisuudelle 

voivat olla esimerkiksi työ, opiskelu, perhesyyt tai vapaa-aika. Monipaikkaisuus voi olla vapaaehtoista tai pako-

tettua. Vapaaehtoista monipaikkaisuutta voi olla esimerkiksi vapaa-ajan asunnon ja vakituisen asunnon välille 

jakautunut elämä. Pakotettua monipaikkaisuutta taas voi olla esimerkiksi eroperheiden lapsien liikkuminen 

kahden kodin välillä. Myös turvapaikanhakijoiden, asunnottomien ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lapsien 

elämä voi olla monipaikkaista, jolloin monipaikkaisuus ei lähtökohtaisesti ole vapaaehtoista. (Haukkala, 2011, 

s.10–11) Suomessa yleisin monipaikkaisuuden muoto on vapaa-ajan monipaikkaisuus. (Antikainen ym., 2022 

s.156)

 Suomen ympäristökeskuksen Monipaikkaisuuskorteissa monipaikkaisuuden käsitettä kuvaillaan seu-

raavasti: ”Monipaikkaisuudessa ihmisten ajankäyttö jäsentyy usean eri paikan sekä näiden välillä tapahtuvan liikku-

misen vuorovaikutuksessa.” (Suomen ympäristökeskus, 2020) Tämäkin viittaa siihen, miten monipaikkaisuus kä-

sitettä kuvaillaan yksilön näkökulmasta. Hankkeen perustiedoissa tuodaan kuitenkin esille mielestäni tärkeä, 

usein sivuun jäävä huomio: ”Ihmisten monipaikkaisen asumisen lisäksi myös organisaatiot, kuten yritykset, virastot, 

oppilaitokset ja palvelut, voivat olla monipaikkaisia. Monipaikkaisuus voi tässä yhteydessä tarkoittaa sekä useita eri 

toimipaikkoja eri paikkakunnilla, mutta myös paikkariippumattomia työ-, opiskelu- ja asiointimahdollisuuksia mistä 

tahansa etäyhteyksien päästä.” (Suomen ympäristökeskus, 2020) 

 Eli vaikka monipaikkaisuudesta usein puhutaan juuri yksilön ja jonkin toiminnon, kuten asumisen, 

kautta (monipaikkainen asuminen), mielestäni monipaikkaisuus voi koskea hyvin laajasti eri toimijoita ja heidän 

toimintojaan. Monipaikkaisuus ei siis ole synonyymi yksilön monipaikkaiselle elämälle, vaan monipaikkaisuus 

voi koskea myös esimerkiksi kunnissa tai yrityksissä tehtävää työtä, niissä tarjottavia palveluita, niiden toimi-

tiloja ja niin edelleen. 

 Monipaikkainen asuminen -käsitteellä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilön elämä on jakautunut 

asumisen osalta useampaan kuin yhteen paikkaan. Tämä voi tarkoittaa samanaikaista tai vuororytmistä asu-

mista eri paikkojen välillä. Monipaikkainen asuminen voi olla vapaaehtoista esimerkiksi vapaa-ajan asunnon 

muodossa tai niin ikään pakotettua esimerkiksi erilaisten perhesyiden takia. (Haukkala, 2011 s.17,23 & Pitkä-

nen, 2019 s.3) 

 Monipaikkainen työ -käsite kuvaa työtä, jota on mahdollista tehdä muualtakin työhön soveltuvalta 

paikalta käsin kuin varsinaiselta työpaikalta. Monipaikkaista työtä voi tehdä sen edellyttämällä tavalla esimer-

kiksi työnantajan toisista tiloista, kotoa tai asiakkaan tiloista käsin. (Työterveyslaitos, 2022) Monipaikkainen 

työ -käsitteen alle voi sisältyä erilaisia työnteonmuotoja, jotka joustavat työntekopaikan suhteen. Nämä eri-



14

laiset määritelmät voivat olla osin päällekkäisiä, mutta niiden erot on hyvä tiedostaa.

 Seuraavaan olen eritellyt monipaikkaiseen työntekoon liittyviä käsitteitä:

• Etätyö: Etätyö on ansiotyötä, jota tehdään työnantajan sopimuksella muualta kuin varsinaiselta  

 työpaikalta käsin. Sitä voidaan tehdä jatkuvasti tai satunnaisesti. Etätyötä voi tehdä mm. kotona, 

matkustaessa tai vapaa-ajanasunnolla. Tyypillisin etätyön muoto on kotoa käsin tehtävä työ. Etätyö 

edellyttää usein riittäviä tietoliikenneyhteyksiä. Lisäksi se on usein ainakin osin ajasta ja paikasta 

riippumatonta. (Tilastokeskus, 2022)

• Liikkuva työ (tai mobiilityö): Liikkuva työ on ansiotyötä, jossa työntekijä (tai esim. yksinyrittäjä) 

työskentelee työajastaan merkittävän osan muualla kuin työpisteellään tai kotonaan. Sitä voidaan 

tehdä mm. työmatkoilla tai kenttätyössä. Liikkuvan työn tarpeen synnyttää itse työ ja sen edellyttä-

mät tavoitteet. (Tepa-termipankki, 2021)

• Hybridityö: Hybridityö on työskentelymalli, jossa työtä tehdään osin fyysisesti työpaikalta käsin 

sekä osin etätyönä. (Muutostaito, 2021) 

• Joustotyö: Joustotyössä, työntekijällä on mahdollisuus tarpeidensa mukaan valita työntekoaika ja 

-paikka. (Työsuojeluhallinto, 2021)

• Hajautettu työ: Hajautettu työ on työtä, jossa yhteisen tavoitteen parissa työskentelee useita 

työntekijöitä eri sijainneista. Työnteon paikka voi olla tavanomainen työpaikka tai jokin muu paik-

ka, joka mahdollistaa työnteon sekä yhteydet muihin työtehtävän kanssa työskenteleviin. (Finto.fi, 

2021)

• E-työ: E-työ tarkoittaa tieto- ja viestintätekniikan välittämää työtä. Euroopassa termillä kuvaillaan 

etätyön monimuotoisuutta. E-työhön liittyy voimakkaasti joustavuus, joka on mahdollista saavuttaa 

tieto- ja viestintätekniikan avulla. (Ojala, 2009) 

 Paikkariippumattomuuden käsitteen määrittämiseksi on hyvä tunnistaa edellä mainitut erilaiset työn-

teon muotoja käsittelevät määritelmät. Niiden ymmärtäminen auttaa hahmottamaan sitä kokonaisuutta, jota 

paikkariippumattomuudella voidaan tarkoittaa. 

 Paikkariippumattomuuden käsitettä määritettäessä on myös pureuduttava sanoihin, joista se koos-

tuu. Sanatarkasti termi kuvastaa paikkariippumattomuutta – siis sitä, että jokin asia on niin ikään riippumaton 

paikasta. Kun puhumme paikkariippumattomuudesta, vaikka työnteon yhteydessä, silloin työ on se asia, joka 

on paikkariippumaton. Termi ei silti itsessään kerro onko jokin asia täysin riippumaton paikasta vai onko asia 

niin ikään riippumaton jostain tietystä paikasta. Toisin sanoen termi ei kerro tarvitseeko asia kuitenkin yhä 

jonkin kiinteän paikan, josta käsin työ tulee tehdyksi, vaikka kyse ei olekaan varsinaisesta työn tekemistä 

varten rakennetusta paikasta. Paikkariippumattomuuden käsitettä pohtiessa herää väkisinkin kysymys:  voiko 

mikään asia yhteiskunnassa, jossa elämme, olla täysin riippumaton mistään paikasta, ikään kuin absoluuttisen 

paikkariippumaton? 
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 Paikkariippumaton työ – Käsite tarkoittaa työtä, jota ei ole sidottu tiettyyn työntekopaikkaan, 

eli työntekopaikan sijainnilla ei ole merkitystä. (Huttunen & Ruokamo, 2020) Paikkariippumatonta työtäkin 

niputetaan toisinaan yhteen etätyön kanssa, vaikka käsitteet eroavatkin toisistaan. (Arvonen, ym. 2020, s.12)

 Perinteinen tapa ajatella lienee se, että erilaisilla toiminnoilla on jossakin vähintään yksi paikka, johon 

ne ovat sidoksissa. Toisaalta nykypäivänä teknologia ja digitalisaatio mahdollistavat tilanteen, jossa esimerkiksi 

työ tai jokin muu toiminto on ainakin teoriassa mahdollista toteuttaa virtuaalisesti ja näin täysin kytkeyty-

mättä mihinkään tiettyyn paikkaan. Kuitenkin moni paikkariippumattomuuteen nojaava asia, kuten etätyö, 

toteutetaan yhä konkreettisesti jostain paikasta käsin, vaikka itse toiminta ei ole sidottu paikkaan, josta käsin 

se toteutuu. Paikkariippumattomuudessa siis paikka, josta käsin jokin toiminto suoritetaan, ei ole enää toi-

minnan toteutumisen kautta oleellinen. Tähän tiivistyy mielestäni paikkariippumattomuuden ydin. 

 Paikkariippumaton toiminta siis ikään kuin irrottaa itsensä paikasta. Kun puhumme paikkariippumat-

tomuudesta, puhumme siis väistämättä myös jostain tietystä ’paikasta’ ja sen yhden tietyn paikan tarpeelli-

suuden mitätöinnistä. Eli, jos jokin toiminto on paikkariippumatonta, se ei edelleenkään, useissa tapauksissa, 

tule toimeen ilman mitään paikkaa. Sen sijaa toiminto voi toteutua satunaisissa, väliaikaisissa tai muissa, ei 

suoraa tälle kyseiselle toiminnalle varatuista paikoista käsin. 

 Näin ollen, jos vertaamme paikkariippumattomuuden ja monipaikkaisuuden käsitteitä, niin niiden 

välillä on havaittavissa eroja. Kun jokin asia on paikkariippumaton, se ei tarvitse yhtä tiettyä paikkaa toteu-

tuakseen. Se voidaan siis käytännössä toteuttaa mistä tahansa paikasta käsin. Monipaikkaisuus sen sijaan 

tarkoittaa sitä, että jokin asia tarvitsee toteutuakseen paikan, mutta se paikka on niin ikään jaettu moneen si-

jaintiin. Näin ollen katson paikkariippumattomuuden olevan yläkäsite kaikelle tavanomaisesta yhteen tiettyyn 

paikkaan sidotusta toiminnasta poikkeavalle toiminnalle. Monipaikkaisuus sijoittuu paikkariippumattomuu-

den alle, ilmaisemalla, että se on toimintatapa, joka ei sido toimintoja vain yhteen tiettyyn toimipaikkaan vaan 

se mahdollistaa toiminnan jakautumisen useampaan toimipaikkaan. Paikkariippumattomuus, kuten aiemmin 

todettiin, korostaa riippumattomuutta johonkin tiettyyn paikkaan nähden. Monipaikkaisuus sen sijaan koros-

taa jonkin toiminnan olevan riippuvainen jostain tietystä paikasta, mutta paikkoja, joihin toiminta jakautuu voi 

olla yhden sijaan useampia. Ajattelen, että monipaikkaisuuden myötä esimerkiksi asuminen tai työnteko voi 

jakautua useampaan kuin yhteen paikkaan. Sen sijaa paikkariippumattomuuden myötä voi asua ja tehdä työtä 

samasta paikasta tai useammasta eri paikasta ilman, että esimerkiksi työnteolle olisi erillistä työn tekemisen 

paikkaa. Havainnollistan paikkariippumattomuuden käsitteen suhdetta muihin käsitteisiin kaaviossa 1. Lisäksi 

tuon esille kaaviossa 2 mitä kaikkea paikkariippumattomuuden käsite voi konkreettisesti pitää sisällään. 
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Kaavio 1. Havainnollistava kaavio siitä, mistä paikkariippumattomuuden käsite muodostuu. 
Huomioitavaa on, että paikkariippumattomuus voi ilmetä kytkeytyneenä yhteen (yksipaik-
kaisuus) tai useampaan (monipaikkaisuus) paikkaan tai vaihtelevasti niiden välillä.

Kaavio 2. Havainnollistava kaavio siitä, miten paikkariippumattomuus voi mielestäni eri 
tahoilla ilmetä. Huomioitavaa on, että paikkariippumattomuus ei suinkaan koske vain yk-
silöä, vaikka usein paikkariippumattomat asumisen ratkaisut tai työntekotavat keskittyvät 
yksilönäkökulmaan. Sen sijaa paikkariippumattomuus voi koskea useita eri toimijoita ja 
heidän organisaatioidensa järjestäytymistapaa. 
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 Paikka ja tila: Paikkariippumattomuus ja monipaikkaisuus ottavat kantaan paikan käsitteeseen ja 

siksi on syytä ymmärtää myös mitä sillä tarkoitetaan. Paikan käsite on sidoksissa tilan käsitteeseen, joten 

on myös syytä ymmärtää, mitä se voi pitää sisällään. Tämän työn fokuksen vuoksi en analysoi paikka- ja ti-

lakäsitteitä laajasti, mutta haluan kuitenkin tuoda esille muutaman havainnon paikkariippumattomuusilmiön 

suhteesta niihin. 

 Yleisesti paikan käsitettä kuvaillaan kielitoimiston sanakirjassa ensisijaisesti avaruuden kohtana ja pai-

kallisuutena. Lisäksi termiä kuvaillaan (maaston) kohtana, alueena, seutuna, tienoona, paikkakuntana tai koh-

tana, johon joku tai jotkut kuuluvat: olinpaikka, asema tai paikkakunta. Lisäksi termillä viitataan myös jonkin 

kokonaisuuden osaan, kuten rakennuksen tiloihin tai asuinympäristöön. (Kielitoimisto, 2021) Tila puolestaan 

määritetään kielipankin sivuilla mm. paikkana, kohtana, alueena, alana tai jollekin esinettä, oliota tai tarkoitusta 

varten varustettuna tilana, kuten elin-, leikki-, liikkuma- ja asuintiloina. (Kielitoimisto, 2021) 

 Tieteenalasta riippuen tilaa ja paikkaa, sekä niiden keskinäistä suhdetta voidaan kuitenkin määritellä 

eri tavoin. Tilan käsitettä tarkastellessa on syytä huomioida eri näkökulmat, miten termiä voidaan tarkastella. 

Yksi keskeinen tilakäsitteen moninaisuutta määritellyt henkilö on ollut Henri Lefebvre. Hän pohti etenkin 

abstraktin ja eletyn tilan välisiä ristiriitoja. Hän kehitti teorian, jossa tila rakentuu kolmesta erilaisesta osasta: 

käsitteellistetystä tilasta, arkiymmärryksen havaitusta tilasta sekä eletystä tilasta. (Lefebvre, 1991; alkup. Pro-

duction de l’espace, 1974) 

 Edward Relph puolestaan kuvailee sitä, miten paikkaan liittyy vahvasti yhteisöllisyys – kun yhteisöl-

lisyys muuttuu, se muuttaa myös paikkoja, eli näin paikat voi tulkita muuttuviksi prosesseiksi. Hän jaottelee 

tilan absoluuttiseen fyysiseen tilaan, havaittuun fyysiseen tilaan, kuviteltuun fyysiseen tilaan sekä vertauskuval-

liseen tilaan. Paikan hän puolestaan määrittää olevan tila, jonka sosiaaliset suhteet sitovat yhteen. Hän myös 

tuo esille sen, miten fyysisellä ja vertauskuvallisella tilalla on käytännöllistä ja yhteiskunnallista merkitystä sen 

vuoksi, että niiden kautta voidaan käyttää valtaa. (Relph, 1976). 

 Tähän, miten sosiaaliset suhteet sitovat tiloja yhteen, liittyy mielestäni myös paikkariippumattomuu-

silmiö: yhdyskunnan eri tahojen muuttuvat tarpeet yhdessä teknologiakehityksen kanssa ovat vaikuttaneet 

tapaamme käyttää erilaisia paikkoja ja miten olemme sidoksissa niihin. Tämä vaikuttaa myös siihen, miten 

voimme olla osa erilaisia yhteisöjä.  Onkin kiinnostavaa pohtia, miten paikkariippumattomuus voi vaikuttaa 

Relphin tekemään tilan ja paikan analyysiin. Esimerkiksi etätyön yhteydessä haasteeksi nousee se, miten 

sosiaalisia suhteita työkavereihin saadaan ylläpidettyä ja vältettyä yksilön erakoituminen, kun kohtaamiset 

tavanomaiseen tapaan työpaikalla jäävät pois. (Kupila & Hentilä, 2020, s.33; Vuorinen, 2021, s. 32–33) Siinä 

missä paikkariippumattomat työskentelytavat mm. etätyön muodossa voivat heikentää sosiaalisia suhteita 

työkavereihin, voi paikkariippumattomuuden ympärille muodostua silti myös uusia sosiaalisia verkostoja. 

Tällaisia voisivat olla vaikka yhteiskäyttöisten etätyötilojen muodostamat yhteisöt tai esimerkiksi vapaa-ajan 

asunnon naapuruston kanssa muodostama yhteisö. 

 Sitran monipaikkaisuutta koskevassa selvityksessä tuodaan myös esille tilakäsitteen mahdollinen 
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muuttuminen monipaikkaisuuden myötä seuraavasti ”Monipaikkaisuudesta puhuttaessa on syytä pitää mielessä, 

että myös tilan käsite muuttuu. Mitä on tila? Onko se kohtaamispaikka? Elämyskeidas? Slow vai stimulus -paikka? 

Fyysiset tilat, virtuaaliset tilat, digitaaliset tilat, sosiaaliset tilat, mentaalitilat, julkiset/yksityiset/puolijulkiset tilat – kaikki 

nämä yhdistyvät ja todentuvat erilaisina kokemuksina ihmisen arjessa.” (Haukkala, 2011, s. 7) 

 Edellä mainitun perusteella nostaisinkin paikkariippumattomuuden vaikutukset tila- ja paikkakäsityk-

siin yhdeksi mahdolliseksi jatkotutkimusaiheeksi tälle diplomityölle.

Aikaisemmissa luvuissa tekemäni paikkariippumattomuuden ja monipaikkaisuuden käsitteitä koskevan tar-

kastelun pohjalta käytän tässä työssä paikkariippumattomuudesta seuraavaa määritelmää:

 Paikkariippumattomuus: Paikkariippumattomuudella tarkoitetaan jonkin asian tai toiminnon ilme-

nemistä riippumattomana paikasta. Se voi ilmetä yksilötasolla esimerkiksi paikkariippumattomana arkena, 

joka voi pitää sisällään muun muassa paikkariippumatonta työntekoa tai monipaikkaista asumista (ks. kaavio 

2). Yksilötason lisäksi paikkariippumattomuus voi ilmetä myös laajemmassa kontekstissa, esimerkiksi yri-

tyksien, kunnan tai valtion toiminnassa. Yritys voi toimia paikkariippumattomasti, jolloin sen toiminta ei ole 

sidoksissa mihinkään tiettyyn paikkaan vaan se voi tarjota esimerkiksi palveluitaan eri paikoissa eri pituisina 

jaksoina tai kokonaan virtuaalisesti ilman kiinnikettä mihinkään konkreettiseen paikkaan. Sama pätee myös 

kunnan ja valtion toimintaan. Kunta tai valtio voi tarjota palvelujaan paikkariippumattomasti, joka mahdollis-

taa palvelujen laajemman tarjonnan ja käytön eri alueilla. Paikkariippumaton palveluntarjonta yrityksen, kun-

nan tai valtion taholta luo myös palveluntarjoajan palveluksessa työskenteleville mahdollisuuden elää paikka-

riippumatonta arkea. Paikkariippumattomuus linkittyy keskeisesti digitalisaatioon. Digitalisaatio mahdollistaa 

uudenlaiset toimintatavat ja esimerkiksi ajantasaisen yhteydenpidon sekä tarpeiden kartoittamisen kunkin 

tahon toimintaa koskien eri alueilla.  On syytä kuitenkin muistaa, että paikkariippumattomuuden toteutumi-

nen ei monilla aloilla ole vain digitalisaatiosta riippuvainen asia, vaan paikkariippumattomuus voi tarvittaessa 

yhdistyä myös perinteisiin paikkasidonnaisiin toimintatapoihin. Esimerkiksi perinteisten paikkasidonnaisten 

palvelualojen yrittäjät voivat tarjota palveluitaan vaihtelevin aikataulun eri paikoista käsin. Lisäksi on syytä 

huomioida, ettei paikkariippumattomuus välttämättä edellytä tietyn tahon toiminnan hajaantumista eri paik-

koihin, vaan se voi tarkoittaa myös sitä, että paikkojen määrä, jossa toimitaan, vähenee ja erilaiset toiminnot 

keskittyvät useiden paikkojen sijasta yhteen paikkaan. Esimerkkinä yksilön arjen toimintojen (työ, asuminen, 

vapaa-aika) paikaksi voi muodostua yksi ja sama paikka, kun kaikki toiminnot eivät enää ole tiettyyn paikkaan 

sidottuja ja paikkariippumattomuus mahdollistaa useiden eri toimintojen keskittämisen samaan paikkaan. 

 Kestävä paikkariippumattomuus: Kestävällä paikkariippumattomuudella tarkoitan tässä diplomi-

työssä paikkariippumattomuutta, joka huomioi kestävyyden (ks. luku 1.4.) periaatteet. Toisin sanoen kestävä 

paikkariippumattomuus tunnistaa paikkariippumattomuuden kestävyyshaasteet ja pyrkii löytämään ratkaisu-

ja, jotta ilmiö voi toteutua hallitusti ja kestävästi. 

1. 3  Paikkariippumattomuuden käsite tässä työssä
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1. 4 Muut keskeiset käsitteet

Tässä luvussa määrittelen diplomityössä käytetyt muut keskeiset käsitteet. 

 Digitalisaatio: Kielitoimiston sanakirjassa digitalisaatio määritellään seuraavasti: Digitaali- ja tieto-

tekniikan laajamittainen käyttöönotto ja hyödyntäminen. (Kielipankki, 2021) Tietoyhteiskunnan kehittämis-

keskus ry:n uutisessa Jyrki Kasvi kuvaa digitalisaatiota seuraavasti: ”Ensiksi on muistettava, että digitalisaatio ei 

tarkoita tietotekniikkaa. Pelkkä tietokoneiden kantaminen työpaikoille ei aiheuta kuin ongelmia. Toiseksi on ymmärret-

tävä, että digitalisaatio ei tarkoita digitointia. Digitointi on vanhan toimintatavan korvaamista vastaavalla digitaalisella 

toiminnalla. Esimerkiksi, kun kouluissa korvattiin reissuvihot Wilmalla ja liitutaulut älytauluilla, kyse oli digitoinnista. 

Koulujen arki pyöri samalla tavalla kuin ennen Wilmaa ja älytauluja. Digitalisaatiossa tietoa ja tietotekniikkaa hyödyn-

netään toiminnan muuttamiseen tai uuden mahdollistamiseen. Esimerkiksi, kun verovelvollisen täyttämä veroilmoitus 

korvattiin veroviranomaisen kokoamalla veroehdotuksella, kyse oli digitalisaatiosta.” (Kasvi, 2019)

 Digitalisaation myötä verkkossa käytettävät palvelut lisääntyvät. Niiden laajaan hyödyntämiseen tar-

vitaanturvallisia ja toimivia tietoliikenneyhteyksiä, johon langattomat yhteydet eivät aina riitä.

 (Kantanen ym., 2020, s.60)

 Kestävyys: Käytän tässä diplomityössä kestävyydelle synonyyminä ympäristöministeriön kestävän 

kehityksen määritelmää, joka kuuluu seuraavasti: ”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikalli-

sesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata nykyisille ja tuleville 

sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous otetaan tasa-

vertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toiminnassa.” (Ympäristöministeriö, 2022) Kestävyyden käsite sisältää 

tässä diplomityössä taloudellisen-, sosiaalisen- ja ekologisen kestävyyden käsitteet. Ekologinen kestävyys pyr-

kii biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien toimivuuden säilyttämiseen sekä ihmisen taloudellisen ja 

aineellisen toiminnan sopeuttamiseen luonnon kestokykyyn pitkällä aikavälillä. Taloudellinen kestävyys pyrkii 

sisällöltään ja laadultaan tasapainoiseen kasvuun, joka ei perustu velkaantumiseen tai varojen hävittämiseen 

pitkällä aikavälillä. Sosiaalinen kestävyys pyrkii takamaan hyvinvoinnin edellytyksien siirtymisen sukupolvelta 

toiselle. Jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- ja terveydenhuolto, sukupuoltenvälinen tasa-arvo yhdessä 

koulutuksen järjestämisen kanssa luovat sosiaalisen kestävyyden haasteita maailman mittakaavassa. 

 Jalankulkuvyöhyke: Tässä diplomityössä jalankulkuvyöhykkeelle käytetään ympäristöhallinnon 

verkkosivujen määritelmää: ”Jalankulkuvyöhyke on tiiviisti rakennettu, yhdestä kahteen kilometrin etäisyydelle kau-

pallisesta keskuksesta rajautuva alue, jossa sijaitsee paljon työpaikkoja ja palveluita. Pääkeskustan lisäksi kaupun-

kiseuduilla on palvelutarjonnaltaan monipuolisia alakeskuksia, joissa on oma jalankulkuvyöhykkeensä.” (Suomen 

ympäristökeskus, 2013b) 

 Joukkoliikennevyöhyke: Tässä diplomityössä joukkoliikennevyöhykkeelle käytetään ympäristöhal-

linnon verkkosivujen määritelmää ”Joukkoliikennevyöhykkeellä joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Vyöhykkeen 

rajaus perustuu bussi- tai raideliikenteen riittävään vuoroväliin, joka on pääkaupunkiseudulla keskimäärin 15 minuut-

tia ja pienemmillä kaupunkiseuduilla 30 minuuttia ruuhka-aikana.” (Suomen ympäristökeskus, 2013c)
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 Autovyöhyke: Autovyöhykettä kuvaillaan ympäristöhallinnon verkkosivuilla seuraavasti: ”Autovyöhyk-

keen alueet sijaitsevat usein kaupunkiseudun reunamilla. Tällä väljästi rakennetulla vyöhykkeellä liikkumisvaihtoeh-

doksi saattaa jäädä vain yksityisautoilu, koska vyöhykkeellä ei usein ole riittävää väestöpohjaa joukkoliikenteen jär-

jestämiseksi. Yhdyskuntarakenteen eheyttämisessä autovyöhykettä pyritään muuttamaan joukkoliikennevyöhykkeeksi. 

”(Suomenympäristö keskus, 2013a) Käytän tässä työssä samaa määritelmää siltä osin, että autovyöhyke ei 

käsitä vain kaupunkiseutujen harvaanasuttuja alueita vaan myös muut harvaan asutut alueet. 

 Yhdyskuntarakenne: Tässä diplomityössä yhdyskuntarakenne määritetään ympäristöhallinnon yh-

teisen verkkopalvelun mukaisen määritelmän mukaan. Sen mukaan yhdyskuntarakenne tarkoittaa kaupunki-

seudun, kaupungin, kaupunginosan, työssäkäyntialueen tai taajaman sisäistä rakennetta. Siihen sisältyy väestö 

ja asuminen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä niitä yhdistävien liiken-

neväylien ja teknisen huollon verkostojen sijoittumisen ja näiden keskeinen suhde. Kaavoitus ja rakennuslu-

pakäytännöt ohjaavat yhdyskuntarakenteen kehitystä. (Suomen ympäristökeskus, 2013g)

1.5 Paikkariippumattomuutta koskeva tutkimus ja muut julkaisut

Tässä osiossa käsittelen lyhyesti määritelmäni valossa paikkariippumattomuutta tarkastelevia kotimaisia tut-

kimus- ja kehityshankkeita. Tuon esille käynnissä olevia ja vasta päättyneitä hankkeita, sekä niistä esille nouse-

via huomioita kestävän paikkariippumattomuuden näkökulmasta.

 Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS Monipaikkaisuus) on Suomen ympäristökes-

kuksen, MDI:n ja Luonnonvarakeskuksen toteuttama hanke, jota rahoitetaan valtioneuvoston oman selvi-

tys- ja tutkimustoiminnan kautta. Hanke oli käynnissä vuosien 2020–22 aikana päättyen alkuvuodesta 2022. 

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa kattava kuvaus monipaikkaisuuden nykytilasta, kehityksestä ja kestävyydes-

tä. Keskeistä on tunnistaa myös keinot, joilla kestävää monipaikkaisuutta voidaan edistää. Tavoite on toteuttaa 

politiikkasuosituksia ja kannusteita sekä ehdotuksia ohjauskeinoiksi.

 Hankkeessa on toteutettu Monipaikkaisuuskortit, joissa esitellään kattavasti erilaisia monipaikkai-

suuden muotoja Suomessa. Korteissa käydään läpi mitä monipaikkaisuus tarkoittaa ja keitä se voi koskettaa. 

Lisäksi hankkeesta julkaistiin tammikuun 2022 lopulla Monipaikkaisuus – Nykytila, tulevaisuus ja kestävyys -ra-

portti, joka painottaa ihmisten päivittäisen elinpiirin ulkopuolelle suuntautuvaa monipaikkaisuutta. (Antikai-

nen ym., 2022; Suomen ympäristökeskus, 2021)

 Raportissa tuodaan esille, kuinka monipaikkaisuuden eri muodot ovat usein limittäisiä ja päällekkäi-

siä.  Raportin mukaan monipaikkaisuuden seurantaa ja tilastointia pitäisi kehittää. Lisäksi monipaikkaisuuden 

ekologista kestävyyttä voitaisiin edistää etenkin kestäviä liikkumis- ja energiamuotoja tukemalla. Taloudellista 

kestävyyttä puolestaan olisi mahdollista parantaa huomioimalla vapaa-ajan monipaikkaisuuden kustannukset 

mökkikunnissa ja painottamalla työmatkakuluvähennyksen pitkiin työmatkoihin. Raportissa suositellaan, että 

monipaikkaisen väestön määrän kehitys ja sen vaikutukset alueittain otettaisiin aiempaa tarkemmin huo-

mioon osana alueellisia toimintaympäristöjä ja sitä kautta osana erilaisia politiikkatoimia sekä ohjauskeinoja. 
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(Antikainen ym., 2022, s.9,19,152-153, 157)

 Antikainen ym. katsovat, että monipaikkaisuus ja monipaikkaiset asukkaat ovat keskeinen huomioita-

va tekijä liikennesuunnittelussa. Monipaikkaisen väestön liikkuminen tulisi huomioida erityisesti ekologisesta 

näkökulmasta. Raportti suosittelee myös energiatehokkuuden huomioimista vapaa-ajan asunnoilla. Jakamis-

talous, vajaakäyttöisten rakennuksien hyödyntäminen sekä huomion kiinnittäminen kestäviin rakennustapoi-

hin tuodaan esille ilmiön kestävyyttä parantavina tekijöinä. (Antikainen ym., 2022, s.159) 

 Raportissa eritellään ohjauskeinoja monipaikkaisuusilmiön taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen 

kestävyyteen tulevaisuudessa. Taloudellisen kestävyyden parantamiseksi ehdotetaan monikuntalaisuuskokei-

lua. Kaksoiskuntalaisuuden haasteita on kartoitettu aikaisemmissa tutkimuksissa, joissa on todettu vapaa-ajan 

asukkaiden osallistuvan mökkikunnan rahoitukseen lähinnä kiinteistöveron sekä palvelujen osalta. Nykyi-

sellään monipaikkaisuudesta koituvat rahavirrat ovat kaikki keskittyviä ja näin eriyttävät alueita toisistaan. 

Monikuntalaisuuskokeilu tarjoaisi mahdollisuuden mallintaa mahdollisia muutoksia rahoitusjärjestelmissä, 

osallistumisessa, palvelujärjestelmissä sekä infrassa ja rakentamisessa. (Antikainen ym., 2022, s. 152–153)

 Ekologisen kestävyyden osalta keskeiseksi nostetaan työperäisen monipaikkaisuuden osalta kestävän 

liikenteen tukeminen. Tämä voisi tarkoittaa mm. työmatkakuluvähennystä ja julkisen liikenteen tukemista. 

Myös matkaketjujen kehittäminen, sähköautot, kimppakyydit sekä yhteiskäyttöautot nostettiin esiin ekologi-

sen kestävyyden tukemiseksi liikenteen osalta. (Antikainen ym., 2022, s. 153,159)

 Vapaa-ajan asuntojen osalta energiatehokkuutta voisi tehostaa lakisääteisin määräyksin, vesistöpääs-

töjen, rakentamisen energiatehokkuustoimilla sekä uusiutuvien energialähteiden ja -teknologian käytöllä. 

Myös maankäytössä ekologisesti kestävällä suunnittelulla voitaisiin turvata arvokkaiden luontoalueiden ja 

elinympäristöjen säilyminen. (Antikainen ym., 2022, s. 101, 153-154)

 Tiedotuksen katsottiin myös voivan vaikuttaa ympäristökiinnostukseen ja sen kautta haitallisten 

toimintatapojen vähentämiseen. (Antikainen ym., 2022, s. 153)

 Sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta suositeltiin kehitettäväksi vapaa-ajan asukkaiden osallistamis-

ta mökkikunnissa. Etätyön osalta lainsäädäntöä pitäisi kehittää niin, että etä-, hybridi- ja paikkariippumaton 

työ huomioidaan paremmin. Paikallisilla yhteisöllisillä etätyötiloilla voitaisiin myös tukea sosiaalista kestävyyt-

tä. Esille tuotiin, että etätyön mahdollisuus painottuu korkeakoulutettuihin ja esimerkiksi useita palvelu- ja 

hoiva-alan töitä on mahdoton tehdä etänä. Tämän haasteen osalta sosioekonomiset rakenteet ovat kovin 

monitahoisia ja suorilla ohjaustoimilla vaikeasti tavoitettavissa. Informaatio-ohjauksessa etätyö ja monipaik-

kaisuus tulisi nähdä koko yhteiskuntaa laajasti muuttavana ilmiönä sekä huomioida etujen ja haasteiden koh-

dentuminen eri alueille sekä väestöryhmiin. (Antikainen ym., 2022, s.155)

 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyössä toteuttaman Paik-

kariippumattomuus tulevaisuuden nuorten palveluissa maaseudulla -hankkeen tavoitteena oli tarkastella paikka-

perusteisesti maaseudun nuorten työllisyys – ja yrittäjäpalveluiden kehittämistä. Tutkimus on laadittu vuosien 

2018–2019 aikana ja sen tuloksista on laadittu Paikkariippumattomuus nuorten tulevaisuuden palveluissa maa-
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seudulle-julkaisu. Hankkeen rahoittajana toimi Maa- ja metsätalousministeriö.   

 Tässäkin julkaisussa nopeat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet nähdään edellytyksenä digitaalisten 

sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä koulutus-, yritys- ja informaatiopalveluiden käyttämiselle. Lisäksi julkaisus-

sa tuodaan esille, miten maaseudun paikkariippumattomat palvelut voivat edistää alueen elinvoimaa.  (Kanta-

nen ym., 2020) 

 Selvityshenkilö Tytti Määtän laatimassa raportissa ”Suunta paikkariippumattomaan työhön ja entistä 

parempaan alueelliseen läsnäoloon” (TEM, 2020) on selvitetty monipaikkaisen työn lisäämistä työ- ja elin-

keinoministeriön vastuulla olevissa organisaatioissa. Selvityksen perusteella kyseisissä organisaatioissa on 

mahdollista muuttaa työn tekemisen tapaa ja vahvistaa alueellista läsnäoloa. Osa niistä soveltuisi edelläkävijän 

rooliin paikkariippumattomassa ja monipaikkaisessa työssä. Monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden 

laajamittaisempi käyttö vaatii selvityksen mukaan yhteisiä pelisääntöjä, päätöksiä ja tukea johtamiselle. (Määt-

tä, 2020, s.34)

  Selvitys keskittyy työnteon näkökulmaan ja tarkemmin vain yhden tahon alaisiin organisaatioihin. Se 

ottaa kantaa organisaatioihin ja niissä tehtäviin työtehtäviin. Tuloksien perustella paikkariippumattomuutta 

voidaan lisätä näissä organisaatioissa. Selvitys kehottaa ottamaan tulevaisuudessa käyttöön uusia työntekemi-

sen tapoja ja lisäämään paikkariippumattomuutta, vaikka se edellyttää uusia toimintatapoja ja riskejä. (Määttä, 

2020, s.54-56)

 Kiinnostava tieto, joka raportissa tuodaan esille, on yksittäisen ELY-keskuksen vastaus, jossa kerrot-

tiin heidän alueellaan työskentelevillä Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Business Finlandin työntekijöillä ole-

van mahdollisuus hyödyntää ELY-keskuksen tai TE-toimiston tiloja satunnaisesti tai säännöllisesti etätyössä. 

Raportissa tämän kaltaisen käytännön katsotaan avaavan paljon uusia mahdollisuuksia mm. alueellisten sidos-

ryhmä- ja kumppanuustyön kehittämisessä sekä valtionhallinnon asiantuntemuksen läsnäoloon maakunnissa. 

Näiden mahdollisuuksien katsottaisiin varmasti hyödyttävän alueen toimijoita. (Määttä, 2020, s.43)

 Raportin tuloksissa tuotiin useissa yhteyksissä esille, miten valtiolla ei ole päätöksentekijää yhteisten 

tilojen käytöstä tai niiden valinnasta. Yhteisen suunnittelun katsottiin mahdollistavan yhteisiä toimintatapoja 

ja ohjeita, joiden myötä monipaikkaisia ja paikkariippumattomia työtiloja sekä yhteisten tilojen käyttöönot-

toa voitaisiin edistää käytännössä. (Määttä, 2020, s.43–44)

 Tietokirjailija, taloustieteilijä, TTK Juha Kuisma sekä työelämänprofessorin FT Pekka Sauri avaavat 

vuonna 2021 julkaistussa Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia sarjan ”Etätyö ja monipaikkaisuus Suomessa” 

-julkaisussa etä- ja moni-ilmiöitä. Kirja sisältää yhteisen tulevaisuuskatsauksen, kuvailun ilmiöistä, johtopää-

tökset ja arviot sekä kirjeenvaihdon, jossa kirjoittajat nostavat esille erityispainotuksiaan. (Kuisma & Sauri, 

2021) 

 Julkaisussa tuodaan esille, miten koronapandemia vaikutti työelämän murrokseen ja kuinka sen myö-

tä osa etätöihin siirtyneistä tulevat palaamaan takaisin työnantajan tiloihin, kun osa taas jää pysyvästi paikka-

riippumattomiksi työntekijöiksi. Samalla muistutetaan siitä, etteivät koronan aikana tapahtuneet työelämän 



23

muutokset vakiinnu itsestään, vaan ne edellyttävät strategisia valintoja julkisella sektorilla sekä yritystoimin-

nassa. (Kuisma & Sauri, 2021, s.12) 

 Kuisma ja Sauri nostavat esille, miten nopeat tietoliikenneyhteydet ovat edellytys monipaikkaisuu-

delle. Niihin investoiminen mahdollistaa etätyön sekä taloudellisen toiminnan laajemman hajautumisen. Esille 

tulee kuitenkin se, että Suomen maaseutualueilla on EU:n heikoin nopeiden laajakaistojen saatavuus. Tilan-

netta selitetään sillä, että Suomessa on totuttu käyttämään älypuhelimia työnteossa ja vapaa-aikana. (Kuisma 

& Sauri, 2021, s.30)

 Kuisma ja Sauri viittaavat Kuntaliiton tutkimukseen, jonka mukaan keskeisimpänä syynä maaseudun 

ja maaseututaajamien jäämiseen valokuituverkon ulkopuolelle on se, ettei markkinavetoista rakentamista ole 

toteutunut eivätkä alueet ole saaneet julkista tukea yhteyksien rakentamiseen. Tilanteeseen on kuitenkin 

tulossa muutos, kun vuonna 2021 voimaan astui laki laajakaistarakentamisen tuesta. Tukea on mahdollista 

jatkossa saada nopeisiin laajakaistoihin niin vakituisiin, kuin vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten tai julkishal-

linnon toimipisteisiin. Tähänastisen perusteella valokuituyhteydellä ei kuitenkaan ole ollut kovin kummoista 

vaikutusta maaseutukuntien väestönkehitykseen. (Kuisma & Sauri, 2021, s.30–32)

 Etätyö nähdään mahdollisuutena vähentää päästöjä ja ruuhkahuippuja. Lisäksi etätyön yleistymisen 

katsotaan voivan mahdollisesti tulevaisuudessa vaikuttaa asuinalueiden suunnitteluun, toimistojen mitoituk-

seen ja toimipaikkojen sijainteihin. Työmatkojen tuoman rasituksen poisjäämistä pidetään myös yleisesti miel-

lyttävänä asiana. (Kuisma & Sauri, 2021, s.36) 

 Oulun yliopistolla käynnissä olevassa Maaseudun monipaikkaisen asumisen, yrittämisen ja etätyösken-

telyn edistämisen keinot Pohjois-Pohjanmaalla (MOPPI) -hankkeessa tarkastellaan monipaikkaisuuden nykyisiä 

ja uusia mahdollisuuksia Pohjois-Pohjanmaalla asumisen, yrittämisen ja etätyön näkökulmasta. Hanke toteu-

tetaan yhdessä Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Kerttu Saalasti Instituutin Mikroyrittäjyyskeskus 

MicroENTREn kanssa vuosien 2021 ja 2022 aikana. Hanke koostuu kolmesta vaiheesta: asukashaastatteluista, 

yrityskyselyistä sekä kuntakyselyistä. 

 Ensimmäisen vaiheen asukashaastattelut toteutettiin kesän 2021 aikana ja niiden tuloksia käsittelevä 

raportti julkaistiin marraskuussa 2021. Hankkeen keskiössä on monipaikkaisuus, joten haastatteluja käsitte-

levästä tulosraportista nousee myös esille paikkariippumattomuuden kannalta oleellista tietoa. Keskeisimpiä 

havaintoja oli mm. se, miten monipaikkaisuuden kohderyhmät ja heidän tilanteensa voivat olla hyvin erilaista 

sekä alueellisesti toisistaan eriäviä. Näin ollen olisi tärkeää selvittää alueellisesti millaisia tarpeita monipaik-

kaisesti elävillä ihmisillä on. Raportin mukaan etätyö nähdään pääasiassa positiivisena ja sitä ollaan halukkaita 

tekemään myös korona-ajan jälkeen. Raportin tuloksista käy myös ilmi, miten tärkeässä roolissa liikenne- ja 

tietoliikenneyhteydet ovat monipaikkaisen elämän ja etätyön tekemisen kannalta. (Kupila & Hentilä, 2021)

 Asukashaastatteluja käsittelevässä raportissa tulee esille, miten monipaikkaisuus kytkeytyy muihin 

yleisiin tulevaisuustrendeihin kuten osaaja- ja työvoimapulaan, maahanmuuttoon, liikkumistapojen muutok-

siin sekä kestävään kehitykseen. (Kupila & Hentilä, 2021) Havainto tukee paikkariippumattomuusilmiön laa-



24

juutta.

 Asukashaastattelun jälkeen vuorossa olleet yrityskyselyt toteutettiin syksyllä 2021 ja niiden tuloksis-

ta laadittu raportti tullaan julkaisemaan keväällä 2022. Sain kyselyn tuloksia käsittelevät raporttiluonnoksen 

luettavaksi ennen julkaisemista. Raportissa on nostettu esille toimenpide-ehdotuksia, joissa mainitaan mm. 

nopeiden laajakaistayhteyksien tarjoaminen kaikilla maakunnan alueilla, julkisten kulkuyhteyksien kehittämi-

nen (ensisijaisesti sujuvat junayhteydet) sekä etä- ja monipaikkatyöpisteiden yhteydessä tarjottavien ravinto-

la- ja muiden palveluiden kehittäminen. (Simunaniemi & Heinonen, 2022, s.39–40)

 Sitra julkaisee vuosittain heikkoja signaaleja koskevan selvityksen, jossa esitellään näkemyksiä mah-

dollisista tulevaisuuden visioista. Julkaisu ennakoi mahdollisia tulevia tilanteita ja pyrkii sitä kautta paranta-

maan yhteiskunnan valmiutta muutoksille. Vuoden 2022 julkaisu on jaettu lukuihin eri paikkojen ja tilanteiden 

ympärille, joita ovat: Kotona, Töissä, Luonnossa, Kaupungilla, Päättämättä ja Metaversumissa. (Dufva & Rowley, 

2022)

 Kiinnostava havainto on, ettei paikkariippumattomuuden käsitettä käytetä vuoden 2022 julkaisussa. 

Monipaikkaisuus-termi tulee kuitenkin esille ”Mitä jos muutamme pois kaupungeista?”-pohdinnan ja monipaik-

kainen hoiva -signaalin yhteydessä. (Dufva & Rowley, 2022, s.41) Julkaisun sisällön voi monin osin kuitenkin 

katsoa liittyvän suoraa tai epäsuorasti paikkariippumattomuuteen. Raportissa nostetaan esille esim. etätyö, 

perhekokoonpanojen muutokset, kaupungista pois muuttaminen ja maallemuuttobuumi.

 Selvityksessä digitalisaatio tulee esille puhuttaessa ”älykodista” ja digitalisoituvasta kodista. Tekstis-

sä kuvataan sitä, miten tulevaisuuden kodit näyttäytyvät monesti hyvin teknologiakeskeisinä, joissa laitteet 

ovat osa saumatonta kokonaisuutta. Selvityksen mukaan nykypäivänä on laajasti signaaleja, jotka laittavat 

pohtimaan alati teknologisoituvaa sekä digitalisoitunutta kotia. Samalla huomautetaan, ettei älykotikehitys 

kuitenkaan ole vääjäämätöntä tai ongelmatonta. (Dufva & Rowley, 2022) Selvityksessä digitalisaatio mainitaan 

tekstissä samassa yhteydessä, jossa puhutaan haastamisesta, eli siitä, ettei jonkin ilmiön haastaminen estä ko. 

ilmiön toteutumista. Kirjoittajat toteavat, että digitalisaation, luontokadon ja globaalin demokratiakehityksen 

vaikutuksia ei vielä täysin tiedosteta ja niitä tulisikin siksi haastaa ja tarkastella kriittisesti. Jonkin ilmiön haas-

taminen ei kuitenkaan estä ko. ilmiön toteutumista.  (Dufva & Rowley, 2022, s.7)

 Selvityksessä pohditaan myös, mitä tapahtuisi, jos mikään ei muuttuisi digitalisaation ja datatalouden 

osalta.  Teknologiajättien valta kasvaisi ja niillä olisi saneluoikeus, millaisia digitaalisia palveluita olisi tarjolla. 

Selvityksen mukaan suurin merkitys olisi kuitenkin ehkä sillä, mikä tässä tapauksessa jäisi toteutumatta ja mit-

kä hyödyt jäisivät saavuttamatta. Elämää helpottavat, dataan perustuvat palvelut jäisivät toteutumatta ja mm. 

resurssien tehokas käyttäminen sekä kiertotalouden monien ratkaisujen toteutuminen voisi olla epävarmaa. 

(Dufva & Rowley, 2022, s.64–67)

 Monipaikkaisuus, paikkariippumattomuus ja maaseudun tietotalous (MATTI) -tutkimushankkeen tavoit-

teena on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutuksista maaseudun kestävään 

tietotalouteen. Lisäksi hankkeen myötä pyritään tuottamaan tietointensiivisen palvelutoiminnan ja sen edis-
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tämisen nykytilakatsaus Suomen maaseudulle ja samalla tuoda esille ohjauskeinoja, joilla monipaikkaista ja 

paikkariippumatonta tietotyötä sekä yrittäjyyttä on mahdollista edistää maaseudulla. Hankkeen toteuttajana 

toimii MDI yhdessä Norrum Oy:n kanssa ja se toteutetaan aikavälillä elokuu 2021- joulukuu 2022. Hankkees-

ta ei ole julkaistu vielä tarkempia tuloksia. (MDI, 2021)

 Covid-19, luottamus ja digitalisaatio. Tutkimus etätyöstä ja sen järjestymisestä Suomessa keväällä ja syksyllä 

2020 on Turun yliopistossa laadittu tutkimus etätyöstä Covid-19 pandemian aikana. Tutkimuksella selvitettiin, 

miten äkillinen etätyöhön siirtyminen onnistui. Sen mukaan vastaajista 31 % teki paikkariippumatonta työtä 

jo ennen koronapandemiaa. Tutkimuksen mukaan digiloikka ja etätyöhön siirtyminen onnistui Suomessa pää-

asiassa hyvin. Hankkeen tuloksien perusteella suurin osa vastaajista haluaa jatkaa etätyötä myös pandemian 

jälkeen. Näiden tulosten valossa voi olettaa, että etätyö tulee olemaan ainakin osin pysyvä työntekomuoto 

myös tulevaisuudessa. (Arvonen ym., 2020, s. 5-6, 19-21) 

 Tulevaisuuden kunnan skenaariot ja visiot 2030 -hankkeen väliraportissa paikkariippumattomuuden 

käsite tuodaan esille kappaleessa 3.2., jossa käsitellään keskeisimpiä kuntiin vaikuttavia muutosvoimia. Paik-

kariippumattomuus mainitaan digitalisaatiota käsittelevän kappaleen yhteydessä. Raportissa teknologian ke-

hityksen nähdään mahdollistavan aika- ja paikkariippumattoman toiminnan. Tämän tarkemmin paikkariip-

pumattomuuteen ei kuitenkaan raportissa syvennytä. Myöskään monipaikkaisuutta tai etätyötä ei mainita 

raportissa. On syytä huomata, että kyseinen väliraportti on kuitenkin vuodelta 2017, joten esimerkiksi ko-

ronapandemian aikaiset vaikutukset työntekemisen paikkojen moninaistumiseen eivät siinä ole näkyvissä. 

(Valtiovarainministeriö, 2017)

1.6 Paikkariippumattomuuden edut

Tässä luvussa käyn tiiviisti läpi paikkariippumattomuusilmiöön liittyviä etuja. Aikaisemman määrittelyni mu-

kaan paikkariippumattomuuden käsitteeseen sisältyvät myös monipaikkaisuuteen ja etätyöhön liittyvät edut.

 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisun 2020:19 mukaan alueellisesti paikkariippumattomuus ja moni-

paikkaisuus hyödyntäisivät eniten Kanta- ja Päijät-Hämettä. Varsinais-Suomi, Pirkanmaa sekä laajaa korkea-

koulutoimintaa tarjoavat maakunnat hyötyisivät myös kohtuullisesti. Vähäisintä hyöty olisi Kainuun ja Kes-

ki-Pohjanmaan kohdalla. Maakunnissa paikkariippumattomuudesta näyttäisivät hyötyvän keskuskaupunkien 

ulkopuoliset alueet. Maakuntatasolla monipaikkaisuuden ja paikkariippumattomuuden vaikutukset mm. alue-

talouteen ja -kehitykseen arvioidaan jäävän suhteellisen vähäisiksi. Joissain tapauksissa ja paikallisesti vaiku-

tukset kuitenkin olisivat mahdollisia. Monipaikkaisuus ja paikkariippumattomuus nähtiin kuitenkin ilmiöinä, 

joiden avulla voisi lisätä huomattavasti valtion houkuttelevuutta työnantajana. (Määttä, 2020, s. 34–35)

 Monipaikkaisuus – nykytila, tulevaisuus ja kestävyys (VN TEAS) raportissa ennusteiden mukaan mo-

nipaikkaisuus lisääntyy erityisesti kaupunkiseutujen ympäristössä, joka puolestaan edistää monikeskuksista 

aluerakennetta Suomessa. Silti monipaikkaisuus hyödyttää myös maaseutua ja erityisesti perinteisiä mökki-

kuntia. (Antikainen ym., 2022, s.157)
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 Taloudellisen kestävyyden näkökulmasta monipaikkaisuuden etuja on taloudellisen aktiivisuuden ta-

soittuminen alueiden välillä, mikä tarkoittaa lisääntyvän kysynnän myötä monipuolisempaa elinkeinoraken-

netta ja parempaa työllisyyttä. Myös kausityön myötä syntyvä elinkeinotoiminta vahvistaa alueita. Kuntatalou-

dellisesti monipaikkaisuudesta on hyötyä etenkin kehyskunnille. (Antikainen ym., 2022)

 Vähäiselläkin määrällä kriittistä osaamista sekä uusien ihmisten ajatuksia voi olla huomattava vaiku-

tus pienemmille paikkakunnille. Paikkariippumattomalla työllä sekä etätyöllä saavutettavia positiivisia vaiku-

tuksia ovat mm. ajanvieton lisäämien vapaa-ajanasuntokunnissa, matkustamisen ja työnteon yhdistäminen, 

pendelöinnin vähentäminen ja siitä koituvien päästöjen vähentäminen, poismuuton väheneminen niiltä kor-

keakoulupaikkakunnilta, joilla ei toistaiseksi ole ollut alan töitä tarjolla sekä kuntien ja valtion kannustaminen 

luomaan yhteiskäyttötiloja myös seutukaupunkien ja maaseutukuntien alueille. (Määttä, 2020, s. 35) 

 Paikkariippumattomuus voi etätyön myötä vähentää työmatkaliikennettä ja siten liikenteen päästöjä 

(Antikainen ym., 2020), mutta etätyö voi myös lisätä kotitalouksien liikkumista ja liikennesuoritetta (Aro ym., 

2021) ja arviot etätyön vaikutuksista liikenteen päästöihin vaihtelevat (Kuisma & Sauri, 2021, s.37). 

 Etätyön etuja työntekijän kannalta ovat esimerkiksi työajan joustaminen omien tarpeiden mukaisiksi, 

ajan ja rahan säästäminen työmatkoissa, perhe-elämän ja työn joustavampi yhteensovittaminen ja mahdolli-

suus valita asuinpaikka muun kuin työpaikan sijainnin perusteella. Työnantajalle puolestaan etätyön mahdollis-

tamia etuja ovat säästöt toimitiloissa, työpaikan houkuttelevuuden kasvaminen, työmatkaliikenteen vähene-

minen, työnantajan ympäristövastuullisuuden paraneminen sekä ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumisen 

edistäminen. (Kuisma & Sauri, 2021, s.34)

 Monipaikkaisuuden etuna on myös yksilön hyvinvointi, kun oman elämän pystyy paremmin räätälöi-

mään vastaamaan omia tarpeita. (Haukkala, 2011, s.34) Tämän pätee siis myös paikkariippumattomuudessa 

yksilön kohdalla. 

1.7 Paikkariippumattomuuden haasteet

Paikkariippumattomuusilmiöön liittyy etujen ohella myös omat haasteensa, joita käyn läpi tässä luvussa. Kes-

keisimmät paikkariippumattomuuteen liitetyt haasteet liittyvät taloudelliseen, ekologiseen ja sosiaaliseen 

kestävyyteen. Kun käyn luvussa läpi monipaikkaisuuden ja etätyön haasteita, liittyvät ne aikaisemman määrit-

telyn mukaisesti myös paikkariippumattomuuden käsitteeseen. 

 Paikkariippumattomuus edistää liikkumista eri paikkojen välillä, joten sen myötä myös liikenteen 

päästöt ovat vaarassa kasvaa lisääntyneiden liikennemäärien ja teiden kunnossapidon myötä. Tämä aiheut-

taa luonnollisesti myös kustannuksia. (Haukkala, 2011; Antikainen ym., 2022) Suomessa yleinen vapaa-ajan 

monipaikkaisuus kasvattaa lämmitettävää rakennuspinta-alaa. Lisäksi monipaikkaisuudesta johtuva lisääntyvä 

tuotteiden ja palveluiden käyttö, mm. uusien rakennusten muodossa, heikentää taloudellista kestävyyttä. Kes-

tävyyteen heikentävästi vaikuttava tekijä on myös potentiaalisesti kausityöntekijöiden heikot työolosuhteet. 

Niitä olisi mahdollista parantaa tarkastuksia ja tiedottamista lisäämällä. (Antikainen ym., 2022, s. 160)
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 Paikkariippumattomuuden mahdollistuminen on myös kytkeytynyt digitalisaatioon ja tietoliiken-

neyhteyksiin, joiden toimivuuden takaaminen voi myös lisätä kuormitusta niin talouden kuin ympäristön 

näkökulmasta. Lisäksi suurelta osin teknologiaan ja digitalisaation tarjoamiin mahdollisuuksiin nojaava paik-

kariippumattomuus voi aiheuttaa uudenlaisia turvallisuusuhkia, kun yhä useammat toiminnot toteutuvat osin 

tai kokonaan tietoteknisten välineiden kautta. (Vuorinen, 2020) Lisääntynyt tietoliikenteen käyttö kasvattaa 

myös päästöjä uuden rakentamisen, mutta myös lisääntyneen internetin käytön myötä. Ongelmallista on 

myös se, että nykyisin myös merkittävä osa suomalaisten käyttämistä digipalveluista tuotetaan ulkomailla 

sijaitsevissa palvelinkeskuksissa ja näin myös energian kulutus ja sen myötä syntyvät ilmastovaikutukset koh-

distuvat Suomen sijaan ulkomaille. (Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, 2021) 

 Paikkariippumattomaan työhön liittyviä riskejä ovat mahdollinen työhyvinvoinnin lasku, työntekijöi-

den eristäytyminen ja työyhteisön puuttuminen. Tähän varautuminen edellyttää hyvää suunnittelua ja johta-

mista, yhteisin työtiloin ja sähköisin työalustoin. Henkilöstöltä edellytetään myös hyvää kykyä johtaa omaa 

työtä, johon voi tarvita tukea. (Haukkala, 2011, s.29–30; Kuisma & Sauri, 2021, s.34; Hakanen & Kaltiainen, 

2021, s.21) 

 Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisun 2020:19 mukaan paikkariippumattoman työn lisääntymiseen 

liittyy myös työmarkkinapoliittisia haasteita ja epäselvyyksiä. Valtion taholla on yhä paljon ratkaisemattomia 

asioita, jotka hidastavat paikkariippumattoman työn lisääntymistä. Tällaisia haasteita ovat mm. matkakorvauk-

siin ja etätyöpäivän pituuteen liittyvät asiat. Erään julkaisun kohdeorganisaation mukaan myös lainsäädännöl-

linen tuki olisi tärkeää paikkariippumattoman työn kannalta. (Määttä, 2020, s.36) Samaa on tuotu esille myös 

valtionvarainministeriön julkaisussa 2019:15, jossa kehotetaankin paikkariippumattomuuden ja monipaikkai-

sen työn esteitä poistettaviksi. (Ikonen & Reina, 2019, s.86) 

 Paikkariippumattomuus mahdollistaa liikkumisen ja asumisen eri paikkojen välillä, joten se voi myös 

tuoda haasteita verotuksen näkökulmasta, kun ihmisten kulutus- ja palveluntarpeet eivät enää sijoitu kiinte-

ästi yhdelle paikkakunnalle. Lisäksi ihmisten sujuva paikkariippumaton arki voi vaatia enemmän arjen suun-

nittelua yksilöiltä ja aiheuttaa kuormitusta. (Haukkala, 2011, s. 24; Kuisma & Sauri, 2021, s.34)

 Monipaikkaisuusilmiöön on liitetty niin kutsuttu moraalinen ongelma, joka koskee näin myös paik-

kariippumattomuutta. Paikkariippumattomuus voi yksilön näkökulmasta edellyttää mahdollisuutta etätyö-

hön tai riittävän korkeaan tulotasoon. (Haukkala, 2011, s.23) Esimerkiksi kahden asunnon omistaminen tai 

vuokraaminen ei ole kaikille mahdollista, jolloin vapaaehtoinen monipaikkainen asuminen ei välttämättä ole 

kaikille mahdollista. Monet matalapalkkaisemmat työt tapahtuvat tietyssä työn tekemisen paikassa, jolloin 

etätyön mahdollistavaa etuoikeutta paikkariippumattomaa arkeen ei välttämättä ole saatavilla. (Arvonen ym., 

2020, s.22; Keyriläinen, 2018, s. 248-254)

 Alueellisesti paikkariippumattomuuden katsotaan oletettavasti vaikuttavan negatiivisesti pääasiassa 

vain Uuteenmaahan, mutta sielläkin vaikutukset voivat olla maakunnan sisällä joitakin alueita hyödyttäviä. 

(Määttä, 2020, s.34) 
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2. Paikkariippumattomuus aluesuunnittelussa

Tässä luvussa tarkastelen, miten paikkariippumattomuusilmiö huomioidaan Suomen nykyisessä alueiden-

suunnittelujärjestelmässä. Olen rajannut tietoisesti pois tarkastelun siitä, mikä on johtanut nykyiseen suun-

nittelujärjestelmän tilaan. Nykytilanteeseen päätymisen ja historian tarkasteleminen on tässä diplomityössä 

mahdotonta, sillä sen läpi käyminen edellyttäisi hyvin laajaa kirjallista osuutta. Olen kuitenkin itselleni poh-

justukseksi perehtynyt 1900-luvun yhdyskunta- ja aluesuunnitteluun, jotta pystyn kiinnittämään mahdollista 

muutoksien suhdetta menneisiin vuosikymmeniin ja viittaamaan niihin tarvittaessa. 

 Nykyinen aluesuunnittelu Suomessa pohjautuu lakeihin ja ohjeistuksiin konkreettisen suunnittelu-

työn eri tasoilla. Tässä luvussa käyn läpi aluesuunnittelujärjestelmän eri tasojen toimintaa. 

 Luku päättyy välipohdintaan, jossa tarkastelen keskeisimpiä luvusta esiin nousseita havaintoja ja poh-

din aluesuunnittelujärjestelmän ja paikkariippumattomuuden suhdetta. 

2.1 Valtakunnan tason aluesuunnittelu

Valtio on merkittävässä asemassa aluesuunnittelussa lakien ja määräyksien säätämisen osalta. Ympäristömi-

nisteriö on keskeinen taho valtion toimijana yhdyskuntasuunnittelun osalta. Valtioneuvostosta annetussa lain 

(175/2003) 1§:ssä määrätään ympäristöministeriöstä seuraavasti: Ympäristöministeriö on yhteistyöhakuinen 

johtava vaikuttaja kestävän kehityksen, hyvän elinympäristön ja monimuotoisen luonnon turvaamisessa ny-

kyisille ja tuleville sukupolville.

 Lisäksi 2§:ssä on ympäristöministeriön tehtäviksi kirjattu muun muassa seuraavat asiat:

10) alueiden käytön suunnittelun ja maakunnan suunnittelun ohjaus sekä maapolitiikka. 

11) alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä elinympäristöjen laadun kehittäminen. (Valtioneuvoslaki, 2003)  

 Näiden perusteella ympäristöministeriöllä on lakisääteinen velvollisuus huomioida yhdyskunnassa 

tapahtuvat muutokset ja ohjata niiden toteutumista. Näiden velvollisuuksien perusteella eri ilmiöiden kuten 

paikkariippumattomuuden tulisi olla myös ympäristöministeriön työssä mukana nyt ja tulevaisuudessa. 

 Ympäristöministeriön strategisessa tulossopimuksessa 2021 on yhdeksi toiminnalliseksi tavoitteeksi 

asetettu kaupunkiseutujen ja maaseudun välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tarkennukseksi tähän on 

tuotu tarve selvittää keskeisiä alueidenkäytön ohjauskeinoja edistämään kestävää monipaikkaisuutta. (Ym-

päristöministeriö, 2021, s.18) Uusien viestintä-, liikkumis- ja kuljetuspalveluiden nähdään tukevan alueiden 

omien vahvuuksien hyödyntämistä ja kestävää monipaikkaisuutta. (Ympäristöministeriö, 2021, s.9) Tulossopi-

mus ja vuoden 2021 tavoitteet pohjautuvat ympäristöministeriön strategiaan 2030 ja hallituksen hallitusoh-

jelmaan. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) astuivat voimaan Valtioneuvoston päätöksellä 13.12.2017. 
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Ne ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteilla py-

ritään taittamaan yhdyskuntien liikennepäästöjä, turvaamaan luonnon monimuotoisuutta ja kulttuuriympä-

ristön arvoja sekä kehittämään elinkeinojen uudistumismahdollisuuksia. Niiden avulla pyritään sopeutumaan 

ilmastonmuutoksen seurauksiin sekä sään ääri-ilmiöihin.  Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden teh-

tävä on varmistaa, että maakunnat ja kunnat huomioivat kaavoituksessa sekä viranomaisten toiminnassa 

tarpeelliset asiat. Ne myös edistävät maankäyttö- ja rakennuslain sekä alueidenkäytön suunnittelutavoittei-

den toteutumista, joista tärkeimmät ovat hyvä elinympäristö ja kestävä kehitys. Maankäyttö- ja rakennuslaki 

määrää, että alueidenkäyttötavoitteet on huomioitava maakunnan suunnittelussa, kuntien kaavoituksessa ja 

valtion viranomaisten toiminnassa. (Ympäristöministeriö, 2013e) Paikkariippumattomuus tulee tavoitteissa 

esille monipaikkaisuuden kautta.  Alueidenkäyttötavoitteissa mainitaan monipaikkaisen asumisen yleistyneen 

ja tiiviimpien sekä väljempien alueiden entistä vahvempi kytkeytyminen toisiinsa. (VAT, 2017)

Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL)

Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa alueiden käyttöä ja rakentamista. Sen tavoite on muodostaa terveellistä, 

turvallista ja viihtyisää elinympäristöä niin, että kokonaisuus on sosiaalisesti toimiva ja erilaisten väestöryh-

mien tarpeet on huomioitu. Lain tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle elinympäristölle, edistää talou-

dellisesti, sosiaalisesti, ekologisesti sekä kulttuurisesti kestävää kehitystä, turvata kansalaisten mahdollisuus 

osallistua asioiden valmisteluun ja taata suunnittelun laatu, vuorovaikutus, monipuolinen asiantuntemus sekä 

avoin tiedotus. Laki pitää sisällään säännöksiä muun muassa liittyen kaavoitukseen, kuntien rakennusjärjestyk-

seen,  ranta-alueiden suunnitteluun,  rakentamisen yleisiin vaatimuksiin ja rakentamisen lupiin. Lain toimivuut-

ta seurataan ja arvioidaan, jotta se vastaa muuttuvan toimiympäristön tarpeisiin. (MRL, 1999)

Uusi kaavoitus- ja rakentamislaki

Nykyisin voimassa olevaa Maankäyttö- ja rakennuslakia ollaan uudistamassa. Ympäristöministeriö on laati-

massa sen tilalle Kaavoitus- ja rakentamislakia, joka oli lausuntokierroksella 27.9.-7.12.2021 välisenä aikana. 

Uusi laki korvaisi aikanaan nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain. Uudistuvan lain on tarkoitus astua voimaan 

1.1.2024. (Mrluudistus, 2022)

 Lain uudistamisen päätavoitteena ovat hiilineutraali yhteiskunta, luonnon monimuotoisuuden vahvis-

taminen, rakentamisen laadun parantaminen ja digitalisaation edistäminen. Lausuntopyynnön taustatiedoissa 

todetaan toimintaympäristössä tapahtuneen merkittäviä muutoksia nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain 

voimassaoloaikana. Myös näköpiirissä oleva kehitys haastaa uusiin toimiin. Uudella lailla pyrittäisiin paranta-

maan sääntelyn vaikuttavuutta erityisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen sopeutumiseksi, kier-

totalouden edistämiseksi, luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi, rakentamisen laadun parantamiseksi 

sekä alueidenkäytön ja rakentamisen päätösten ja tietosisällön valtakunnallisen digitaalisuuden mahdollista-

miseksi. (Mrluudistus, 2022; Lausuntopalvelu, 2021)
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 Tämän lisäksi lakiuudistuksella pyritään edistämään kaavaprosessin sujuvuutta, vahvistamaan kuntien 

maapolitiikkaa, parantamaan ihmisten osallistumismahdollisuuksia, edistämään rakentamisen luvissa ja ilmoi-

tuksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia sekä luomaan rakennetun ympäristön valtakunnalli-

nen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit 

tukeutuvat. (Lausuntopalvelu, 2021).

 Lakiuudistuksessa alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän sekä kaavahierarkian ehdotetaan pysyvän 

pitkälti nykyisellään. Nykyiseen tapaan valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, maakuntakaava, yleiskaava 

ja asemaakaava kuuluisivat alueidenkäytönsuunnittelujärjestelmään. Niiden lisäksi lakiuudistuksessa säädet-

tävillä kaupunkiseuduille olisi laadittava kaupunkiseutusuunnitelma. Kaupunkiseutusuunnitelman voisi laatia 

myös muilla kaupunkiseuduilla. Kaupunkiseutusuunnitelman tavoitteena olisi edistää kaupunkiseutuja koske-

van suunnittelun toimivuutta ja vastata siten toimintaympäristöä koskeviin muutoksiin sekä tulevaisuuden 

tuomiin haasteisiin. (Mrluudistus, 2022)

 Lakiuudistuksessa ehdotetaan asemakaavan laadullisiin vaatimuksiin pykälä ilmastonmuutoksen hil-

linnästä ja siihen sopeutumisesta kaavoituksessa ja rakentamisessa. (Ympäristöministeriö, 2021)

 Lausuntokierroksella olleessa ehdotuksessa ei mainita ’paikkariippumattomutta’ eikä ’monipaikkai-

suutta’ ollenkaan. (Ympäristöministeriö, 2021) Tämä osaltaan vahvistaa käsitystäni siitä, ettei paikkariippu-

mattomuutta tai monipaikkaisuuttakaan toistaiseksi tunnisteta kovin laaja-alaisina ilmiöinä. Kyseinen laki-

uudistus tulisi voimaan vasta vuoden 2024 alussa. Näen vähintäänkin ongelmallisena sen, ettei laki sisällä 

minkäänlaista mainintaa paikkariippumattomuudesta tai monipaikkaisuudesta. Herää kysymys, miten voimme 

hyötyä ilmiöiden eduista tai hallita niiden haasteita, mikäli emme tunnista ilmiötä nyt tekeillä olevissa ja tule-

vaisuuteen tähtäävissä säädösprosesseissa? Voiko käydä niin, että lakiuudistus on jo voimaan astuessaan paikka-

riippumattomuuden osalta vanhentunut ja näin hidastaa ilmiön kestävää toteutumista? Toisaalta laki tähtää ehkä 

ensisijaisesti fyysisen ympäristön muutosten hallintaan ja organisaatioiden käyttäytymistä säädellään (myös 

paikkariippumattomuuden osalta) muilla tavoitteilla. Itse ajattelen kuitenkin niin, että mikäli yhdyskuntamme 

muodostuminen voisi saavuttaa paikkariippumattomuuden sisältämän potentiaalin, se tulisi tunnistaa ja ottaa 

osaksi laadinnassa olevia lakeja sekä ohjeistuksia. 

 Kaikkiaan tekeillä oleva lakimuutos kielii mielestäni siitä, että elämme muuttuvassa yhteiskunnassa. 

Tämä yhteiskunnallinen muutos on myös selvästi tiedossa, koska lakia on ryhdytty päivittämään. (Ympäristö-

ministeriö, 2021)

Alueidenkäytön kehityskuva

Alue- ja yhdyskuntasuunnittelu ovat muun maailman tavoin murroskohdassa. Ilmastonmuutos, kaupungistu-

minen, nopea teknologiakehitys ja muut globaalit trendit aiheuttavat omat haasteensa suunnittelulle. Näihin 

haasteisiin vastaaminen edellyttää suunnittelun ja päätöksenteon taustaki ajantasaista tietoa. Ympäristömi-

nisteriö on käynnistänyt keväällä 2021 alueidenkäytön kehityskuvan valmistelun. Sen tavoitteena on tuot-
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taa tietoa Suomen alue- ja yhdyskuntarakenteen nykytilasta ja tulevaisuudesta. Kehityskuvan on tarkoitus 

mahdollistaa sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti kestävä Suomi myös tulevaisuudessa. Kehityskuvaa 

laatii ympäristöministeriö yhdessä muiden ministeriöiden, maakuntien, kuntien sekä virastojen kanssa. Aluei-

denkäytön kehityskuva on jatkoa aiemmalle vuonna 2015 valmistuneelle hankkeelle Uusiutumiskykyinen ja 

mahdollistava Suomi, Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Muutosta aiempaan on se, että 

vuonna 2021 käynnistyneessä kehityskuvassa työ on jatkuvaa ja siinä tarkastellaan aluerakenteen ohella myös 

yhdyskuntarakennetta ja sen kehitystä. Alueidenkäytön kehityskuvaa voidaan hyödyntää mm. suunnittelussa, 

alue-, ilmasto- ja energiapolitiikassa, liikennejärjestelmien, palveluverkon, asumisen ja valtiontalouden suunnit-

telussa. Kehityskuvaa voidaan hyödyntää myös hallintokausittain valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

uudistamisessa. (Ympäristöministeriö, 2022)

 Alueidenkäytön kehityskuva ei kerro vaan ajantasaista tietoa alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityk-

sestä, vaan lisäksi se pyrkii tulkitsemaan nousevia ilmiöitä ja ennakoimaan tulevia kehityssuuntia ja tarpeita. 

Näiden ohella alueidenkäytön kehityskuvan tavoitteena on auttaa yhteiskunnan eri tahoja muovaamaan toi-

mintaansa kestävämmäksi. (Ympäristöministeriö, 2022)

 Alueidenkäytön kehityskuva koostuu kolmesta osasta: tilannekuvasta, tulevaisuuskuvasta ja kehittä-

miskuvasta. Tilannekuvaa ylläpidetään jatkuvasti ja siinä tarkastellaan alue- ja yhdyskuntarakenteen keskei-

simpiä muutoksia ja niihin vaikuttavia taustatekijöitä. Tulevaisuuskuva laaditaan tilannekuvan pohjalta. Siinä 

pyritään hahmottamaan mahdolliset tulevat kehityskulut, joihin on varauduttava. Sen ohella tulevaisuusku-

vassa pyritään havaitsemaan sellaisia epätodennäköisempiä kehityskulkuja, jotka toteutuessaan vaikuttaisivat 

merkittävästi alue- ja yhdyskuntarakenteen kehitykseen. Kehittämiskuva laaditaan hallituskauden viimeisenä 

vuotena ja siinä määritellään alue- ja yhdyskuntarakenteen tavoitetila sekä ne toimet, joita tavoitetilan toteu-

tumisen saavuttamiseksi tarvitaan. (Ympäristöministeriö, 2022)

 Kehityskuva keskittyy erityisesti alue- ja yhdyskuntarakenteeseen esimerkiksi asumisen, elinkeinojen, 

palvelujen, liikenteen ja teknisen huollon sijoittumisen näkökulmista. Tarkastelualueena on valtakunnallisen ja 

maakunnallisen aluerakenteen ohella kaupunki- ja maaseutujen yhdyskuntarakenteet. (Ympäristöministeriö, 

2022)

 Alueidenkäytön kehityskuvan toteuttaminen on aikataulutettu vuoteen 2023 asti. Vuodelle 2021 on 

aikataulutettu kehityskuvatyön käynnistämiseksi laadittava ehdotus, joka viimeistellään sidosryhmiltä saa-

tavan palautteen perusteella. Myös valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan (VN TEAS) hanke Alue- 

ja yhdyskuntarakenteen mahdolliset tulevaisuudet (PERUS-SKENE) käynnistyy ja luo perustan alueidenkäytön 

kehityskuvatyölle. Lisäksi vuodelle 2021 on aikataulutettu yhteiskehittämisen aloitus. Vuoden 2022 aikana 

laaditaan ensimmäinen tilannekuva, tulevaisuuskuva ja kehittämiskuva sekä PERUS- SKENE- hankkeen tulisi 

valmistua.  Vuonna 2023 Tilanne-, tulevaisuus- ja kehityskuvien ylläpito jatkuu. (Ympäristöministeriö, 2022)

 Mielestäni ainakin alueidenkäytön kehityskuvan tavoitteet ja sisältörakenne tukevat kestävän paikka-

riippumattomuuden periaatteita. Tavoitteena on edistää taloudellista ja ekologista kestävyyttä tulevaisuudes-
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sa. Lisäksi kehityskuvan sanotaan olevan valmis tulkitsemaan nousevia ilmiöitä, jollaiseksi paikkariippumat-

tomuuskin voidaan katsoa, ja ennakoimaan niiden tulevia kehityksiä ja tarpeita. Sitä, pitääkö konkreettinen 

alueiden käytön kehityskuva lopulta sisällään kestävää paikkariippumattomuutta tukevia ratkaisuja ei vielä 

pysty sanomaan. Huomioitavaa on kuitenkin, että nyt tekeillä oleva alueiden käytön kehityskuva on jatkoa 

aikaisemmalle kehityskuvatyölle, jonka viimeisin valmistunut kehityskuva on vuoden 2015 Uusiutumiskykyinen 

ja mahdollistava Suomi, Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050. Kyseisestä julkaisusta on löydet-

tävissä yhtymäkohtia kestävään paikkariippumattomuuteen. 

 Alueidenkäytön kehityskuvaan liittyviä selvityksiä on julkaistu useampia (Ympäristöministeriö, 2022), 

joista avaan aihepiirin kannalta keskeisimpiä seuraavassa. 

 Uusiutumiskykyinen ja mahdollistava Suomi. Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehityskuva 2050 -hank-

keen kehityskuvalla on pyritty muodostamaan näkemys valtakunnallisesti tavoiteltavasta aluerakenteesta ja 

liikennejärjestelmästä. Tavoitetilan peruspilareita ovat monikeskuksinen aluerakenne, kehittyvät liikennepal-

velut, mahdollistava infrastruktuuri sekä Suomen kansainvälisen aseman vahvistuminen. Kehityskuvan laadinta 

on ennakointiin ja erilaisten vaihtoehtojen tarkasteluun. Kehityskuva hyödyntää maan eri osien ominaispiir-

teitä ja vahvuuksia. (Ympäristöministeriö, 2015)

 Paikkariippumattomuuden käsitettä ei mainita kehityskuvassa ollenkaan. (Ympäristöministeriö, 2015) 

Tämä tukee aikaisempia havaintoja siitä, ettei paikkariippumattomuuden käsitettä ole yleisesti tunnistettu ja 

yhteisesti määritetty. Monipaikkaisuus sen sijaan on nostettu keskitetysti esille yhdessä kappaleessa. Sen 

on katsottu muuttavan asumisrakennetta ja asumisen muotoja. Asumisen katsotaan vaihtelevan ajallisesti 

esimerkiksi arkiviikon ja viikonlopun sekä vuodenaikojen mukaan. Lisäksi etätyön katsotaan mahdollistavan 

arkiasumisenkin sulautumisen eri sijainteihin. Näiden edellä mainittujen monipaikkaisuuden muotojen katso-

taan aiheuttavan uusia liikenne- ja tietoliikennetarpeita. (Ympäristöministeriö, 2015, s.20)

 Digitalisaation ja älykkäiden liikennejärjestelmien sovellutusten on myös nähty luovan uusia edelly-

tyksiä väestön hyvinvoinnille ja elinolojen parantumiselle palvelujen saatavuuden, monipaikkaisen asumisen, 

joustavamman työelämän sekä kestävän liikkumisen muodossa. (Ympäristöministeriö, 2015, s.21)

 Teollisuuden työpaikkojen arvellaan vähenevän ja palvelutuotannon puolestaan kasvavan. Kauppa 

mainitaan isona työllistäjänä. Matkailun ja vapaa-ajan palvelujen käytön katsotaan kasvavan, kun varallisuus 

ja vapaa-aika lisääntyvät. Kaupungistumista voi edistää ja aluerakenteen muodostumiseen monella tapaa vai-

kuttaa palvelusektorin kasvu. Samalla kuitenkin digitaalinen palvelutalous voi ennakoida edistävän palveluiden 

saavutettavuutta myös maaseutualueilla. (Ympäristöministeriö, 2015, s.12–13)

 Selvityksessä maaseudun kehityksen perustana nähdään monipuoliset elinkeinot. Ne tukeutuvat kas-

vavaan biotalouteen ja monipuolistuvaan ruoka- sekä elintarviketuotantoon. Digitaalisesti tapahtuva työn-

teko sekä palveluntuotanto mahdollistavat sijainnista riippumatta palvelujen saavutettavuuden, ansiotyön ja 

yrittämisen. Vapaa-ajan asumisen katsotaan nousevan maaseutualueiden voimavaraksi. Erilaisten matkakes-

kusten ja -alueiden kehittämisellä voidaan vahvistaa ja monipuolistaa palveluverkkoa niin alueellisesti, kuin 
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Kuva 1. Suomen monikeskuksinen aluerakenne vuonna 2050. Suomen aluerakenteen katsotaan 
perustuvan toimintakykyisiin keskuksiin, elinvoimaiseen maaseutuun ja niiden keskinäiseen ver-
kostoitumiseen sekä monimuotoiseen vuorovaikutukseen. Helsingin seutu kehittyy metropolina ja 
kytkeytyy muihin eteläisiin Suomen kaupunkeihin. Alueellisina keskittyminä toimivat monipuoliset 
pienemmät kaupunkikeskukset. Maaseutualueet kehittyvät vahvuuksiinsa tukeutuen ja ne ovat vuo-
rovaikutuksessa erityyppisten alueiden kanssa. (lähde: Ympäristöministeriö, 2015, s.31)

valtakunnallisestikin. (Ympäristöministeriö, 2015, s.32)

 Tavoiteltavassa tulevaisuudessa liikenteen on oltava vähähiilistä. Sen vuoksi on huolehdittava inf-

rastruktuurin rakentamisesta öljyn korvaaville polttoaineille, sen ohella, että alue- ja yhdyskuntarakenteen 

muutoksilla ja viestintäteknologian kehittämisen myötä vähennetään ylipäätään liikkumisen tarvetta. Poltto-

aineiden jakeluverkon tulee tulevaisuudessa kattaa nestemäisten hiilivetypolttoaineiden, kuten maa- ja bio-

kaasun sekä vedyn jakelu valtakunnallisesti. (Ympäristöministeriö, 2015, s.36) 

 Selvitys korostaa, että kehityskuvan toteutumisessa on otettava huomioon ennakoinnin epävarmuus. 

Sitä enemmän epävarmuutta ennakointiin liittyy, mitä kauemmas tulevaisuuteen katsomme. Toimintaympäris-

tömme muuttuvat nopeasti, mutta aluerakenne sekä liikennejärjestelmät muuttuvat hitaasti. Kehityskuvassa 

ja sen esittämissä suuntaviivoissa on painotettu resilienssiä eli aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kykyä 

joustaa ja sopeutua erilaisiin muutostilanteisiin. (Ympäristöministeriö, 2015, s.43)
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 Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteenso-

vittamisessa. Alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittaminen ilmiölähtöisesti -julkaisu käsit-

telee samaisen hankkeen (YHTÄJALKAA) tuloksia. Hankkeen lähtökohtana on ollut, etteivät yhä useammat 

yhteiskuntaan vaikuttavat ilmiöt, kuten ilmastonmuutoksen hillintä, rajoitu vain tietyn tason tai sektorin 

piiriin. Ilmiöt ja niiden ratkaiseminen eivät myöskään ulotu vain tietyille alueille, vaan ne vaikuttavat aina pai-

kallisesta ympäristöstä globaaliin ympäristöön. Tutkimushanke on pyrkinyt yhteensovittamaan maankäytön 

ja liikennesuunnittelujärjestelmien prosessit, niin, että eri tasoilla tunnistetaan ja reagoidaan oikea-aikaisesti, 

oikeilla välineillä, eteen tuleviin haasteisiin. Julkaisussa käytetään ilmastonmuutosta esimerkkinä tälle ilmiö-

pohjaiselle maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelulle. (Valtioneuvoston kanslia, 2020, s.18) Vaikkei 

paikkariippumattomuutta voi rinnastaa ilmastonmuutokseen, näkisin myös sen soveltuvan tähän ajatukseen 

ilmiöpohjaisesta maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnittelusta. Siinä missä ilmastonmuutos muuttaa ny-

kyistä ilmastoamme ja luo sitä kautta uusia haasteita, paikkariippumattomuus muuttaa tapaamme käyttää ja 

olla sidoksissa tiloihin ja paikkoihin. 

 Tutkimuksessa tuodaan esille useiden tutkijoiden näkevän näiden eri tasojen, sektorien ja aikajäntei-

den ylittämisen enteilevän uusien, paikkaan sitoutumattomien yhteyksien ja niihin kytkeytyvien verkostojen 

vahvistumista. Ilmiöt mahdollistavatkin uusien verkostojen ja kumppanuuksien syntymisen, kun irralliset suh-

teet kytkeytyvät osaksi verkostojen sisäisiä toimintoja kyseenalaistamatta nykyisten suunnittelujärjestelmien 

rooleja. Ilmiöpohjainen suunnittelu pyrkii kuvaamaan suunnittelua, joka ylittää sekä yhdistää eri tasoja ja 

sektoreita. Se kytkee aikaisemmat irralliset suunnitteluverkostot toisiinsa, joita yhteiskunnallisten ilmiöiden 

ratkaisut kussakin suunnittelukohteessa edellyttävät.  (Valtioneuvoston kanslia, 2020, s.18)

 Monet tutkijat näkevät tasojen, sektoreiden ja aikajänteiden ylittämisen viittaavan uusien, paikkaan 

sitoutumattomien yhteyksien ja niihin liittyvien verkostojen vahvistumiseen. Ilmiöt luovatkin näin uudenlaisia 

verkostoja ja kumppanuuksia, kun ne liittävät aiemmin irrallisina näyttäytyneet suhteet osaksi verkoston 

sisäistä toimintaa, kuitenkaan kyseenalaistamatta olemassa olevien suunnittelujärjestelmien roolia. Ilmiöpoh-

jaisella suunnittelulla voidaan kuvailla tätä tasoja ja sektoreita yhdistävää ja ylittävää suunnittelun tapaa, jota 

yhteiskunnallisiin ilmiöihin vastaaminen edellyttää kussakin suunnittelukohteessa ja joka nivoo aiemmin irral-

liset suunnitteluverkostot yhteen. (Valtioneuvoston kanslia, 2020, s.18) 

 Selvityksen mukaan nykyisistä suunnittelun yhteensovittamisen työkaluista, yhdyskuntarakenteen 

vyöhykemalleista ja saavutettavuusindikaattoreista huolimatta, tavoite yhteensovittamisesta on jäänyt mo-

nilta osin toteutumatta. Tämä on johtanut siihen, ettei eri tasojen ja sektorien välistä vuoropuhelua tueta 

riittävästi maankäytön ja liikennejärjestelmien suunnitteluprosesseissa. Näin myös yhteisiä ongelmia, kuten 

yhdyskuntasuunnittelun hajautumiskehitystä tai autoriippuvuuden kasvua ei ole kyetty ratkaisemaan. (Valtio-

neuvoston kanslia, 2020, s.115)

 Näkemys ilmiöpohjaisesta suunnitteluotteesta perustuu lähtökohtaan, jossa keskeistä on hahmottaa 

yhteiset tulevaisuudenkuvat, asettaa yhteiset tavoitteet, tunnistaa rajakohteet sekä organisoida yhteistyötä. 
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Tämä edellyttää eri tahojen ymmärtämistä yhdessä tehden, halua ymmärtää eri tahojen tavoitteita ja visioi-

ta sekä roolien tunnistamista, jotta luottamus eri tahojen välillä voi syntyä. (Valtioneuvoston kanslia, 2020, 

s.115)

 Selvityksessä ilmiöpohjainen suunnitteluote pyrkii pois nykyisestä sektoroituneesta suunnitelma-

keskeisyydestä ja tuo sen tilalle sektoreita yhteen liittävää strategisen toiminnan ohjelmointia. Nykyisen 

sektoroituneen suunnitelmakeskeisyyden lähtökohdat ovat pääasiassa perustuneet passiivisiin ekstrapo-

lointiin nojaaviin sektorikohtaisiin ennusteisiin mm. liikenteen, väestön ja talouden kehityksen osalta. Sen 

sijaan, toimintaympäristön muutokset ennakoiva strateginen suunnittelu vaatii näiden ennusteiden rinnalle 

aktiivisempaa skenaariotyöskentelyä. Skenaariotyöskentelystä sanotaan lisäksi seuraavaa: ”Skenaariotyösken-

telyssä luodataan mahdollisia tulevaisuuksia sekä muodostetaan tavoiteltavan tulevaisuuden visio ja linjataan siihen 

kiinnittyvä kehityspolku. Skenaariotyöskentelyssä voidaan suunnitelmien ja politiikkatoimien vaikutuksia arvioida suh-

teessa tilanteeseen, jossa niitä ei toteuteta (nk. ennusteen kaltainen trendiskenaario), mutta myös tutkia, millaiset 

kehityssuunnat ovat mahdollisia tunnistettujen ilmiöiden ajamana (eksploratiiviset skenaariot). Näin mahdollisiin ke-

hityskulkuihin varautuen voidaan ennakoivasti sovittaa organisaation omat toimet niihin, kun samalla pyritään kohti 

omaa tavoiteltavaa visiota (normatiivinen skenaario). Vision tavoittelussa voidaan edelleen käyttää backcasting-ske-

naariomenetelmää, jolla linjataan kehityspolku ratkaisevien päätösaskelten tunnistamiseksi nykytilanteesta kohti tätä 

visiota ja ohjelmoidaan strategisia askelia tällä kehityspolulla. Backcasting-menetelmä tarjoaa käytännön työkalun, 

jolla voidaan tunnistaa tarvittavia toimia vision toteuttamiseksi ja näin edesauttaa näiden toimien priorisointia.” (Val-

tioneuvoston kanslia, 2020, s.117)

 Selvitys tuo esille, miten kaupungistumisen ja kaupunkiseutujen kasvu on muodostanut tarpeen yh-

teisten seudullisten tahtotilojen muodostamiseen ja yhteensovittamiseen. Tähän on tarjottu kaupunkiseu-

tukaavaa, joka jakaa mielipiteitä puolesta ja vastaan. Selvityksessä todetaan, että olisi suositeltavaa miettiä 

toisiko kaupunkiseutukaavan käyttöönotto lakisääteisenä suunnitteluvälineenä sellaista lisäarvoa maankäy-

tön ja liikenteen ohjaamiseen, jota ei nykyisen suunnittelujärjestelmän keinoin voida saavuttaa. Alueellista 

yhteistyötä edellyttävien ilmiöiden ratkeaminen ei ole vain uusien suunnittelutasojen lisäämisestä kiinni, vaan 

keskiössä on eri tahojen yhteispeli. Koko nykyisen suunnittelujärjestelmän strategisuutta tulisi lisätä sekä 

kytkeytymistä ilmiöihin ja ilmiöpohjaisiin rakennemallitöihin vahvistaa. (Valtioneuvoston kanslia, 2020, s.121)

 Yhtenä vaihtoehtona voisi olla maakuntakaavan kehittäminen joustavammaksi ja kohdennetummaksi 

alueellisesti halutun teeman mukaisesti. Liikennejärjestelmien osalta ilmiöpohjaisessa suunnittelutyössä ei 

päätöksiä tulisi tehdä yksin sektorin sisällä vaan olisi syytä hakea aktiivisesti yhteisiä näkemyksiä muiden 

sektoreiden kanssa. Ne tulisi myös pyrkiä kytkemään kiinteämmin osaksi maakunnan tai kaupunkiseudun ke-

hittämistä ja rakennemallityötä. (Valtioneuvoston kanslia, 2020, s.122) Lisäksi isojen kaupunkiseutujen ohella 

voitaisiin laatia niin valtion, maakunnan kuin kuntien välisiä sopimuksia ylimaakunnallisista kehitysväylistä. 

Pienemmillä kaupunkiseuduilla sekä muilla kuin isojen kaupunkiseutujen alueella voi tarvita omanlaisia sopi-

musmenettelyjä mm. luonnonvarojen tai matkailualueiden osalta. Tällaisten sopimusmenettelyjen tulisi olla 
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nykyisiä ketterämpiä ja kohdennetumpia. (Valtioneuvoston kanslia, 2020, s.123)

 PERUS-SKENE on vuosina 2021–2022 käynnissä oleva valtioneuvoston tutkimus- ja selvityshan-

ke. Sen toteuttamisesta vastaa konsortio, joka koostuu Aalto yliopistosta, Suomen ympäristökeskuksesta 

ja MAL-verkostosta (valtakunnallinen maankäytön-, asumisen ja liikenteen kehittämisverkosto). Johtavana 

tahona hankkeessa on Aalto yliopisto. Hankkeen tavoitteena on tuottaa ajantasainen käsitys alue- ja yhdys-

kuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä toimintamalli alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen 

seurannan ja ennakoinnin skaalautuvalle tilannekuvatyölle. Hankkeessa on järjestetty kolme asiantuntijatyö-

pajaa vuoden 2021 aikana ja neljäs tullaan järjestämään keväällä 2022. (Aalto yliopisto, 2019) 

 Hankkeen ensimmäisen työpajan yhteenvedossa paikkariippumattomuus mainitaan väestön ikäänty-

misen yhteydessä seuraavasti: ”Väestön ikääntymisen nähtiin edistävän kaupungistumista ja ikääntyneiden määrä 

kasvaakin nopeasti kaupungeissa. Ikääntyneet hakeutuvat hyvin saavutettavien palveluiden äärelle, eikä toisaalta 

yhteiskunnalla ole varaa pitää yllä ikääntyneille suunnattuja palveluja, jos nämä asuvat hajallaan. Hoivapalveluiden 

tarjonta etäyhteyksin voi vain osittain mahdollistaa paikkariippumattomuutta ikääntyneiden palvelutarjontaan. Hyvin 

suuri osa ikääntyneistä asuu kotona, jolloin kotipalvelujen tarve ja siihen liittyvä liikenne lisääntyvät, mikä täytyy ottaa 

huomioon esim. pysäköinnin järjestämisessä” (Perus-Skene, 2021, s.4.)

 Digitalisaation vaikutuksien yhteydessä paikkariippumattomuus mainitaan seuraavasti: ”Toinen ihmis-

ten liikkumista muokkaava tekijä on liikkumisen kysyntään tulevat potentiaaliset muutokset digitalisaatiosta. Tämä 

on erityisesti alue- ja yhdyskuntarakennekysymys, sillä digitalisaatio muuttaa sijainnin merkitystä. Tästä näkökulmasta 

nousi mahdollisuus sille, että paikkariippumaton työ hajauttaa yhdyskuntarakennetta, koska vaikutus olisi asumi-

sen haja-asutuspreferenssien mahdollistuminen. Haja-asutusalueiden merkitys yhdyskuntarakenteessa siis kasvaisi 

etätyön myötä. Toisaalta aluerakenteen tasolla tunnistettiin, että vaikutus voi olla yhtä hyvin toisen suuntainen, eli 

kaupungissa hyvien palveluiden äärellä asuvat tekisivät töitä eri puolille maata.” (Perus-Skene, 2021, s.9.)

 Talousjärjestelmän suuntien yhteydessä paikkariippumattomuus oli mainittu seuraavasti: ”Alue- ja 

yhdyskuntarakenteen kannalta olennaisia ovat isot investoinnit, jotka ohjaavat rakenteiden kehitystä. Voittaja- ja hä-

viäjäalueiden tasapaino voi muuttua vihreän siirtymän seurauksena. Vihreän siirtymän kautta investointirahaa ja elvy-

tysrahaa kanavoituu muun muassa energiajärjestelmiin. Esimerkiksi, huomattavien tuulivoimapuistojen sijoittuminen 

länsirannikolle ja pohjoiseen vaurastuttaa näitä alueita entisestään. Tuotannollisina voittaja-alueina nähdään osaamis-

keskittymät, puhtaan energian ja luonnonvaroiltaan rikkaat alueet. Paikkariippumattomuuden ja monipaikkaisuuden 

lisääntyessä väestö voi keskittyä eri aikoina eri paikoille, minkä seurauksena myös tarvittavan infran vaatimukset 

muuttuvat. Ne toiminnot, jotka voivat toimia digitaalisesti tai sähköisesti voivat sijoittua paikkaan riippumattomasti. 

Läsnäoloa vaativat palvelut ja vapaa-ajan toiminnat keskittyvät hyvin saavutettaville paikoille, joissa on runsaasti 

kysyntää eli maksukykyistä väestöpohjaa tai volyymiltaan intensiivistä matkailua (Helsingin ydinkeskustan kivijalka-

liikkeet, myös Premiumit).” (Perus-Skene työpaja 1, 2021, s.15) 

 Hankkeen toinen työpaja järjestettiin 7.9.2021 ja sen aiheena oli alue- ja yhdyskuntarakenteen ke-

hityksen perusura. Työpajan yhteenvedossa yhdessä ryhmässä pohdittiin, että uudet sukupovet voivat haluta 
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erityyppisiä asuinympäristöjä ja se pitäisi ottaa huomioon tulevaisuuden ennakoinnissa. Liikkumistapojen ja 

työskentelymuotojen muuttumista pidettiin myös mahdollisena tulevaisuudessa. Myös tässä monipaikkaisuus, 

etätyö ja paikkariippumattomuus niputetaan yhteen. Työpajassa pohdittiin kriittisesti, korostuvatko ne tule-

vaisuuden kehityskulkujen suhteen jo liikaa. Työpajan tulosasiakirjassa todetaan seuraavaa: ”Ei tulisi mittaroida 

pelkästään etätyön yleistymistä, vaan keskittyä erilaisten työskentelymuotojen muutoksiin ja muotoihin. Toisin sanoen, 

hybridityö on tulevaisuutta, millä on myös paljon toimitilavaikutuksia.” (Perus-Skene työpaja 2, 2021 s.9) 

 Paikkariippumattomuus nousi esille myös aluerakenteen todennäköisten kehityskulkujen pohdinnan 

yhteydessä. Siitä todettiin seuraavaa: ”Paikkariippumattomuuden, monipaikkaisuuden ja digitalisaation mahdol-

listamat uudet toimintatavat tuovat uusia piirteitä kaupungistumisen hallitsemaan kehitykseen.” (Skene työpaja 2, 

2021 s.16) 

 Hankkeen kolmas työpaja järjestettiin 1.12.2021, jolloin aiheena oli ”Alue- ja yhdyskuntarakenteen 

skenaariot”. Työpajan yhteenvedossa skenaariossa ”Glokaali Suomi” on paikkariippumattomuus nostettu esille 

teknologian mahdollistaessa erityisesti korkeakoulutettujen vapauden sijoittua työskentelemään paikkariip-

pumattomasti. Sen yhteydessä tuotiin esille myös etätyöskentelystä koituvat mahdolliset sosiaaliset ongelmat 

sekä kyseenalaistettiin palvelujen tuottamisen taloudellisuutta niillä alueilla, joissa käyttäjäkunta ei etätyöstä 

paikkariippumattomasta työstä huolimattakaan olisi tarpeeksi suurta. (Perus-Skene työpaja 3, 2021, s.8)

2.2 Maakuntatason aluesuunnittelu

Maakuntaliittojen tehtävä on vastata maakuntakaavojen laadinnasta ja hyväksymisestä. Käytännössä maakun-

takaava tarkoittaa yleispiirteistä alueiden käytön suunnitelmaa maakunnassa tai sen osa-alueella. Se kuvaa 

alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteita sekä osoittaa maakunnan kehittämisen kannalta oleel-

liset kohteet. Maakuntakaavassa ratkaistaan valtakunnalliset, maakunnalliset ja seudulliset alueiden käytön 

kysymykset. Maakuntakaava ohjaa edelleen sen alueen kuntien kaavoitusta ja viranomaisia muissa alueiden 

käyttöä koskevissa suunnitelmissa. Varsinaiseen maakuntakaavaan liittyy selostus, jolla kuvataan maakunta-

kaavan tavoitteita, vaikutuksia ja muita oleellisia tietoja. Maakuntakaavan laadinnasta vastaavat maakuntien 

liitot ja niiden liittovaltuustot hyväksyvät kaavan. Maakuntaliiton laadintaan liittyviä määräyksiä on kirjattu 

maankäyttö- ja rakennuslain 28 §:ään. (Ympäristöministeriö, 2013b)

 Maakuntasuunnitelma tarkoittaa pitkän aikavälin strategista suunnitelmaa, joka huomioidaan 

maakuntakaavaa ja maakuntaohjelmaa laadittaessa. Näihin perustuu kaikki muut maakunnan kehittämisen 

suunnitelmat. Maakuntasuunnitelman mukaisista visioista ja päämääristä on suora yhteys maakuntaohjelman 

tavoitteisiin, toimenpiteisiin, alueidenkäytön kehitykseen sekä edelleen toteutussuunnitelman toimenpiteisiin 

ja hankkeisiin. (MRL, 1999)

 Maakuntaohjelman laadinta ajoittuu valtuustokauden alkamisesta seuraavan vuoden loppuun ja 

on käytössä tästä neljä vuotta eteenpäin. Maakuntaohjelman tehtävänä on koota ja sovittaa yhteen alueella 

toteutuvat ohjelmat sekä toteuttaa pitkän aikavälin maakuntasuunnitelmaa. Maakuntaohjelman laadinnasta 
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vastuu on maakuntaliitolla, joka laatii sen yhteistyössä maakunnan kehittämisen kannalta merkittävien taho-

jen kanssa. Valtion viranomaisten on huomioitava maakuntaohjelma omissa toimissaan. (MRL, 1999)

Maakuntastrategia (esimerkkinä Pohjois-Pohjanmaan maakunta)

Suomessa maakuntaliitoilla on lakisääteinen rooli ja vastuu oman maakuntansa strategisesta kokonaisuuden 

suunnittelusta. Tämä strateginen suunnittelu pitää sisällään aluekehittämisen kokonaisuutta ja sen prosessin 

ja yhteistyön koordinoimista. Näiden ohella maakuntaliitto vastaa osaltaan suunnittelutyölle asetettujen ta-

voitteiden toimeenpanosta. (Pohjois-Pohjanmaa, 2022)

 Uusi maakuntaohjelma Pohjois-Pohjanmaalla on laadittu vuosille 2022–2025. Sen pohjalla on aikai-

sempi maakuntaohjelma, jonka laadinnan jälkeen on ollut tarvetta perusteelliselle prosessille, joka käy läpi 

aluekehittämisen pidemmän aikavälin tavoitteita ja valintoja. (Pohjois-Pohjanmaa, 2022)

 Maakuntaohjelman 2022–2025 luonnoksessa on esitetty sen olevan ihmislähtöinen ja muutosajan 

ohjelma, joka tuo ilmiöiden kautta näkyväksi muutoksen ja sen tekemisen. Lisäksi ohjelma korostaa ilmas-

tokysymyksiä, energiamurrosta, vihreää siirtymää ja digitaalista kehitystä. Maakunnan innovaatiotoiminnan 

merkitystä ja monimuotoisuutta korostetaan. 

 Pohjois-Pohjanmaan uudessa maakuntaohjelmassa tuodaan esille paikkariippumattoman (ja moni-

paikkaisen) arjen, työn ja opiskelun edistäminen. (Pohjois-Pohjanmaa, 2022, s.28)

2.3. Kuntatason aluesuunnittelu

Kunnat ovat merkittävässä roolissa aluesuunnittelun käytännön toteutuksessa mm. yleis- ja asemakaavoituk-

sen myötä. Kuntien tehtävänä on huolehtia alueellaan alueidenkäytön, yhdyskuntarakenteen, rakentamisen 

ja rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta. (Suomen 

ympäristökeskus & Ympäristöministeriö, 2013)

 Kuntastrategia on keskeinen työkalu kuntien kehittämisen, suunnittelun ja päätöksenteon osalta. 

Kuntalaki 37 § määrää kuntastrategian laadinnasta. Strategialla pyritään ennakoimaan ja hallitsemaan muu-

tosta. Strategian laadinta pohjautuu usein siitä tilanteesta mitä nykyisellään on ja pyritään etenemään visioon 

siitä mitä tulisi olla. Tähän väliin asettuu kysymys ”mitä voi olla?”, jota voidaan tarkastella skenaarioanalyysien 

avulla, joiden pohjalta voidaan päättää mitä halutaan ja tarvitaan tehtäväksi. Skenaariot ovat yksi tapa varautua 

epävarmaan tulevaisuuteen.  (Kuntaliitto, 2021)

 Kunnissa käytössä oleva maankäyttöpolitiikka on oleellisessa asemassa yhdyskuntien kehittämisen 

ohjauksen onnistumisessa. Maa- ja kaavoituspolitiikan tulisi olla pitkäjänteistä ja katsoa tulevaisuuteen. Kaa-

voitus on hidas toimenpide, jossa nykyisen käsityksen mukaan on osattava varautua ja ennakoida tulevaa, eikä 

ryhtyä toimiin vasta kysynnän lisääntyessä. Suhdanteista vapaa maanhankinta ja kaavoitus ovat avainasemassa 

luomaan kunnalle hyvät mahdollisuudet reagoida kysyntään. (Kuntaliitto, 2017, s.11)

 Kunnissa luottamushenkilöt ovat keskeisessä asemassa, miten maankäyttöä ja aluesuunnittelua rat-
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kaistaan. Heillä on mahdollisuus edistää tai estää kunnissa tapahtuvia kehitystoimenpiteitä. Siksi luottamus-

henkilöillä tulee olla näkemyksiä niin nykytilanteesta kuin tavoitteista, joihin johdonmukaisella toteuttamisella 

voidaan päästä. Kunnan johdonmukainen toiminta vahvistaa luottamusta, mikä osaltaan edesauttaa yhteisten 

asioiden hoitamista. Keskeistä yhteisten tavoitteiden asettamisessa ja niiden toteutumisessa on myös eri 

tahojen välinen yhteistyö ja kommunikointi. (Kuntaliitto, 2017, s.12)

 Kuntien rakennusvalvonnat valvovat yleistä etua rakentamisessa. Monissa kunnissa viihtyisä ympä-

ristö on nostettu strategiseksi tavoitteeksi ja siihen liittyvät osatekijät ovat laajasti osa rakennusvalvonnan 

päätöksentekoa ja rakentamisen ohjausta. Rakennusvalvonnan tehtävänä on puuttua epäkohtiin ja siten yl-

läpitää ympäristön säilymistä viihtyisänä. Rakennusvalvonnan tehtävänä on myös varmistaa maankäyttö- ja 

rakennuslain noudattaminen. (Kuntaliitto, 2017, s.24)

 Yleispiirteisen yleiskaavan laatiminen on yksi kunnan tehtävistä maankäytön ja aluesuunnittelun 

osalta. Sen tehtävänä on ohjata yleispiirteisesti yhdyskunnan eri toimintojen, kuten asumisen, palvelujen 

ja työpaikkojen sijoittumista sekä yhteensovittamista.  Yleiskaavoituksella ratkotaan tavoitellun kehityksen 

suuntaviivat ja ohjataan alueen asemakaavojen laatimista. Yleiskaavan voi toteuttaa koko kuntaa tai tiettyä 

kunnan osa-aluetta koskien. Lisäksi kuntien on mahdollista laatia yhteinen yleiskaava. Yleiskaavojen sisällöstä 

on määrätty maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä. Laki määrää otettavaksi huomioon yleiskaavan laadinnassa 

ympäristöhaittojen vähentämisen. (Ympäristöministeriö, 2013d)

 Asemakaavoitus on yleiskaavaa tarkempi kaavoituksen taso. Se määrittää miten alueilla tulee säilyttää 

olevaa tai mihin on mahdollista rakentaa uutta. Asemakaavoituksessa määritetään mm. rakennusten sijainti, 

koko ja käyttötarkoitus.  Yksittäinen asemakaava voi koskea kokonaista asuin- tai työpaikka-aluetta virkistys-

alueineen tai joissain tapauksissa vain yhtä tonttia. Ranta-asemakaava on ranta-alueiden ohjaamista koskeva 

kaava, jonka laatii maanomistaja.  Asemakaavan sisältövaatimukset on esitetty maankäyttö- ja rakennuslain 54 

§:ssä. (Ympäristöministeriö, 2013a)

 Kunnat voivat osallistaa kunnan asukkaita ja toimijoita mukaan kunnan kehittämiseen esimerkiksi 

kuntastrategian tai kaavoituksen osalta. Kunta voi järjestää esimerkiksi keskustelutilaisuuksia, kuntakyselyitä 

ja -haastatteluja tai palvelumuotoilun innovatiivisia menetelmiä, ja hyödyntää niistä saatua materiaalia kehit-

tämistyössään. (Kuntaliitto, 2021)
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3. Visiota pohjustava yhteenveto kestävästä      
 paikkariippumattomuudesta ja sen ilmenemisestä    
 aluesuunnittelussa

Aluesuunnittelujärjestelmän eri tasot (valtio, maakunnat, ja kunnat) ovat oleellisessa asemassa toteuttamassa 

aluesuunnittelua. Näillä tahoilla on siten myös keskeinen rooli paikkariippumattomuusilmiön tunnistamises-

sa. Kukin niistä voi omassa toiminnassaan huomioida paikkariippumattomuuden ja pyrkiä edistämään sitä 

kestävästi. Silti on myös tärkeää, ettei ilmiöön keskitytä vaan kunkin tason omassa toiminnassa, vaan yhteis-

työ ja tieto ilmiöön liittyen kulkisi saumattomasti myös tasojen välillä. Paikkariippumattomuutta on tutkittu 

myös useissa tutkimus- ja kehityshankkeissa (luku 1.5). Ilmiöstä tuotetaan siten koko ajan uutta ajantasaista 

tietoa. Olisikin tärkeää, että näissä tutkimus- ja selvityshankkeissa tuotettua tietoa voitaisiin hyödyntää sekä 

aluesuunnittelujärjestelmän uudistamisessa sekä itse aluesuunnittelussa. Olisi tärkeää, että paikkariippumat-

tomuuden kaltaista ilmiötä koskien pystyttäisiin kokoamaan yhteen siitä tehtyjä havaintoja, jotta olisi mah-

dollista nähdä sen vaikutus laajemmin koko Suomessa. Tutkimuksen myötä ilmiö ja sen kestävä toteuttaminen 

saataisiin myös kiinteämmin osaksi aluesuunnittelujärjestelmää ja sen avulla laadittavia lakeja ja ohjeistuksia.

 Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden osalta huomioitavaa on, että ne on laadittu vuonna 

2017, eli ennen esimerkiksi kevättalvella 2020 Suomeen rantautunutta koronapandemiaa. Paikkariippumat-

tomuutta ei mainita tavoitteissa myöskään ollenkaan. Paikkariippumattomuutta tulisi tarkastella osana valta-

kunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

 Valtiolla on keskeinen rooli paikkariippumattomuutta edistävien laajojen ohjeistuksien ja tavoitellun 

tulevaisuuden määrittäjänä. Jos paikkariippumattomuus nähdään osana tavoiteltua tulevaisuutta, valtionhal-

linon tehtävänä on myös ilmiöön liittyvien lakien ja määräyksien valmistelu. Nykyisellään valtion toimissa 

paikkariippumattomuus tulee esille laadittavan alueidenkäytön kehityskuvan taustaselvityksissä ja voineekin 

olettaa ilmiön olevan osa haluttua tulevaisuuden kuvaa. Tällöin keskeiseksi nousee se, että valmisteilla olevat 

tai tulevaisuudessa laadittavat lait (esim. MRL uudistus)  tavoittelevat kestävän paikkariippumattomuuden 

edistämistä.

 Yksittäisissä maakuntastrategioissa- ja ohjelmissa on löydettävissä useita paikkariippumattomuuteen 

liittyviä mainintoja. (Varsinais-Suomen liitto, 2021; Keski-Pohjanmaan liitto, 2021; Pohjois-Pohjanmaan liitto, 

2021). On myös löydettävissä lukuisia kuntia, joiden nykyisissä kunta- ja kaupunkistrategioissa on mainintoja 

paikkariippumattomuudesta (Vieremä, 2021; Keitele, 2020; Viitasaari, 2020; Helsinki, 2021; Rovaniemi, 2022). 

Tämän perusteella voinee sanoa, että paikkariippumattomuus on ainakin strategisella tasolla huomioitu maa-

kuntien ja kuntien osalta strategisessa aluesuunnittelussa.  Monissa näissä julkaisuissa paikkariippumattomuus 

nähdään kuitenkin yksilön näkökulmasta, eikä välttämättä osana laajaa, koko kunnan tai maakunnan omaa toi-

mintaa ja näiden alueiden eri toimijoiden toimintaa koskevana asiana. Mielestäni tämä tukee oletustani, jonka 

mukaan paikkariippumattomuus ja sen vaikutukset on tunnistettu vain osittain. Jäin myös miettimään, miten 
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strategiat toteutuvat ja miten strategioiden toteutumista seurataan. Osaavatko paikalliset päätöksentekijät 

hahmottaa ja ottaa päätöksenteossa huomioon paikkariippumattomuuden ja muiden laajojen ilmiöiden vaikutukset?

Miten paikkariippumattomuus vaikuttaa tila- ja paikkakäsitteisiimme? Miten paikkariippumatto-

muus esimerkiksi vaikuttaa yhteisöllisyyteen? 

Paikkariippumattomuusilmiö haastaa mielestäni myös tilan ja paikan käsitteitä sekä niihin liittyviä totunnaisia 

oletuksia. Tämä edellyttäisi lisää tutkimusta. Esimerkiksi paikkariippumattoman arjen vaikutukset lähiyhtei-

söihin, erilaisten tilojen käyttöön ja paikallisidentiteettiin sisältävät paljon näkökulmia, joihin olisi mahdollista 

syventyä. Digitalisaatio edistää yhteydenpitoa etänä, mikä voi osaltaan heikentää yhteisöllisyyden tunnetta, 

jos kasvokkain tapahtuvat kohtaamiset vähentyvät. Yhteisöllisyyden heikentyminen on nostettu esiin myös 

aihepiiriin liittyvissä tutkimuksissa. Esimerkiksi MOPPI-hankkeen asukashaastatteluraportista selviää, miten 

etätyötä tekevät kokivat yhteisöllisyyden kollegoidensa kanssa heikentyneen, kun töitä ei tehty enää työpai-

kalta käsin. Paikkariippumattomuudella koettiin siten olevan myös negatiivisia vaikutuksia. (Kupila & Hentilä, 

2021, s.33)

 Nykyinen aluevarauspohjainen yhdyskunta- ja aluesuunnittelu on rakentunut ajatukselle, että eri 

toiminnoille on olemassa oma paikka tai sijainti. Alueita voidaan jakaa erilaisiin vyöhykkeisiin toimintojen 

perusteella ja toisaalta käytössä on monipuoliset paikkatietojärjestelmät, jotka sitovat tietoja juuri tiettyyn 

paikkaan. Miten paikkariippumattomuus vaikuttaa tähän? Paikkariippumattomuus itsessään mitätöi jonkin tie-

tyn paikan merkitystä. Tämä tuo mielestäni esille sen, miten itsestäänselvyytenä olemme omaksuneet nykyi-

set tavat ohjata aluesuunnittelua. Mitä jos paikkariippumattomuuden kaltainen ilmiö edellyttääkin tämän aikai-

semman ajattelutavan muutosta osin tai jopa kokonaan? 

 Oman tilan ja paikan varaaminen kullekin toiminnolle edellyttää tavallisesti erilaisia rajoitteita ja mää-

räyksiä. Mikäli paikkariippumattomuus hyväksyttäisiin ja otettaisiin laajemmin tavoitteeksi, olisivatko nykyisen kal-

taiset suunnittelua ohjaavat reunaehdot enää tarpeen? Onko mahdollista, että ilmiön tunnistamisella ja maksimaa-

lisella hyödyntämisellä olisi vaikutuksia tapaamme säännellä ja organisoida palveluita? Olisiko tämä keino vastata 

tavoitteeseen pitää koko Suomi asuttuna? Ylen syksyllä 2019 tekemässä kyselyssä (Pilke, 2019) kansanedustajilta 

oli kysytty mielipidettä siitä, onko tavoite pitää koko Suomi asuttuna realistinen? Silloisista kansanedustajista 

kyselyyn vastasi 116/200 ja tästä joukosta 84 oli sitä mieltä, että tavoite on realistinen. Vastaajista yli puolet 

piti siten tavoitetta realistisena ja asiaa kannatettiin laajasti yli puoluerajojen. Kaupunkimaantieteen professo-

ri Mari Vaattovaara Helsingin yliopistosta kertoi pitävänsä toivetta koko Suomen asuttuna pitämisestä käy-

tännössä mahdottomana toteuttaa. Puolestaan tulevaisuudentutkija Mikko Dufva Sitrasta ei tyrmää ajatusta 

koko Suomen asuttuna pitämisestä, mutta ajattelee sen edellyttävän muutoksia nykytilaan. Hän mainitsee 

keinoiksi mm. maahanmuuton sekä erilaiset uudet yritykset. (Koivisto, 2018) 

 Tietenkään suoria johtopäätöksiä yksittäisistä ulostuloista asian suhteen ei pidä tehdä, mutta jäin 

pohtimaan, voisiko poliittinen päätöksenteko hyötyä ilmiöstä koskevasta tutkimuksesta. Nykyisellään mo-
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nipaikkaisuutta ja paikkariippumattomuutta kritisoidaan mm. paremman keskiluokan etuoikeutena (Kum-

pulainen, 2018), joka lisää päästöjä (Paavilainen, 2021). Silti ilmiöiden edistämistä on pidetty tarpeellisena 

ja hyödyllisenä, ja se mainitaan monissa kunta- ja kaupunkistrategioissa. Näen paikkariippumattomuudessa 

paljon potentiaalia, mutta nykyisellään sen toteuttaminen ei aina edistä kestävyyttä. Esimerkiksi kaupungissa 

sijaitsevan vakituisen asunnon ja maaseudulla sijaitsevan vapaa-ajan asunnon välille jakautunut elämä on niin 

taloudellisen kuin ekologisen kestävyyden kannalta suuressa mittakaavassa kestämätöntä. Jos yhä useamman 

ihmisen elämä jakautuu useampien asuntojen välillä, lisää se tilannetta, jossa toinen asunnoista on aina tyh-

jillään. Tyhjilläänkin oleva asunto voi edellyttää esimerkiksi peruslämmön ylläpitoa. Tämä lisää luonnollisesti 

kuluja ja päästöjä. Lisäksi jos ajanvietto hiljaisemmilla seuduilla lisääntyy paikkariippumattomuuden myötä, 

myös osa-aikainen oleskelu tai työnteko edellyttää usein erilaisia infrastruktuuri-investointeja, jotka kerryttä-

vät nekin kustannuksia ja lisäävät päästöjä. Onkin haasteellista, että ilmiö nähdään monin osin positiivisena ja 

sitä pyritään edistämään, mutta ilmiön negatiivisia vaikutuksia kestävyyteen ei ole vielä pystytty ratkaisemaan.

 Tämän vuoksi pidän ensiarvoisen tärkeänä, ettei paikkariippumattomuutta nähdä vain pienipiirtei-

senä yksilötason asiana vaan koko yhteiskuntaan vaikuttavana monitasoisena rakenteellisena ilmiönä. Myös 

ilmiöön liittyvän tutkimuksen tulisi olla monialaista ja kokonaisvaltaista, jotta voimme todella ymmärtää ilmi-

ön kaikkia puolia, hallita sen haittavaikutuksia ja edistää sen etuja. Nykyisellään ilmiön tarkastelu näyttäytyy 

jokseenkin paikallisena tai yksilön näkökulmasta tarkasteluna. Tutkimukset liittyvät pitkälti yksilön toimintaan 

tai esimerkiksi työnteon tapojen muutokseen. Sen sijaan yhdyskunnan raameihin päätöksentekoon, lakei-

hin ja ohjaukseen liittyvää tutkimusta aiheesta on saatavilla huomattavasti vähemmän. Tuntuu, ettei yleisesti 

vielä hahmoteta sitä, että paikkariippumattomuus voi todella koskettaa yksilön lisäksi mm. julkisen sektorin 

päätöksentekoa, yrityksiä ja palveluntarjoajia. Kyse voi siis, ainakin teoriassa olla, paikkariippumattomasta 

valtiosta, yrityksestä tai palvelusta. Jään myös miettimään, ovatko erilaisia palveluita tuottavat tahot tietoisia 

siitä, miten paikkariippumattomuus voi vaikuttaa myös heidän toimintaansa, vaikkei itse työtä tai palvelua oli 

mahdollista toteuttaa esimerkiksi etänä. Paikkariippumattomuus voi mahdollistaa uudenlaiset innovaatiot 

ja lisätä myös konkreettisten palveluiden tarvetta uusilla alueilla. Esimerkiksi maaseudulla sijaitseva etätyö-

tila voi tarvita toimiakseen ravintola- tai majoituspalveluita, IT-tukea, siivouspalveluita ja niin edelleen. Näin 

ollen mielestäni paikkariippumattomuuden edistäminen laajemmin edellyttäisi sitä, että sen mahdollisuudet 

tiedostettaisiin monilla tahoilla myös sellaisten yrityksien parissa, jotka eivät automaattisesti miellä omaa toi-

mintaansa paikkariippumattomaksi. Samaan tapaan esimerkiksi kauneudenhoitoon- ja hyvinvointiin liittyvien 

konkreettisten palveluiden, kuten parturi- ja kampaamopalvelut sekä muut hyvinvointipalvelut olisi mahdol-

lista toteuttaa kiertävinä palveluina, jolloin palvelu olisikin paikkariippumatonta. Tällöin esimerkiksi jollain 

kylällä voisi olla yksi tila, josta käsin eri yritykset voisivat tarjota palveluita vuorotellen. Luvussa 2.3. toin esille, 

miten valtion työntekijöiden on ollut mahdollista hyödyntää toisen valtiosektorin organisaation työtiloja. 

Voisiko vastaava tilojen jakamisen periaate toimia myös yksityisellä sektorilla? Erilaisia yhteiskäyttöisiä työtiloja ja 

toimistohotelleja onkin jo nähty.  Voisiko tämä ajatus toimia myös muiden palvelujen osalta? Tällä tavoin voi-
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si olla mahdollista monipuolistaa myös pienempien paikkakuntien palvelutarjontaa. Tällöin olisi mahdollista 

hyödyntää esimerkiksi jo olemassa olevia tiloja, jolloin uusien toimitilojen rakentamiselta vältyttäisiin. Lisäksi 

yrittäjän näkökulmasta voisi olla turvallisempaa tarjota palveluita hiljaisemmalla alueella esimerkiksi kerran 

viikossa yhteiskäyttöisestä tilasta käsin, kuin investoida kokoaikaisiin palveluihin alueelle, jossa esimerkiksi 

asiakasmäärät eivät välttämättä ole riittävät kokoaikaisen palvelun tarjoamiselle. 

 Paikkariippumattomuuden vaikutukset voivat olla merkittäviä nykyisille tila- ja paikkakäsitteille. Voi 

syntyä uudenlaisia tiloja ja paikkoja, samalla kuin osa nykyisistä paikoista menettää merkitystään kokonaisuu-

dessa ja jäävät ehkä osin tai kokonaankin tarpeettomiksi. 

 Edward Relph päättää kirjansa Place and placelessness seuraavaan: “A deep human need exists for asso-

ciations with significant places. If we choose to ignore that need, and to allow the forces of placelessness to continue 

unchallenged, then the future can only hold an environment in which places simply do not matter.  if, on the other 

hand, we choose to respond to that need and to transcend placelessness, then the potential exists for the develop-

ment of an environment in which places are for man,  reflecting and enhancing the variety of human experience.  

Which of these two possibilities is most probable, or whether there are other possibilities, is far from certain. But one 

thing at least is clear - whether the world we live in has a placeless geography or a geography of significant places, 

the responsibility for it is ours alone.”  (Relph, 1976, s.147)

 Vapaasti suomennettuna tämä tarkoittaa sitä, että on olemassa syvä inhimillinen tarve merkittäville 

paikoille. Jos valitsemme olla välittämättä tästä ja sallimme paikattomuuden voimien jatkua haastamatta, voi 

tulevaisuus pitää sisällään vain ympäristön, jossa paikoilla ei ole väliä. Jos toisaalta valitsemme vastata tähän 

haasteeseen, on mahdollisuus kehittää ympäristöä, jossa paikat heijastavat ja vahvistavat inhimillisen koke-

muksen monimuotoisuutta. Se, kumpi näistä on todennäköisempää, ei ole varmaa. Mutta ainakin yksi asia on 

varmaa – vastuu siitä, onko maailmassa, jossa elämme paikaton maantiede vai merkittävien paikkojen maan-

tiede, on meidän. (Relph, 1976, s.147)

 Tähän viitaten ajattelenkin, että, vaikka paikkariippumattomuus yleistyisi, ei se poistaisi erityisten 

paikkojen merkitystä ihmisille. Sen sijaan se muuttaisi sitä merkitystä,  millaisia ne paikat voivat konkreetti-

sesti olla, joissa syntyy ja joihin liittyy merkityksiä. 

Sote-uudistuksen vaikutukset?

Yhdyskuntasuunnittelun tulevaisuutta ajatellen on kiinnostavaa, miten nyt vuoden 2022 SOTE-uudistus tulee 

vaikuttamaan myös muiden nykyisin kuntien tuottamiin palveluihin. SOTE-uudistuksen myötä sosiaali- ja 

terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen siirtyy kunnilta sekä kuntayhtymiltä hyvinvointialueille. 

(Valtioneuvosto, 2022) 

 Voisiko vastaava palveluiden alueellistaminen tapahtua myös yhdyskunta- ja aluesuunnittelun osalta? Evan 

teettämästä kyselystä uutisoitiin alkuvuodesta 2022. Kyselyyn vastanneista 57 % siirtäisi kaiken kaavoituk-

sen maakunnan hoidettavaksi. Neljäsosa säilyttäisi kaavoituksen nykyiseen tapaan kuntien vastuulla. (EVA, 
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2022) Voisiko kaavoituksen siirtäminen maakuntiin edistää paikkariippumattomuuden toteutumista? Halu edistää 

paikkariippumattomuutta on nykyisellään nähtävissä aluesuunnittelujärjestelmässä. Samaa aikaan ajatus koko 

Suomen asuttuna pitämisestä on läsnä päätöksenteossa. Käytännön vastuu kaavoituksesta ja asumisen jär-

jestämisestä on kuitenkin yksittäisillä kunnilla tai kuntayhtymillä. Mikäli paikkariippumattomuutta halutaan 

edistää hallitusti ja jos siitä toivotaan olevan apua hiljaisempien alueiden elinvoiman ylläpitämiseksi, olisi 

tärkeää, että käytännön ratkaisut kaavoituksessa mahdollistavat maaseutu- ja kaupunkialueiden kytkennän. 

Kaavoitusvastuun painottuminen maakuntin voisi olla yksi tapa kytkeä eri kuntia tiiviimmin yhteen ja muo-

dostaa paikkariippumattomuutta tukevia aluekokonaisuuksia. 

 Tätä ajatusta tukee myös Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueiden-

käytön suunnittelun yhteensovittamisessa. Alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittaminen 

ilmiölähtöisesti -julkaisu (Valtioneuvoston kanslia, 2022). Mikäli kukin kunta tai kuntayhtymä keskittyy vain 

suunnittelemaan ja ratkaisemaan oman kuntansa alueen tilannetta, voidaan sillä haluamattakin sulkea ulos 

paikkariippumattomasti eläviä ja toimivia yksilöitä, palveluntarjoajia ja yrityksiä.  Kestävästi toteutettavan 

paikkariippumattomuuden näkökulmasta mielestäni ideaalia olisi juuri se, että yhdyskunta- ja aluesuunnitte-

lua tehtäisiin kokonaisuudelle, jonka muodostavat maaseutu- ja kaupunkialueiden kytkös. Näin ollen monin 

paikoin yksittäinen kunta voi olla maantieteellisesti turhan pieni, eikä pidä sisällään kyseisiä alueita. Jotta 

paikkariippumattomuus voisi olla koko yhteiskuntaa läpileikkaava toimintamalli (ks. kaavio 3.), pidän tär-

keänä, että tarkastelemme myös aktiivisesti nykyisen suunnittelujärjestelmämme toimivuutta. Paikkariippu-

mattomuus mahdollistaa eri paikoista käsin toimimisen vaihtelevaan rytmiin. Siksi en näkisi mahdottomana, 

että kuntien vastuuta kaavoituksen ja yhdyskuntasuunnittelun osalta tulevaisuudessa siirrettäisiin enemmän 

esimerkiksi maakunnille tai sote-uudistuksen mukaisille hyvinvointialueille. Mikäli paikkariippumattomuuden 

mahdollisuuksista halutaan aidosti hyötyä, näen joltain osin välttämättömänä maaseutu- ja kaupunkialueiden 

kytkennän korostamisen.  

Systeemiajattelun soveltaminen nykypäivään?

On kiinnostavaa nähdä, ovatko nykypäivän uudet haasteet ja nopeasti muuttuvat tilanteet vain välivaihe men-

täessä kohti uutta normaalia. Voiko olla niin, että nykyinen, jossain määrin kaoottinenkin, maailma ja yhteiskunnan 

tila viestii vain systeemiajattelun mukaisesta kaaosvaiheesta, ennen uudelleen järjestymistä? (Ståhle, 2004) Kuten 

Sitran Heikot signaalit 2022 -selvityksessäkin tuodaan esille, emme voi tietää varmuudella, miten nykyiset 

ilmiöt pitkässä juoksussa vaikuttavat ja lopulta muodostavat tulevaisuutemme. Jos on niin, että elämme nyt 

systeemiteorian mukaista kaaosvaihetta (Ståhle, 2004), josta myöhemmin järjestyy uudenlainen normaalitila, 

emme voi vielä tietää, mitä tämä uusi normaali on. Tällöin mielestäni olisi tärkeää pystyä ennakkoluulottomas-

ti pohtimaan mahdollisia tulevaisuuden kehityskuvia ja yhdyskuntamalleja. 

 Laajamittainen kestävä paikkariippumattomuus yhdyskunnan eri osa-alueilla voisi mielestäni olla yksi 

mahdollinen uudelleen järjestäytymisen malli, jos tunnistamme ilmiön kaikkine mahdollisuuksineen. Systee-
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miajattelun mukaisesti, on kyettävä päästämään irti totutusta, jotta uutta voi syntyä. Samoin systeemin pe-

rustana toimiva kommunikoinnin tarve korostuu, jolloin on tärkeää, että erilaiset äänet voivat päästä esille. 

Paikkariippumattomuuden kohdalla keskustelua pitäisi pystyä käymään eri tahojen, päättäjien, käyttäjien ja 

esimerkiksi palveluntarjoajien välillä. Samalla tulisi ennakkoluulottomasti tarkastella, mitä kestävä paikkariip-

pumattomuus voisi todella tarkoittaa eri tahojen toiminnassa ja näiden toimien muodostamissa kokonaisuuk-

sissa. Mielestäni meidän ei tule suunnitella yhdyskuntaa ainoastaan nykyisten ”uusien” ratkaisujen päälle, vaan 

ennemminkin pyrkiä mahdollistamaan muuntojoustava yhdyskuntasuunnittelu, joka pystyy huomioimaan ja 

muuttumaan tarvittaessa tulevaisuudessa syntyvien uusien toimintatapojen mukaisesti. Yhdyskuntasuunnitte-

lu on nykyisellään prosessina suhteellisen raskas ja monimutkainen. Näin ollen uusien tapojen löytäminen ja 

käyttöön ottaminen edellyttää laajaa tutkimusta ja kehitystyötä eri tahoilla. 

Uusi yhdyskuntamalli?

Näen paikkariippumattomuuden haasteena ja mahdollisuutena nykyiselle, monilta osin paikkaan sidotulle 

aluesuunnittelulle ja suunnittelun tuloksena muuttuville yhdyskunnille. Ajan kuluessa pidän mahdollisena, että 

ilmiön etujen tunnistamisella ja haittojen järjestelmällisellä hallinnalla voidaan muodostaa uudenlainen yhdys-

kuntamalli, jossa yhdistyy paikkasidonnaisuus ja paikkariippumattomuus luontevasti yhdeksi kokonaisuudeksi. 

Tätä ajatustani havainnollistan kaaviossa 3. 
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Kaavio 3. Mahdollinen kehityskulku kohti yhdyskuntamallia, joka yhdistää yhtä lailla sekä paikkaan 
sidotun, että paikkariippumattoman toiminnan. 

Yhteiskäyttö?

Teema, johon olisi mahdollista myös tulevaisuudessa syventyä, on perhe- ja parisuhdekäsityksien moninais-

tuminen nykypäivänä. Perheet eivät koostu enää välttämättä vain tyypillisen ydinperheen mukaan, kuten 

menneinä vuosikymmeninä. (Dufva & Rowley, 2022, s. 16–17). Jää nähtäväksi minkälaisia uudenlaisia muo-

toja perhekokoonpanot tulevaisuudessa saavat, mutta ajattelen, että paikkariippumattomuus voisi osaltaan 

mahdollisesti myös tukea erilaisten perhemallien syntymistä ja toimivuutta. (Falck-Hvilstafeldt, 2021) Mitä, 

jos erilaiset yhteisasumisen muodot muutenkin lisääntyisivät tulevaisuudessa? Millaisia vaikutuksia sillä olisi ja 

mikä osuus paikkariippumattomuudella siihen on? Yhteiskäyttöä on ajoittain väläytelty yhtenä ratkaisuna 

paikkariippumattomuuden kestävyyshaasteisiin niin liikkumisen kuin työnteonkin osalta, mutta myös esi-

merkiksi erilaisten asumismuotojen kuten yhteisöasumisen tai ryhmärakentamisen muodossa. (Uusi Kaava, 

2021) Onkin hyvä miettiä millaisia uudenlaisia tarpeita paikkariippumattomuus voi asettaa rakentamiselle ja 

rakennuksille. Voisiko paikkariippumattomuus kasvattaa yhteiskäyttöä siinä määrin, että siitä tulisikin normaali osa 

ihmisten arkea? Voisiko jaettu vakituinen tai vapaa-ajan asunto olla uusi normi? 

 Paikkariippumattomuuden mahdollistava etätyö kasvattaa yksilön vastuuta oman työn organisoin-

nista. Samalla sen voi siis ajatella lisäävän yksilön vastuuta omasta työhyvinvoinnistaan. Suomalaista hyvin-
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vointimallin kehityssuuntaa on tutkimuksissa kuvattu uusliberalistiseksi, eli yksilön vastuuta korostavaksi mm. 

riskien ja työllisyysvelvollisuuksien osalta. (Noponen, 2020) 

 Jos nykyinen yhdyskuntamme on menossa kohti yksilönvastuuta kasvattavaa suuntaa, mielestäni vas-

tuun tulisi kulkea vapauden kanssa käsikädessä. Näin siis vastuun ohella myös ihmisten vapaus järjestellä 

oma elämänsä omannäköisekseen tulisi mahdollistaa. Tämä voi koskea myös paikkariippumattomuuden eri 

muotojen tukemista. 
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4. Visio kestävästä paikkariippumattomasta yhdyskunnasta

Diplomityöni sisältää vision, jossa hahmottelen kestävän paikkariippumattomuuden mahdollista vaikutusta 

aluesuunnitteluun.  Visiossa esittelen kestävän paikkariippumattomuuden mukaisia mahdollisia toimintatapoja 

yhdyskunnassa. Hyödynnän niissä lukujen 1–3 sisältöä ja tekemiäni havaintoja. 

 Tutkielmaosuuden lisäksi peilaan hahmottelemaani visiota kolmeen aiempaan kirjallisuudessa esi-

tettyyn kaupunkimalliin, joista löysin yhtymäkohtia kestävän paikkariippumattomuuden käsitteeseen. Uto-

pioiden mahdollisuuksiin tarjota varteenotettavia vaihtoehtoja nykyisille järjestelmille on alettu suhtautua 

vakavammin. (Mentula, ym., 2018). Siksi halusin tarkastella aikaisempia kaupunkimalliutopioita sekä pohtia, 

olisiko niissä jotain annettavaa myös paikkariippumattomuuden toteutumisen osalta.  

 Esittämäni visio ei ole yksityiskohtainen ohje kestävän paikkariippumattomuuden toteutumiselle. Ta-

voitteena on havainnollistaa omia ajatuksiani kestävän paikkariippumattomuuden esiintymisestä tulevaisuu-

den yhdyskunnassa ja tarjota näin yhdenlainen näkemys kestävän paikkariippumattomuuden tulevaisuudesta.

4.1 Aiempia kaupunkimalleja

Pohjustin visiota käymällä läpi kolme historiallista kaupunkimallia, joita voi luonnehtia utopistisiksi. Huomasin 

näissä kaupunkimalleissa monia seikkoja, joita on mielestäni syytä huomioida myös nykyisin, kun kehitellään 

vastausta kestävän paikkariippumattomuuden haasteeseen. 

 Avaan seuraavaksi lyhyesti kutakin kolmea kaupunkiutopiaa ja pohdin niistä nousevia havaintoja suh-

teessa paikkariippumattomuuteen.

4.1.1 Puutarhakaupunkimalli (The Garden City)

Ebenezer Howard loi jo vuonna 1898 mallin, joka yhdisti kaupungin ja maaseudun etuja. Mallia on kutsuttu 

niin sanotuksi puutarhakaupungiksi (The Garden City). Teollisuus oli Howardin aikana heikentänyt kaupunkien 

elinoloja samalla, kun maaseuduilla ei ollut riittävästi työpaikkoja tai virikkeistä ympäristöä tarjolla. Puutar-

hakaupunkimallin ideana oli siis toteuttaa uusia kaupunkeja, joissa yhdistyisi maaseudun ja kaupunkien edut. 

Nämä kaupungit suunniteltaisiin siten, että niiden omistussuhteet, maankäyttö, koko ja taloudellinen toiminta 

oli tarkkaan säädeltyä. Puutarhakaupunkien oli tarkoitus olla työpaikkojen, palveluiden ja korttelien suhteen 

omavaraisia. Lisäksi niiden asukasmäärät ja pinta-alat olisivat tarkkaan säänneltyjä. Maanomistuksen tulisi 

olla yhteistä, joka takaisi maan ja asumisen hinnan määräytymisen sopivaksi. Se puolestaan mahdollistaisi 

useammalle omakotitalossa asumisen. Puutarhakaupunkimalli sisälsi myös idean, jonka mukaan useista puu-

tarhakaupungeista voitaisiin muodostaa suuremman asukasmäärän sisältäviä verkostokaupunkeja. Tällaisen 

verkostokaupungin sisäinen yhteydenpito järjestettäisiin raideliikenteen avulla. (Howard, 1898, s.48, 53; Jau-

hiainen & Niemenmaa, 2006, s.41)

 Howard ei pyrkinyt luomaan kaupunkia, joka yhdistäisi maaseudun ja kaupungin vaan luomaan kau-
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pungin, josta puuttui kaupungin ongelmat samalla kun se hyödynsi maaseutualueen etuja. Maaseutu itses-

sään ei näkynyt kaupungeissa, vaan kyse oli enemmänkin hyvästä elämänlaadusta, paremmasta terveydestä, 

useampien viheralueiden määrästä kaupungissa sekä maaseudun läheisyydestä. Elämänlaadun osalta Howard 

painotti mm. puhdasta ilmaa ja kauniita maisemia. (Howard, 1898, s.53)

 Puutarhakaupungissa ei ollut kyse haja-asutuksesta vaan tiheään asutusta kaupungista. Kyse oli pal-

jolti imagosta, siitä miten maaseutu koettiin vastakohtana kaupungille. Howard halusi tuoda maaseudun po-

sitiiviset puolet, sellaisina kuin kaupunkilaiset ne näkivät, osaksi kaupunkia. (Kangasniemi, 2008, s.28)

Puutarhakaupunkeja alettiin toteuttaa useissa kohteissa 1900-luvun alun Isossa-Britanniassa. Puutarhakau-

punkimallin keskeinen soveltaja oli Raymond Unwin, jonka teokset herättivät kiinnostusta myös Suomessa. 

(Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s.43)

 Käytännössä puutarhakaupunkien toteuttamisessa jouduttiin tekemään kompromisseja. Niiden oma-

varaisuutta tai maanomistussuhteiden yhtenäisyyttä ei kyetty järjestämään suunnitellusti. Kaupungeista muo-

dostui väljiä ja viihtyisiä kaupunkien reunamia. Tällainen sovellutus levisi nopeasti ympäri Eurooppaa, myös 

Suomeen. Vaikka puutarhakaupungeista oli alun perin suunniteltu tasa-arvoisia, eri väestölle sopivia alueita, 

niin monista toteutuneista kohteista tuli vauraan eliitin asuinaluetta. (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s.43)

 Suomessa puutarhakaupunkeihin suhtauduttiin myönteisesti, mutta sen sijaan, että sellaisia olisi to-

teutettu itsenäisinä ja omavaraisina kaupunkeina, muodostivat puutarhakaupungit lähinnä kaupunginosia. Täl-

lainen, kansainvälisestikin tunnettu puutarha- ja moderninkaupungin sovellutus, on 1950-luvulla rakentunut 

Espoon Tapiola. (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s.43)

 Puutarhakaupunkimallin tarkastelu tuo esiin useita yhtymäkohtia nykypäivään ja kestävän paikkariip-

pumattomuuden konkretisoitumiseen. Kyseinen kaupunkimalli on aikanaan luotu ratkaisuksi, joka yhdistää 

kaupunki- ja maaseutualueiden edut, ja toisaalta minimoi niiden ongelmat. Paikkariippumattomuuden mah-

dollistavan monipaikkaisuuden yhteydessä puhutaankin usein siitä, miten sen myötä on mahdollista yhdistää 

kaupungin ja maaseudun tarjoamat edut. Aikoinaan kaupunkialueiden haasteet liittyivät monin osin teollistu-

misen tuomiin lieveilmiöihin, mutta nykyäänkin kaupunkeihin liittyy omat ongelmansa. Siinä missä Howardin 

aikaan teollistuminen aiheutti terveydelle ja viihtyvyydelle omat haasteensa, tänä päivänä kaupunkien on-

gelmina voidaan pitää korkeita hintoja ja tilanpuutetta. Isojen kaupunkien alueella myös ajoneuvoliiketeestä 

koituvat ruuhkat aiheuttavat omat haasteensa. Etuina kaupungissa voidaan tänä päivänä katsoa olevan esi-

merkiksi monipuolinen palvelutarjonta sekä monipuolisemmat liikenneyhteydet. Puolestaan maaseudun etui-

na nähdään yhä tänä päivänäkin terveellisyys ja kauniit maisemat. Myös Howard nosti ne esille maaseudun 

positiivisina piirteinä ja puutarhakaupungin tavoiteltavina piirteinä. 

 Puutarhakaupungin ideana oli, että se kykenisi työllistämään asukkaansa kaupungin sisällä. Tähän voi-

nee verrata nykyistä tilannetta, jossa paikkariippumattomuuden mahdollistama etätyöskentely luo tilanteen, 

jossa ainakin teoriassa, olisi mahdollista työskennellä mistä tahansa paikasta käsin, riippumatta siitä, missä 

konkreettinen työpaikka sijaitsee. 
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 Asuminen puutarhakaupungeissa painottui vuokra-asumiseen.  Vuokra-asumisen helpottaminen 

maaseutualueilla voisi myös tänä päivänä lisätä vuokra-asumista harvaan asutummilla maaseutualueilla. 

 Paikkariippumattomuuden toteutuminen yhteiskunnassa edellyttää kattavia liikenneyhteyksiä. Suo-

men mittakaavassa raideliikenne on merkittävä tapa liikkua pidempiä matkoja. Se on myös kestävämpi vaih-

toehto verrattuna esimerkiksi omalla autolla liikkumiseen. Howardin visiossa keskeistä oli, että puutarhakau-

punki kytkeytyy raideliikenteellä sen ulkopuolisiin alueisiin sekä mahdollisesti muihin puutarhakaupunkeihin 

muodostaen verkostoja, joiden väliin jäi maaseutu alueita. 

 Howardin visiossa kaupungit rakentuivat uusille, rakentamattomille maaseutualueille. Tarkoitus oli, 

että kaupungit hyödyttäisivät myös alueilla jo asuvia maanviljelijöitä, kun heille tuli mahdollisuus myydä tuot-

teitaan puutarhakaupungissa. Tähän yhdistän ajatuksen siitä, miten paikkariippumattomuus voi joissain ta-

pauksissa lisätä uusia asukkaita uusilla alueilla ja näin ollen kasvattaa esimerkiksi maaseutualueiden paikallis-

ten tuotteiden myyntiä. Samoin uudenlaiset tilaus- ja noutopalvelut voivat ainakin teoriassa lisätä paikallisten 

tuotteiden menekkiä. 

4.1.2 Hajakaupunki (Broadacre City)

Hajakaupunki (Broadacre City) oli arkkitehti Frank Lloyd Wrightin 1900-luvun alkuvuosikymmeninä luoma 

teoria, jota hän kehitti The Disappearing City (1932) teoksessaan. Hajakaupunkiteoria oli osa laajempaa uto-

pistista Usonia-järjestelmää, joka perustui laajaan vapauteen, demokratiaan sekä länttä valloittavaan edellä-

kävijään. (Jauhiainen & Niemenmaa, 2006, s. 44) Wright kuvaa kirjallaan aikaa, jolloin kaupunkien urbaanit 

keskustat eivät olleet vain katoamassa, vaan ne olivat jo lakanneet olemasta. Hän uskoi sen olevan vääjää-

mätöntä. Isot kaupungit olivat Wrightin käsityksen mukaan tuhoon tuomittuja autojen ja puhelimien myötä, 

eivätkä ne olleet enää moderneja. Hänen mukaansa ihmisten keskittäminen oli tuhlausta, kun kommunikointi 

onnistui etäisyyksistä huolimatta. Tämän vuoksi ei ollut myöskään tarvetta suurille keskitetyille organisaati-

oille, jotka sijoittuivat kaupunkeihin. Toiminta oli taloudellisempaa hajauttaa maaseudulle. Wrightin mielestä 

autot olivat luoneet mahdollisuudet uusille yhteisöille, perustuen uuteen ajan ja paikan hallintaan.  (Fishman, 

1977, s.122–123) 

 Hajakaupunkiajatuksen tavoitteena oli asuttaa väestöä pienempiin, orgaanisesti ympäristöönsä sijoit-

tuviin kaupunkeihin. Tavoitteena oli maaseutumaisen väljän maiseman säilyttäminen, minkä takia hajakaupun-

gin mallikaupungissa oli vain 10 000 asukasta. Hajakaupungissa ei ollut maanvuokraa. Teoria pyrki luomaan 

tilanteen, jossa urbaanit ja maaseutumaiset alueet eivät ole erossa toisistaan fyysisesti, vaan ne yhdistyivät.  

(Fishman, 1977, s.128) 

 Wright ajatteli tällaisen uuden elämäntavan vahvistavan perhettä. (Fishman, 1977, s.129) Perheiden 

sekä asuntojen koko oli tarkkaa suunniteltu ja yhteydenpitoa korostettiin. Yhteydenpidon keskiössä oli pu-

helin, junaväylät sekä moottoritiet, joiden liitoskohtiin tuli sijoittaa kauppakeskuksia. Lisäksi Wright ajatteli 

hyödyntävänsä ydinvoimaa pienkoptereissa, joilla ihmiset voisivat kulkea eri paikkojen välillä. (Jauhiainen & 
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Niemenmaa, 2006, s. 45)

 Wright kuvailee teoksessaan The Disappearing City, kuinka ihmiset ovat aikoinaan jakautuneet uudis-

taviin vaeltajiin sekä säilyttäviin luola-asujiin. Luola-asujista tuli kallioasujia ja he alkoivat rakentaa kaupunkeja. 

Vaeltajat saivat voimansa liikkumisesta ja vapaudesta. Wrightistä tulevaisuuden kaupungin tuli olla ilman seiniä 

rakennettu vaeltajien kaupunki, jossa liikkuvuus tuo vapauden. (Fishman, 1977, s.157)

Miten tämä hajakaupunkiteoria sitten yhdistyy paikkariippumattomuuteen? Keskeisimpänä nostaisin esiin 

yhteydenpidon korostamisen. Siinä, missä hajakaupungissa puhelimet ja autot olivat keskeisessä asemassa 

vastaavat niitä nykypäivänä internet ja tietoliikenneverkot. Paikkariippumattomuus on vahvasti sidoksissa 

digitalisaatioon ja sen myötä tapahtuvaan yhteydenpitoon. Wrightin hajakaupunki on siten teknologian puo-

lesta mahdollinen nykypäivänä. 

 Wright näki raideliikenteen keskeisenä liikkumismuotona. Kattavia junaliikenneyhteyksiä on myös 

toivottu tukemaan paikkariippumatonta elämää hiljaisemmilla alueilla, vaikka mahdollisuus niiden taloudelli-

seen toteutumiseen ei vaikuta aina realistiselta.  

 Teoria pyrkii säilyttämään maaseutumaisen väljän maiseman kaupungeissa ja niin ikään yhdistämään 

kaupungin ja maaseudun fyysisesti. Tähän liittyy mielestäni myös paikkariippumattomuus, joka pyrkii kytke-

mään sijainnista riippumatta eri alueita yhteen tietoliikenteen avulla.  Paikkariippumattomuus mahdollistaa 

vastaavan tietoliikennepohjaisen kehityksen, jolloin muodostuu uudenlaisia aluekytköksiä, jotka yhdistyvät 

niin fyysisesti kuin tietoliikenteen avulla toisiinsa. Laatimassani visiossa tarkastelenkin yhtä tällaista kestävää 

paikkariippumattomuutta tukevaa aluekytköstä.

 Wrightillä oli lennokas ajatus pienkoptereista, joilla ihmiset voisivat liikkua paikasta toiseen. Nyky-

päivänä on nähty kokeiluja, joissa dronet kuljettavat tavaraa paikasta toiseen. Voisiko joskus tulevaisuudessa olla 

mahdollista, että teknologia niiden osalta mahdollistaisi myös ihmisten liikuttamisen? Ehkä realistisempana vaihto-

ehtona Wrightin pienkoptereille voisi tänä päivänä olla sähköautot, jotka automatisoituvat kovaa vauhtia. 

4.1.3 Moderni kaupunkikone (The Radiant city)

Le Corbusier kehitti 1900-luvun alkupuolella toiminnallisen utopian kaupunkikoneesta (The Radiant City). 

Visio perustui ajatukseen menneen poistamisesta ja vanhan rakennuskannan purkamisesta. Tilalle piti ra-

kentaa uudenlaisia kaupunkeja. Vision taustalla oli tiukka eri toimintojen ja sitä kautta maankäytön sääntely. 

Sen mukaan kaupunkitila jakautuu toiminnallisesti asumiseen, työntekoon ja vapaa-aikaan, jotka yhdistetään 

liikenteellä. Kaupungit olivat vision mukaan välineitä ja koneita, joilla luotiin modernin teollinen ja rationaali-

nen yhteiskunta. Tämän lisäksi Le Corbusierin vision keskeinen teema oli vertikaalisuus, jonka mukaan raken-

tamalla hyvin korkeita rakennuksia oli mahdollista tehostaa maankäyttöä. Visiossa kaupunkien keskustojen 

rakennuskanta keskitettäisiin korkeisiin rakennuksiin, joka mahdollistaisi laajojen viheralueiden, valoisuuden 

ja puhtaan ilman saavuttamisen korkeiden rakennuksien välittömässä läheisyydessä. (Le Corbusier, 1933. 

s.38-48)
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 Le Corbusierin mielestä oli löydettävä uusia tapoja kaupunkien suunnitteluun. Hänen suunnittele-

mansa kaupunkikone pyrkikin tarjoamaan uusia, selkeitä tapoja, jotka johtaisivat luonnolliseen standardisoin-

tiin, teollistumiseen sekä räätälöintiin (massatuotantoon). Hänen mukaansa moderni teknologia tuo ratkaisut 

urbanisaatioon. (Le Corbusier, 1933, s.30, 37)

 Le Corbusier kritisoi Howardin puutarhakaupunkimallia, koska hänestä se tuhlasi aikaa ja resursseja. 

Corbusierin kaupunkikone perustui väljyyden sijaan tiiviyteen, jonka mahdollistaisivat korkeat pilvenpiirtäjät 

kaupunkien keskustoissa. Hänestä kaupungeissa oli liikaa katuja ja hän halusi vähentää ne puoleen sekä muut-

taa ne palvelemaan asukkaita liikkumiseen ja virkistäytymiseen. Hän kehotti kaikkia arkkitehtejä ja kaupunki-

suunnittelijoita tekemään uusia ehdotuksia perustuen uuteen teknologiaan. (Le Corbusier, 1933, s.38–39)

 Le Corbusier väitti myös, että näin suunnitelluissa moderneissa kaupungeissa myös ihmisten va-

paa-aika lisääntyisi, koska etäisyydet lyhentyisivät. Tämän vuoksi hän halusi rakentaa taloja, jotka eivät vain 

varastoi asukkaita vaan myös saavat heidän viihtymään niissä. Moderni kaupunkikone oli myös yhtä lailla vih-

reä kaupunki, jossa tilaa luonnolle oli runsaasti ja maisemat rakennuksista avautuivat luontoon. (Le Corbusier, 

1933, s.64–65)

 Vaikka utopia liittyi oleellisesti kaupunkien keskustoihin, Le Corbusier halusi laajentaa kaupunki-

suunnittelun käyttöä myös maaseutualueilla. Aikana, jolloin utopia laadittiin, ihmiset olivat alkaneet muuttaa 

maalta kaupunkeihin. Le Corbusier nimittikin tuon ajan ylväimmäksi tehtäväksi saada ihmiset muuttamaan 

takaisin maaseutualueille. Hänen mukaansa sen toteutuminen vaati mm. ennakointia ja mielikuvitusta. (Le 

Corbusier, 1933, s.69)

 Le Corbusier piti esikaupunkialueita epäonnistuneina eikä hänen kaupunkikoneensa niitä sisälläkään. 

Tällä hän halusi ratkaista aikaisemman liikkumisen paradoksin, joka puutarhakaupunkien myötä oli ollut 

läsnä. Hän halusi kaupunkien keskustojen olevan pinta-alaltaan suppeammalle levittyviä, johon myös korkea 

rakentaminen olisi ratkaisu. Lisäksi hän tarjosi toimivia moottoriteitä ratkaisuksi vilkastuttamaan syrjäisem-

piä alueita. Hän halusi tuoda maanviljelijät aktiiviseksi osaksi yhteiskuntaa. Hänen mukaansa koneet tuli ottaa 

avuksi maanviljelyyn, mutta niiden kalliin hinnan vuoksi koneet olisivat kyläläisten yhteiskäytössä. (Le Corbu-

sier, 1933, s.92–95)

 Siinä missä moderni kaupunkikone tarjosi omana aikanaan uudenlaista vaihtoehtoa kaupunkien 

suunnittelulle uuden teknologian myötä, voisi saman tilanteen katsoa pätevän myös nykypäivänä. Alue- ja 

yhdyskuntasuunnittelua haastavat useat uudenlaiset ilmiöt, joihin myös paikkariippumattomuus lukeutuu. Sen 

toteuttaminen edellyttää ainakin osin vanhoista tavoista poikkeamista ja uuden luomista. Samoin ajatus vihre-

ästä kaupungista, korkeasta rakentamisesta, maaseudun elävöittämisestä ja vapaa-ajan lisääntymisestä on yhä 

tänä päivänäkin läsnä. Corbusier halusi myös saada ihmiset muuttamaan takaisin maaseudulle. Vaikka kaupun-

gistuminen on yhä voimakas ilmiö (MDI, 2021), on paikkariippumattomuus mahdollistanut myös kaupunkien 

keskustoista poismuuton harvempaan asutuille seuduille. Voisiko tämä Corbusierin visio siis nyt olla joltain osin 

toteutumassa? 
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 Corbusier halusi yhdistää syrjäseudut toimivan moottoritieverkoston avulla kaupunkialueisiin. Ny-

kypäivän haasteena on yhä, miten taata riittävän kattavat tieliikenneyhteydet myös syrjäisemmillä seuduilla. 

Corbusierin ehdottamat moottoritiet eivät olisi ainakaan epäekologisia polttoaineita kuluttavia kulkuneuvoja 

käytettäessä paras vaihtoehto kytkemään kaupunki- ja maaseutualueita.

 Le Corbusierinkin esittämä ajatus toimintojen erottelusta vaikuttaa nykyisenkin aluesuunnittelun ja 

jopa asuntosuunnittelun taustalla. Voiko paikkariippumattomuuden myötä lisääntynyt monipaikkaisuus ja ajanviet-

to maaseudulla kieliä siitä, että ihmisillä on tarve elää vapaammin kuin nykyisissä kaupungeissa ja kaupunkiasuin-

noissa on mahdollista elää?

 Le Corbusierin ajatus siitä, miten auto- ja jalankulkuliikenne erotettaisiin kokonaan toisistaan kau-

punkien sisällä, on kiinnostava. Jos paikkariippumattomuuden yleistyminen voi vähentää ihmisten tarvetta 

liikkua, on kiinnostavaa, mitä nykyisille lukuisille katualueille kaupungeissa tapahtuu? Ovatko kaupunkimme 

yhä edelleen autoliikenteelle varattujen tilojen täyttämiä? Le Corbusier muistuttaa, miten liikunnan tulisi sisältyä 

päivittäiseen elämään ja hän ehdottaakin ajoneuvoliikenteeltä vapautuvien katujen hyödyntämistä liikunta-

paikkoina ja muina viheralueina, joille on käynti suoraan rakennuksista. Voisiko tämä onnistua nykypäivänä? 

Etätyöskentelyn yleistyessä on oltu huolissaan siitä, miten se voi vähentää ihmisten liikkumista entisestään 

(Korpela, 2020). Mikäli paikkariippumattomuuden yleistyminen siis jatkossa vähentää ihmisten tarvetta liik-

kua, oletettavaa on, että tämänkaltaisille helposti saavutettaville liikuntapaikoille asuinrakennuksien läheisyy-

dessä olisi tarvetta. 

4.2 Kestävä paikkariippumaton tulevaisuus -vision tarkastelualue

Hahmottelemani vision perusajatuksena on tarkastella kokonaisuutta, joka muodostuu ympäristöltään erilai-

sista alueista. Mielestäni kestävän paikkariippumattomuuden toteutumisen ja maksimaalisten etujen saavutta-

misen kannalta on keskeistä, että pystymme ohjaamaan ja tarkastelemaan yhdyskuntasuunnittelussa sellaisia 

kudoskokonaisuuksia, joissa huomioidaan erityyppiset alueet ja näiden alueiden toiminnallinen kytkeytymi-

nen toisiinsa.

 Suunnitelmaan valikoitunut rajausperiaate muodostui pohdinnan kautta, jossa kävin läpi nykyisiä 

yhdyskuntarakenteen jaottelun perusteita. Yleisesti yhdyskuntarakenne tarkoittaa fyysistä ja toiminnallista 

kokonaisuutta, jonka muodostaa asuntojen, työpaikkojen, palvelujen, viheralueiden ja näitä yhdistävien yhte-

yksien sekä teknisen huollon verkosto. Tuota kokonaisuutta voidaan jaotella erilaisin periaattein. Esimerkiksi 

YKR-aluejaot (Valtakunnallinen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä) perustuu 250mx250m paikkatie-

toruudukkoon, jossa yhdistelyperusteena on käytetty esimerkiksi väestömäärää ja rakennustehokkuutta. Taa-

jamalla tarkoitetaan YKR-aineistossa vähintään 200 asukkaan taajaan asuttamaa aluetta. Kylämäinen yhdys-

kuntarakenne puolestaan YKR-aineistossa pitää sisällään yli 39 asukkaan kylät sekä 20–39 asukkaan pienkylät. 

Harva maaseutuasutus pitää sisällään taajamiin, kyliin sekä pienkyliin kuulumattomat alueet, joissa on ainakin 

yksi asuinrakennus, eli väestöä, yhden kilometrin säteellä. (Avoindata.fi, 2021) 
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 Kaupunkiseuduista puhutaan, kun tarkoitetaan kaupunkikeskuksia ja niitä ympäröivien vaikutus-

alueiden muodostamia fyysisiä ja toiminnallisia kokonaisuuksia. Tämän periaatteen mukaan Suomessa on 

34 kaupunkiseutua, joista kolme on kaksoiskaupunkeja. Tarkemmin kaupunkiseutu muodostuu keskus- ja 

lähitaajamista sekä lievealueista. Tämä jaottelu perustuu asukasmääriin, etäisyyksiin, työllisyyslukuihin sekä 

talotiheyteen. Lisäksi suora tieyhteys on edellytys esimerkiksi lähitaajaman ja keskustaajaman välillä. Lähi-

taajamat kuuluvat aina vain yhteen kaupunkiseutuun. Mikäli kriteerit täyttyvät useamman kaupunkiseudun 

suhteen, kuuluu lähitaajama niistä väestöltä suurempaan. Lievealueet taas tarkoittavat aluetta, johon kuuluu 

viiden kilometrin päähän keskustaajaman ulkoreunasta ja kolmen kilometrin kaupunkiseutujen lähitaajaman 

ulkoreunasta ulottuvat alueet. Tässä siis alueen määrittävänä tekijänä on etäisyys toisesta alueesta. (Suomen 

ympäristökeskus, 2013c) 

 Alueita jaetaan myös toiminnallisiin alueisiin, jotka tarkoittavat asioinnin tai muun päivittäisen tai 

viikoittaisen liikkumisen muodostamia yhtenäisiä aluekokonaisuuksia. Aikarajoitteen vuoksi toiminnalliset 

alueet ovat yleensä kooltaan seututasoisia. Työmarkkinat, liikennejärjestelmät sekä palvelujen sijoittuminen 

vaikuttavat päivittäin kuljettaviin matkoihin ja sitä kautta toiminnallisten alueiden rajauksiin. (Suomen ympä-

sitökeskus, 2013f) 

 Paikkatiedon pohjalta alueet voidaan jakaa myös kaupunki-maaseutu-luokituksen mukaisesti. Kysei-

nen alueluokitus korvaa kuntarajoihin perustuvaa luokitusta ja huomio näin kuntien sisäiset aluevaihtelut. 

Kyseinen luokitus jakaa alueet sisempään- ja ulompaan kaupunkialueeseen, kaupungin kehitysalueeseen, maa-

seudun paikalliskeskuksiin, kaupungin läheiseen maaseutuun, ydinmaaseutuun sekä harvaan asuttuun maa-

seutuun. (Suomen ympäristökeksus, 2013d) Luokituksen perustana käytetään mm. valtakunnallisia väestö-, 

työvoima-, työmatka- ja rakennustietoja. (Suomen ympäristökeskus, 2020) 

 Yhdyskuntarakennetta voidaan jaotella myös vyöhykkeiksi liikkumismuotojen käyttömahdollisuuk-

sien mukaan: jalankulku-, joukkoliikenne- ja autovyöhykkeisiin. (Suomen ympäristökeskus, 2013g)

Näiden lisäksi alueet voidaan jakaa hallinnollisesti maakuntiin, hyvinvointialueisiin sekä kuntiin. Kaavoituksen 

puitteissa alueita jaetaan toimintojen perusteella eri tarkkuudella maakuntakaavan, yleis- ja osayleiskaavojen 

sekä asemakaavojen osalta. 

 Pyrkiessäni luomaan soveltuvaa alueiden jakoperiaatetta visiolleni, osoittautuivat edellä mainitut 

aluejaot sellaisinaan haastaviksi. Nämä olemassa olevat aluejakoperiaatteet perustuvat monin osin paikka-

tietoon, siis jonkin yhden tietyn paikan sisällä pitämiin tietoihin. Hallinnolliset aluerajat puolestaan eivät ota 

kantaa kunkin hallinnollisen alueen sisällä oleviin ympäristöiltä eriäviin alueisiin. Paikkariippumattomuuden 

tarkasteleminen paikkatietoon tai nykyisiin hallintoalueisiin perustuvien aluerajojen puitteissa on haastavaa. 

Suomessa ei puhuta enää ”modernista kaupungista”, mutta siitä huolimatta kaupunkikäsitys liittyy yhä vah-

vasti funktionalistiseen kaupunkikäsitykseen, jossa kaupungissa eri toiminnoille: asumiselle, työnteolle ja va-

paa-ajalle on omat alueet, joita liikenneverkko yhdistää. (Kosonen, 2007) Paikkariippumattomuus irrottaa toi-

mintoja tietyistä paikoista ja mahdollistaa toimintojen vaihtelevuuden paikasta riippumattomasti tai joissain 
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tapauksissa mahdollistaa joidenkin toimintojen toteutumisen virtuaalisesti täysin irrallaan fyysisistä paikoista. 

Kun tietyn paikan merkitys jonkin tietyn toiminnon osalta vähenee, avaa se mahdollisuuden toteuttaa useita 

toimintoja samasta paikasta käsin tai toimintojen toteuttamisen useista eri paikoista. Paikkariippumattomuus 

avaa siis mahdollisuuden sille, ettei toimintoja ole välttämätöntä eritellä toisistaan kuten aikaisemmin on 

totuttu. Samalla se mahdollistaa sen, että tietyt toiminnot voivat toteutua ajallisesti vaihtelevasti eri paikoista. 

Tämä voi johtaa uudenlaisten kudoskokonaisuuksien muodostumiseen. Tähän peilaten paikkariippumatto-

muuden tarkasteleminen nykyisten aluerajauksien mukaisesti ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla.  

 Päädyin suunnitelmassani tarkastelemaan yhdyskuntarakennetta liikkumismuotojen perusteella ja-

kautuvan kudoskokonaisuuden kautta. Koska paikkariippumattomuus mahdollistaa liikkumisen joustavasti 

eri paikkojen välillä, ajattelin tällaisen liikkumismuotoihin perustuvan jaottelun soveltuvan visiooni parhaiten. 

Aikaisemmin mm. arkkitehti Leo Kosonen on pureutunut liikkumistapoihin perustuviin alue- ja vyöhykejakoi-

hin. (Kosonen, 2007, s.88-89) Suunnitelmani kudoskokonaisuus jakautuu kolmeen vyöhykkeeseen, jotka ovat 

jalankulkuvyöhyke, joukkoliikennevyöhyke ja autovyöhyke.

Kuva 4. Vision tarkastelualue jakautuu kolmeen vyöhykkeeseen, jotka ovat: jalankulkuvyöhyke, jouk-
koliikennevyöhyke sekä autovyöhyke. Jalankulkuvyöhyke on pinta-alalta (km2) suppein ja tehok-
kuusluvultaan (e) suurin.  Autovyöhykkeellä tilanne on päinvastainen. Joukkoliikennevyöhyke sijoit-
tuu pinta-alaltaan ja tehokkuusluvultaan jalankulku- ja autovyökykkeiden väliin. 

 Tämä rajaus ei välttämättä ole tulevaisuudessa paikkariippumattomuusilmiön huomioimisen ja 

hallitun edistämisen kannalta ainut tai parhaiten toimiva malli. Se toimii kuitenkin tarkoituksessaan parhaalla 

mahdollisella tavalla verrattuna muihin nykyisiin yhdyskuntasuunnittelun aluejaon periaatteisiin. Mikäli paik-

kariippumattomuuden vaikutuksia tila- ja paikkakäsitteisiin tutkittaisiin enemmän, olisi mahdollisesti löy-

dettävissä kokonaan uusi jaottelumenetelmä, joka soveltuisi juuri paikkariippumattomuuden tarkasteluun 

parhaiten.  

 Kestävän paikkariippumattomuuden toteutumista visioidessani pyrin hyödyntämään kunkin vyöhyk-

keen alueellisia erityspiirteitä. Kaikki alueet eivät voi tarjota samaa, vaan kullakin alueella on omat omi-

naispiirteensä, jotka luovat reunaehdot siellä toimimiseen. Sisäisesti vision vyöhykkeet siis muovaantuvat ja 

järjestäytyvät ominaispiirteidensä ehdoilla. Jalankulkuvyöhykkeellä määrittävänä tekijänä ovat ihmistoimin-
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4.3 Mistä tulevaisuuden  kestävä paikkariippumaton yhdyskunta muodostuu? 

Vyöhykejaon ohella visioni sisältää myös erilaisia toimintoja kuvastavia teemoja. Lähtökohtanani oli pohtia, 

mitkä ovat ne osatekijät, joista tulevaisuuden paikkariippumaton yhdyskuntarakenne voi koostua. Paikkariip-

pumattomuus muuttaa ihmisten tapaa käyttää erilaisia paikkoja ja tiloja. Se mitätöi yksittäiselle toiminnalle 

varattujen paikkojen merkittävyyttä. Siksi lähdin suunnitelmassani tarjoamaan sellaista jaottelua, joka huomi-

oi tämän keskeisen paikkariippumattomuuden perusperiaatteen. 

 Tulin tulokseen, että parhaiten soveltuva jaottelu on tässäkin kolmijako, joka koostuu seuraavis-

ta pääteemoista: yhteydet, arki ja palveluverkko. Tämä jaottelu huomioi erilaisten toimintojen limittymisen 

toisiinsa. Yhteydet sisältävät perinteiset liikenneyhteydet sekä tietoliikenneyhteydet. Arki puolestaan pitää 

sisällään asumisen, työnteon ja vapaa-ajan. Palveluverkko sisältää palvelutarjonnan, yritykset ja organisaatiot.

Temaattisesta jaotteluista huolimatta suunnitelmani on tarkoitus havainnollistaa nimenomaan kestävän paik-

kariippumattoman yhdyskuntarakenteen kokonaisuutta. Vaikka keskiössä on kestävä paikkariippumaton yh-

dyskunta, ei sitä pidä tulkita niin, että kaikki kokonaisuuteen kytkeytyvät toiminnot olisivat kokonaan tai edes 

osin paikkariippumattomia. Sen sijaan kokonaisuus pitää sisällään osin nykyisiä paikkaan sidottuja elementtejä 

sekä paikkariippumattomia tai sitä tukevia elementtejä. 

4.3.1 Yhteydet tulevaisuuden kestävässä paikkariippumattomassa yhdyskunnassa

Kestävän paikkariippumattoman yhdyskunnan toiminnan kannalta  keskeisessä asemassa ovat   yhteydet.  Yh-

teydet tarkoittavat niin liikenne- kuin tietoliikenneyhteyksiä. Tässä suunnitelmassa tarkastelua tehdään sekä 

eri alueiden sisäisten että alueiden välisten yhteyksien osalta. 

Tietoliikenneyhteydet

Paikkariippumattomuuden toteutumisen kannalta tietoliikenneyhteydet ovat keskeisessä asemassa. Visio pe-

not. Joukkoliikennevyöhykkeelle tyypillistä on luonnon ja ihmistoimintojen limittyminen.  Autovyöhykkeen 

muovaantumista ohjaa luonto ja sen monimuotoisuus.   

 Huolimatta tästä vyöhykejaosta vision ajatus on, että eri tahot, niin yksilöt, kuin organisaatiot ja 

palvelut, voivat sijoittua ja liikkua näillä vyöhykkeillä joustavasti omien tarpeidensa mukaan. Lisäksi vaikka ku-

doskokonaisuus on jaettu kolmeen osaan, nämä kolme osaa kytkeytyvät aktiivisesti toisiinsa. Tarkoitus on siis 

Strategisuus ja transskalaarisuus liikennejärjestelmäsuunnittelun ja alueidenkäytön suunnittelun yhteensovittamisessa 

Alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun yhteensovittaminen ilmiölähtöisesti -julkaisun (Valtioneuvoston 

kanslia, 2020) mukaisesti pyrkiä pois nykyisestä sektoroituneesta suunnitelmakeskeisyydestä ja sen sijaan 

korostaa sen tilalla sektoreita yhteen liittävää strategista toimintaa. Tämä tarkoittaa yhdessä tunnistettuja 

ilmiöitä ja niihin kytkeytyviä yhdessä asetettuja suunnittelutavoitteita.
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Kaavio 5. Kestävä paikkariippumaton yhdyskunta on kokonaisuus, joka muodostuu kolmesta eri 
teemasta: yhteyksistä, arjesta ja palveluverkosta.

rustuu ajatukseen, jossa sekä alueiden sisäiset että alueiden väliset tietoliikenneyhteydet toimivat kattavas-

ti. Tietoliikenne mahdollistaa yhteydenpidon eri tahojen toiminnassa paikkariippumattomasti. Tietoliikenne 

muodostaa kestävän paikkariippumattoman yhdyskuntarakenteen peruspilarin. Sen myötä arjen ja palvelu-

verkon toiminnot voivat toteutua joustavasti sisäisesti kaikilla aluekytköksen vyöhykkeillä sekä vyöhykkeiden 

välillä. 

Liikenneyhteydet

Eri alueiden sisäiset liikenneratkaisut perustuvat kunkin alueen luonteeseen ja vahvuuksiin. Keskeisessä ase-

massa on uusiutuvan energian käyttäminen liikkumisessa. Eri alueiden välisessä liikenteessä keskeistä on lii-

kenteen solmukohdat, joissa tapahtuu siirtymä alueiden paikallisliikenteestä niin sanottuun alueiden väliseen 

yhdysliikenteeseen. Kullakin alueella on oma pääasiallinen liikkumismuotonsa. Tarkoitus on, että toisistaan 

poikkeavat alueet muodostavat myös toisistaan poikkeavia liikenneverkkoja. 

 Kaikkia kudoksen vyöhykkeitä yhdistää raideliikenne. Kaupunkialueilla se voi tarkoittaa paikallislii-

kenteen yhteyksiä ja hiljaisemmilla alueilla kaukoliikenteen yhteyksiä. Tieverkosto kattaa myös jokaisen vyö-

hykkeen, mutta se, minkä kulkumuodon ehdoilla tieverkosto on rakennettu, vaihtelee. 

 Kuka tai ketkä liikkuvat? Kestävä paikkariippumattomuus mahdollistaa eri tahojen liikkumisen saumat-

tomasti aluekytköksen puitteissa. Yksilöt, yritykset ja palveluntarjoajat voivat liikkua eri alueiden välillä tar-

peidensa mukaan. Alueilla liikkuminen voi vaihdella ajallisesti kunkin toimijan tarpeiden mukaan. Aluekytkös 

mahdollistaa toimijoiden sosiaaliset yhteydet erilaisissa ympäristöissä.



58

Kaavio 6. Jalankulku-, joukkoliikenne- ja autoyöhykkeiden yhteyksien perusperiaatteet.

Jalankulkuvyöhyke 

Liikkuminen tapahtuu pääasiassa kävellen tai pyöräilemällä. Niiden lisäksi käytössä on kaupunkimaiseen ym-

päristöön soveltuvia julkisen liikenteen kulkumuotoja. Tarvittaessa on mahdollista vuokrata yhteiskäyttöisiä 

autoja. Kaupunkirakenne on mitoitettu jalankulkijalle.  Nykyisiä henkilöautoille varattuja katutiloja on karsittu. 

Jäljelle jääneet ajoneuvoille osoitetut kadut on suunnattu ensisijaisesti julkisen liikenteen ja pelastusajoneu-

vojen käytölle. Karsittujen ajoneuvoliikenteelle varattujen katujen pinta-alaa on hyödynnetty kevyenliiken-

teen reitteihin sekä ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksiin. Henkilöautoille aiemmin varatut pysäköintialueet on 

varattu uusille rakennuksille. Jalankulkukyöhykkeen reunalla sijaitsee liikenteen solmukohta, josta voi saumat-

tomasti liittyä joukkoliikennevyöhykkeen liikenteeseen. Joukkoliikennevyöhykkeen julkisissa kulkuneuvoissa 

on varattu tilaa polkupyörille, jotta vyöhykkeiden välinen liikenne sujuisi mahdollisimman hyvin. 

 Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat kytkeytymisen muille vyöhykkeille. Niiden avulla on mahdollis-

ta rakentaa arkea sekä palveluverkkoa, joka kytkeytyy osin joko verkon välityksellä tai fyysisesti joukkoliiken-

ne- ja autovyöhykkeille.  Seuraavalla sivulla listaus tyypillisistä jalankulkuvyöhykkeen liikkumistavoista: 
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• Yhteiskäyttöautot taloyhtiöissä ja yrityksien kautta vuokrattavina 

• Jalankulku ja pyöräily

• Kaupunkipyörät

• Sähköpyörät

• Alueelle soveltuva julkinen liikenne (metro, paikallisjuna, raitiovaunu...) 

• Yksityisautoilun minimoiminen 

• Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen kaikessa liikkumisessa

• Julkinen liikenne yhteys joukkoliikennevyöhykkeelle

Joukkoliikennevyöhyke

Liikkuminen tapahtuu pääasiassa julkisen liikenteen keinoin. Yhdyskuntarakenne on väljempi kuin jalankul-

kuvyöhykkeellä, joten tilaa monipuolisille julkisen liikenteen muodoille on hyvin. Niiden ohella vyöhykkeen 

sisäiset pyörätiet ovat kattavat ja vyöhykkeen sisäistä asiointia palvelevia. Liikenneverkko on suunniteltu siten, 

että joukkoliikennettä on vaivatonta käyttää. Joukkoliikennevyöhyke liittyy jalankulku- ja autovyöhykkeisiin 

liikenteen solmukohtien kautta. Jalankulkuvyöhykkeen solmukohdassa on mahdollisuus siirtyä kaupungin si-

säisiin kevyenliikenteen yhteyksiin tai kaupunkiympäristön joukkoliikenteeseen. Autovyöhykkeen solmukoh-

dassa on paikoitustilaa henkilöautoille, jotta liittyminen autovyöhykkeelle on sujuva.  Alla listaus joukkoliiken-

nevyöhykkeen tyypillisistä liikkumistavoista:

• Toimiva päivittäinen julkinen liikenne

• Toimivat jalankulku- ja pyöräilyverkostot 

• Uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen

• Paikoitustilaa liikenteen solmukohtien yhteydessä

• Julkinen liikenne yhteys joukkoliikenne- ja autovyöhykkeille

Autovyöhyke

Autovyöhykkeellä liikenne painottuu henkilöautoihin. Niiden lisäksi alueella on käytössä tilauskyytejä sekä 

julkiset liikenneyhteydet joukkoliikennevyöhykkeelle. Joukkoliikennevyöhykkeen solmukohtaan on varattu 

runsaasti paikoitustilaa ajoneuvoille, jotta siirtymä vyöhykkeiden välillä on mahdollisiman jouheva.  Alla listaus 

autovyöhykkeen tyypillistä liikkumistavoista: 

• Uusiutuvaa energiaa hyödyntävä yksityisautoilu

• Tilauskyytipalvelut

• Julkinen liikennen yhteys joukkoliikennevyöhykkeelle

• Kevyenliikenteen olosuhteiden turvaaminen

• Monipuoliset ulkoilureitit
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4.3.2 Arki tulevaisuuden kestävässä paikkariippumattomassa yhdyskunnassa

Asuminen

Asumisen osalta kestävä paikkariippumattomuus ilmenee tulevaisuudessa monipaikkaisen asumisen ja yhteis-

käyttöä tukevien asuinmuotojen kautta. Monipaikkainen asuminen niin, että toinen asunnoista on läpi vuoden 

tyhjillään, on epäkestävä asumisen muoto ja sitä on pyritty muovaamaan kestävämmäksi yhteiskäytön avulla.

 Kestävässä paikkariippumattomassa yhdyskunnassa on käytössä rakennuspankki, johon on kartoi-

tettu tyhjillään olevia rakennuksia. Rakennuspankin idea on, että sinne voi ilmoittaa omassa omistuksessa 

olevia vajaakäytöllä olevia rakennuksia, jotka halutaan myydä tai vuokrata eteenpäin. Samalla sen kautta on 

mahdollista vuokrata tai ostaa muiden sinne ilmoittamia rakennuksia. Rakennuspankki palvelee niin yksilöä 

kuin erilaisia organisaatioitakin.

Kaavio 7. Vyöhykkeiden tyypilliset rakennustehokkuudet vaihtelevat. Jalankulkuvyöhykkeellä raken-
nuskanta on tiheintä ja autovyöhykkeellä hajanaisinta. Pääasialliset asunnot eri vyöhykkeillä on 
esitetty tummennettuina. Jalankulkuvyöhykkeellä tyypillinen asunto on kerrostaloasunto, joukkolii-
kennevyöhykkeellä kytketty pientalo ja autovyöhykkeellä erillispientalo.

Jalankulkuvyöhyke 

Asuminen jalankulkuvyöhykkeellä painottuu kerrostaloihin. Niissä yhteiskäyttö on osa normaalia kaupun-

kiasumista. Tämä tarkoittaa erilaisia soluasuntoja ja kimppakämppiä, jaettuja työasuntoja, pidempiaikaisempaa 

asunnonvaihtoa muiden vyöhykkeiden kanssa ristiin sekä asuntoyhtiöitä, joissa yhteiskäyttöiset tilat ovat uusi 

normaali. Tällaisia jaettuja tiloja asuntoyhtiöissä voivat olla työskentelylle, liikunnalle, oleskelulle ja ruuanlai-

tolle varatut tilat. Lisäksi parvekkeet ja terassit voivat olla yhteiskäytössä. 

 Asuminen jalankulkuvyöhykkeellä tarjoaa läheisen sijainnin kaupungin palveluihin. Sen sijaan asunnot 

ovat pienempiä verrattuna muihin vyöhykkeisiin. Puuttuvia neliömääriä voidaan tasoittaa yhteiskäyttötiloilla. 

Nämä kuuluvat jalankulkuvyöhykkeen ominaispiirteisiin asumisen osalta.  Jalankulkuvyöhykkeelle ovat tyypil-

lisiä erilaiset työasunnot, joissa asutaan osa-aikaisesti vuoroteltaessa autovyöhykkeellä sijaitsevien asuntojen 

välillä. 
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Kaavio 8. Kestävän paikkariippumattoman tulevaisuuden asumismuotoja jalankulkuvyöhykkeen 
kaupunkimaisessa ympäristössä. Kaaviossa on eritelty monipaikkaista asumista tukevat asumis-
muodot.

Joukkoliikennevyöhyke

Asuminen joukkoliikennevyöhykkeellä painottuu kytkettyihin pientaloihin. Tämä voi pitää sisällään rivitaloja, 

niin kutsuttuja townhouseja, paritaloja ja pienkerrostaloja. Joukkoliikennevyöhykkeelle sijoittuva asuminen 

on painottunut yksipaikkaiseen asumiseen, ja sieltä käsin asuinpaikan vaihtelu jalankulku- ja autovyöhykkeille 

on vähäisintä. 

Kaavio 9. Joukkoliikennevyöhykkeellä taloyhtiöissä hyödynnetään yhteiskäyttöisiätiloja. 
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Kaavio 10. Kestävän paikkariippumattoman tulevaisuuden asumismuotoja autovyöhykkeellä.

Työnteko

Työnteko kestävässä paikkariippumattomassa yhdyskunnassa rakentuu kahdesta tavasta tehdä töitä: paikka-

sidonnaisesta työstä ja erilaisista paikkariippumattomista työnteon tavoista.  

 Tietoliikenneyhteydet mahdollistavat laajamittaisen etätyön ja monipaikkaisen työn useilla aloilla 

vyöhykkeiden välillä. Yhteiskäyttöiset etätyötilat ovat normaali käytäntö kaikilla vyöhykkeillä. Ne voivat olla 

joko yleisiä kaikille avoimia tiloja tai organisaatiokohtaisia työtiloja. 

Jalankulkuvyöhyke 

Nykyisenkaltaisia toimistorakennuksien alueita ei enää ole, vaan toimistotyölle varatut tilat sijoittuvat muun 

rakennuskannan lomaan. Etätyö omasta kodista ja yhteiskäyttöisistä etätyötiloista käsin on tyypillistä. Eri 

organisaatioiden toimistotiloja- ja työpaikkoja on keskitetty samoihin tiloihin. Etätyötä tukevien palveluiden 

ympärille on syntynyt paikkaan sidottuja työpaikkoja.  Jalankulkuvyöhykkeellä ei matkusteta säännöllisesti 

arkisin työn vuoksi muille vyöhykkeille. Satunaista etätyötä voidaan tehdä autovyöhykkeen työpaikkatiloissa 

(Ks. kaavio 12).

Autovyöhyke

Asuminen autovyöhykkeellä painottuu erillispientaloihin. Ne voivat olla vakituiseen tai vapaa-ajan asumiseen tarkoitet-

tuja. Autovyöhykkeellä asuminen tapahtuu luonnon ehdoilla ja uutta rakentamista vältetään. Rakennuspankki hyödyttää 

erityisesti haja-asutusalueita, sen kautta voi löytää mm. olemassa olevia vapaa-ajan asuntoja. 

 Autovyöhykkeelle on tyypillistä jalankulkuvyöhykkeen kanssa jakautunut monipaikkainen asuminen. Yhteisasu-

minen on uusi normaali autovyöhykkeellä.  Vapaa-ajan asunnot ovat pääasiassa yhteiskäytössä joko vuorottelevan pitem-

piaikaisen asumisen tai erilaisten lyhytaikaisten vuokrausorganisaatioiden kautta. 
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Kaavio 11. Työpaikat jalankulkuvyöhykkeellä. Ylimpänä poikkileikkaus perinteisestä toimisto- ja 
työpaikkarakennuksesta. Keskellä pohjakaavio saman katon alle keskitettyjen organisaatioiden ko-
konaisuudesta. Alimpana pohjakaavio yhteiskäyttöisten etätyötilojen ja niitä tukevien paikkasidon-
naisten palveluiden muodostamasta kokonaisuudesta.

Joukkoliikennevyöhyke

Joukkoliikennevyöhykkeltä on eniten työmatkaliikennettä arkisin oman vyöhykkeen sisällä ja muiden 

vyöhykkeiden välillä.  Lisäksi joukkoliikennevyöhykkeellä voidaan hyödyntää asuinalueiden sisällä yhteis-

käyttöisiä etätyötiloja. Paikkaansidotut työpaikat sijoittuvat ostoskeskuksien ja muiden palvelukeskittymien 

yhteyteen. 

Autovyöhyke

Autovyöhykkeellä työnteko painottuu etätyöhön ja erilaisiin ajallisesti vaihteleviin työntekotapoihin. Uusia 

työpaikkoja on syntynyt etätyötä tukevien toimintojen ympärille. Vyöhykkeeltä liikutaan tarpeen vaatiessa 

jalankulku- ja joukkoliikennevyöhykkeillä sijaitseville työpaikoille. Niiden lisäksi vyöhykkeelle sijoittuu kestä-

vän alkutuotannon ja kyläkeskuksien peruspalveluiden vakituisia paikkaansidottuja työpaikkoja. 
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Kaavio 12. Autovyöhykkeen tyypilliset työnteon paikat. Etätyö vakituisista- ja vapaa-ajan asunnoil-
ta käsin on tyypillistä. Myös erilaisia ajallisesti vaihtelevia työnteonpaikkoja on paljon (kausityö, 
väliaikaiset etätyötilat, jne.) Lisäksi eri organisaatioiden työntekijät käyttävät säännöllisesti vuoro-
tellen samoja tiloja omina työnteonpaikkoinaan.

Vapaa-aika

Vapaa-aika kestävässä paikkariippumattomassa yhdyskunnassa rakentuu osin kuten nykyisessä yhdyskun-

nassamme, missä liikunnalle ja muille harrastuksille on yhä varattu omat alueensa yhdyskuntarakenteessa. 

Ihmisten kohtaamiset etätyön myötä ovat vähentyneet, joten sosiaalisuutta tukevat palvelut ovat yhä tarpeen 

vapaa-ajalla. Niiden ohella on mahdollista viettää vapaa-aikaa laajasti erilaisten etäyhteyksien varaan raken-

nettujen vapaa-ajanviettotapojen muodossa. Sellaisia voivat olla erilaiset kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä 

muut virtuaalitapahtumat. Vapaa-aikaa voi myös painottaa joustavasti eri vyöhykkeiden välillä. 

Kaavi 13. Kaikki vyöhykkeet ovat kiinteästi kytkeytyneenä toisiinsa myös vapaa-ajan osalta etäyh-
teyksin. Lisäksi vapaa-ajan vietto synnyttämä liikenne kohdistuu erityisesti  jalankulku- ja autovyö-
hykkeille.
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Kaavio 14. Tyypillisiä vapaa-ajanviettotapoja eri vyöhykkeillä.

Jalankulkuvyöhyke 

Vapaa-aika jalankulkuvyöhykkeellä painottuu monipuolisiin kulttuuripalveluihin ja erilaisiin arkiliikuntapaik-

koihin. Tyypillistä vapaa-ajanvieton aiheuttama liikenne autovyöhykkeelle matkailukohteisiin ja virkistysmah-

dollisuuksien pariin. 

Joukkoliikennevyöhyke

Joukkoliikennevyöhykkeellä vapaa-aika vietetään arkisin pääasiassa vyöhykkeen sisällä. Sen sijaa viikonlop-

puisin ja loma-aikaan alueelta liikutaan viettämään vapaa-aikaa jalankulkuvyöhykkeelle kulttuuripalvelujen ja 

autovyöhykkeelle matkailu- ja virkistyspalveluiden pariin. 

Autovyöhyke

Autovyöhykkeellä vapaa-ajan vietto painottuu etänä tarjottaviin harrastusmahdollisuuksiin sekä virkistys-

mahdollisuuksien ympärille. Paikallisten yhdistysten kautta on mahdollista tilata erilaisia vapaa-ajan viettoa 

tukevia kurssikokeiluja, jotka voidaan kysynnän ollessa riittävää ottaa käyttöön eri alueilla. 

Kaavio 15.  Autovyöhykkeellä vapaa-aikana hyödynnetään laajasti yhteiskäyttöisiä vapaa-ajan vä-
lineitä ja tilauspalveluita. 
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4.3.3 Palveluverkko tulevaisuuden kestävässä paikkariippumattomassa 

 yhdyskunnassa

Kestävän paikkariippumattoman yhdyskunnan palveluverkko nojautuu niin paikkariippumattomiin kuin paik-

kasidonnaisiin palveluihin. Palveluverkon rakenne vastaa kunkin alueen ominaispiirteisiin. 

 Jalankulkuvyöhyke 

Jalankulkuvyöhykkeellä palveluverkko on tiivis. Liike- ja toimitilat sijoittuvat osaksi muuta rakennuskantaa 

esimerkiksi rakennusten maantasokerrokseen. Tuotteiden varastointia kaupunkiolosuhteissa on minimoitu ja 

erilaiset showroom-myymälät ovat tyypillisiä. Perinteisiä työpaikka- ja toimistotiloja on yhä, mutta niille ei ole 

varattu laajamittaisia työpaikka-alueita. Etätyötilojen ympärille on syntynyt uudenlaisia palveluita mm. ravin-

tolatoimintaan ja työhyvinvointiin liittyen. Samalla alalla toimivat eri organisaatiot ovat koonneet osaamistaan 

yhteisiin tiloihin ja erilaiset hubit ja ideahautomot ovat tyypillisiä tällä vyöhykkeellä. Niin yksilöitä kuin orga-

nisaatioita hyödyttämään on syntynyt erilaisia yhteiskäyttöisiä palveluita. Kaikkien ei tarvitse hankkia henki-

lökohtaisia palveluita ja tuotteita, vaan erilaiset vuokraus- ja lainapalvelut ovat tyypillisiä. Jalankulkuvyöhyke 

hyödyntää joukkoliikennevyöhykkeen vähittäiskaupan suuryksikköitä sekä noutopisteitä.

Joukkoliikennevyöhyke

Joukkoliikennevyöhykkeellä sijoittuu suuryksiköitä ja muita runsaasti varastotilaa tarvitsevia palveluita. Nii-

den yhteydessä sijaitsevat noutopisteet, joista tavaroita voi noutaa kaikille vyöhykkeille. Erilaiset kaupan ja 

palveluiden keskittymät ovat tyypillisiä. 

Tälle vyöhykkeelle on syntynyt työtiloja paikallisesti asuinalueille, sekä ostoskeskuksien yhteyteen. Myös 

näitä tukevia palveluita kuten lounasravintoloita sijaitsee palvelukeskittymien yhteydessä. 

Autovyöhyke

Autovyöhykkeellä konkreettiset palvelut ovat keskittyneet kyläkeskuksiin ja matkailutoiminnan yhteyteen. 

Niissä on tarjolla yhteisissä toimitiloissa vaihtelevajaksoisesti kiertäviä yksityisiä- ja julkisiapalveluita (ns. 

pop-up-palvelut). Erilaiset yhteiskäyttöiset palvelut ovat tyypillisiä. Esimerkiksi liikuntavälineitä ja työkaluja 

voi varata itselleen käyttöön sen sijaan, että olisi tarvetta ostaa omia. Myös liikkuvia palveluita voidaan tilata 

yhteiskäyttöisesti käymään säännöllisesti autovyöhykkeellä. Luontomatkailun ja virkistymisen yhteyteen on 

syntynyt etätyötiloja ja niitä tukevia paikkasidonnaisia palveluita, kuten ravintola- ja kokousjärjestelypalve-

luita. Organisaatiot ovat hyödyntäneet tyhjillään olevaa rakennuskantaa käyttöönsä ja tarjoavat työntekijöil-

leen etätyötiloja yhdessä majoitusmahdollisuuden kanssa. Näiden lisäksi autovyöhykkeelle sijoittuu kestävän 

alkutuotannon tarvitsemia toimitiloja.  Autovyöhyke hyödyntää joukkoliikennevyöhykkeen vähittäiskaupan 

suuryksikköitä sekä noutopisteitä.
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Kaavio 16.  Vyöhykkeiden palveluverkon tyypilliset tilat. Joukkoliikennevyöhykkeellä tyypillisiä pal-
veluverkon tiloja ovat kivijalkaliikkeet ja muut rakennuskannan sekaan sijoittuvat toimitilat. Jouk-
koliikennevyöhykkeellä tyypillisiä ovat kaupan ja palveluiden keskittymät sekä erilaiset tavaroiden 
noutopisteet. Autovyöhykkeellä palveluverkko rakentuu kyläkeskuksiin osin kiinteinä palveluina ja 
osin kiertävinä ja vuorottelevina palveluina.
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5. Yhteenveto ja johtopäätökset

Paikkariippumattomuus on ilmiö, joka vaikuttaa nykyisiin tapoihimme käyttää ja suunnitella erilaisia tiloja 

ja paikkoja. Paikkariippumattomuuden myötä on mahdollista keskittää tai hajauttaa eri tahojen toimintoja 

olemassa oleviin tai uudenlaisiin tiloihin. Ilmiö koskettaa niin yksilöiden arkea kuin erilaisten organisaatioiden 

toimintatapoja. Kestävästä paikkariippumattomuudesta voidaan puhua silloin, kun ilmiö toteutuu ottaen huo-

mioon kestävyyden periaatteet niin taloudellisen, ekologisuuden kuin sosiaalisen näkökulman kautta. 

 Paikkariippumattomuus on ilmiönä vahvasti sidoksissa digitalisaatioon ja sen edistämisessä keskeistä 

on toimivat tietoliikenneyhteydet. Tämä diplomityö tukee myös useissa tutkimuksissa todettua näkemystä, 

jonka mukaan toimivat tietoliikenneyhteydet nousevat kestävän paikkariippumattomuuden yleistymisen kan-

nalta keskiöön. Tästä huolimatta ilmiö voi vaikuttaa myös toimintoihin, jotka eivät suoraan linkity digitalisaa-

tioon, esimerkiksi ilmiötä tukevien paikkasidonnaisten palveluiden muodossa. 

 Tutkielmassani läpikäymäni kirjallisen aineiston valossa voi sanoa, että paikkariippumattomuus tun-

nistetaan ja se halutaan tuoda osaksi yhteiskuntaamme ja yhdyskuntien kehittämistä. Ilmiön kehittäminen 

tuodaan esille niin valtion, maakunnan kuin kuntienkin tulevaisuuden skenaarioissa ja strategioissa. Erityisesti 

etätyön ja monipaikkaisen asumisen tuomat muutokset tunnistetaan nykyisessä aluesuunnittelujärjestelmäs-

sä.  Aluesuunnittelun näkökulmasta ilmiön toteutumisen ja yleistymisen osalta on keskeistä, että sen toteu-

tumista ohjataan jatkossa määrätietoisemmin kestävään suuntaan. Nykyisellään paikkariippumattomuuden 

yleisin muoto, eli monipaikkainen asuminen, kuormittaa luontoa ja taloutta. Lisäksi lisääntynyt globaali keski-

näisriippuvuus mahdollistaa ympäristön kuormittumisen jossakin muualla, vaikka toiminto hoituisi päästöt-

tömästi tai verkon välityksellä ilman näkyviä paikallisia ympäristövaikutuksia. Tämä on myös varmasti globaali 

haaste, joka tulee ratkaista, jotta ilmiö ei käy ympäristölle kestämättömäksi. 

 Paikkariippumattomuutta koskevia kehitys- ja tutkimushankkeita on myös käynnissä useita. Jatkossa 

olisi tarvetta yhteenvetäville ja kokoaville tutkimuksille, jotta kaikki tuo tieto, jota ilmiöstä jo on olemassa, 

saadaan eri tahojen käytettäväksi. Ilmiöön liittyvä käsitteistö on myös kovin vaihtelevasti määriteltyä. Olisi 

hyvä, jos pystyttäisiin vakiinnuttamaan yhteinen ymmärrys siitä, mitä paikkariippumattomuudella tarkoitetaan, 

jolloin tiedon kerääminen ja uuden tiedon tuottaminen kohdistuu tavoiteltuihin asioihin. Jotta paikkariippu-

mattomuuden potentiaaliset hyödyt voidaan saavuttaa laajasti, pitäisin tärkeänä, että pystymme suunnittele-

maan erilaisten alueiden muodostamia kytköskokonaisuuksia. Paikkariippumattomuus mahdollistaa toimin-

taympäristöjen laajenemisen ja toiminnan kytkeytymisen useisiin eri paikkoihin. Tämä tulisi huomioida myös 

aluesuunnittelussa. 

 Paikkariippumattomuutta voi pitää yhtenä esimerkkinä siitä ilmiöjoukosta, joka tänä päivänä ja ole-

tettavasti myös tulevaisuudessa, tulee nopealla tahdilla haastamaan toimintatapojamme. Vaikka kaupungis-

tumisen on katsottu jatkuvan, kaupunkien keskustojen elinvoiman sen sijaa on uutisoitu laskeneen viime 

vuosien aikana. (Repo, 2021) Jääneekin nähtäväksi, miten kaupungistuminen, kaupunkikeskustojen elinvoiman 
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hiipuminen ja paikkariippumattomuus yhdessä vaikuttavat yhdyskuntarakenteen kokonaisuuteen. Pitäisin-

kin tärkeänä, että jatkossa tällaisten ilmiöiden, myös muiden kuin paikkariippumattomuuden, vaikutuksiin 

aluesuunnittelun osalta osattaisiin varautua paremmin ja nähdä laajasti ne mahdollisuudet, jotka niihin liittyy. 

On kuitenkin myös muistettava, että yksittäiset ilmiöt, kuten esimerkiksi koronapandemia, voivat vaikuttaa 

yhteiskunnan kehitykseen ja sitä kautta myös aluesuunnittelun tavoitteisiin nopeallakin aikavälillä. Näin ollen 

tulevaisuudessa eteen voi tulla haasteita, jotka heikentävät kestävän paikkariippumattomuuden toteutumisen 

laajasti yhdyskunnassa. 

 Yksi mahdollinen jatkotutkimuskysymys liittyy siihen, millaisia ominaisuuksia hyvällä yhdyskunnalla 

on tulevaisuudessa? Olisi tärkeää, että haluttu tulevaisuuskuva on eri tahoilla yhteneväinen, jotta erilaiset 

ilmiöt, kuten paikkariippumattomuus, voidaan huomioida laaja-alaisesti tulevaisuuteen tähtäävässä aluesuun-

nittelussa ja sen ohjauksessa. Keskeistä on myös esittää kysymys, halutaanko nykyinen yhdyskuntarakenne 

säilyttää vs. halutaanko yhdyskuntarakennetta ohjata määrätietoisesti muuttumaan kestävän paikkariippu-

mattomuuden viitoittamaan suuntaan. Entä halutaanko koko Suomi pitää todella asuttuna? Onko se edes mah-

dollista? Aluesuunnittelun pitkän aikajänteen takia on kiinnostavaa pohtia myös, miten eri sukupolvet näkevät 

halutun tulevaisuuden. Ovatko esimerkiksi nuoremmat sukupolvet tyytyväisiä siihen tulevaisuuden kuvaan, johon 

nykyinen päätöksenteko on meitä johdattamassa?

 Paikkariippumattomuudesta puhutaan monessa yhteydessä juuri työnteon ja asumisen kautta. Nämä 

koskettavat usein erityisesti aikuisia ja työssäkäyviä. Olisi tärkeää miettiä myös, mitä paikkariippumattomuus 

tarkoittaa lasten ja nuorten kannalta. Esimerkiksi päivähoidon tai peruskoulun toteuttaminen paikkariippu-

mattomasti voi olla mahdotonta. Tutkimusten mukaan etäopetukseen liittyykin teknisiä, pedagogisia ja orga-

nisatorisia ongelmia. (Nummenmaa 2011, 6–7) 

 En tällä työllä pysty antamaan yhtä vastausta siihen, miten kestävä paikkariippumattomuus tulee 

tulevaisuudessa ilmenemään, mutta toivon, että työ herätää näkemään ilmiön laajuuden ja mahdolliset vaiku-

tukset aluesuunnitteluun sekä tarjoaa yhden mahdollisen vision ilmiön kestävästä toteuttamisesta. Tiedostan 

myös, että visiossani hahmottelemat ratkaisut ovat sidoksissa yksilöiden valintoihin, yhteiskunnan kehityk-

seen ja jo toteutuneeseen yhdyskuntarakenteeseen. Näin ollen esittämäni ratkaisut eivät välttämättä toteu-

du tulevaisuudessa sellaisina, kuin ne tässä työssä olen esittänyt. Visioni on vain pintaraapaisu kaikista niistä 

mahdollisuuksista, joita paikkariippumattomuuden myötä voi syntyä. Ilmiön hahmottaminen esimerkiksi pal-

veluverkon osalta vaatisi palvelumuotoilua ja uudenlaisien kokeilujen syntyä. Esimerkiksi nykyisin yleistyneet 

kuriiripalvelut näyttävät, miten nopeasti omaksumme uusia tapoja ja miten niiden ympärille syntyy uudenlai-

sia palveluita. Olisikin tärkeää, että jatkossa viestittäisiin paikkariippumattomuuden mahdollisuuksista, jotta 

ilmiötä tukevia uusia palveluita ja konsepteja voi syntyä.

 Paikkariippumattomuus haastaa totuttuja toimintatapojamme ja sitä kautta erilaisten paikkojen ja 

tilojen käyttöä. Tämä luo omat haasteensa aluesuunnittelulle, kun syntyy uudenlaisia tarpeita ja nykyiset 

paikat voivat saada uudenlaisia merkityksiä.  Paikkariippumattomuus ei poista paikkojen merkitystä, mutta 
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se voi toteutuessaan luoda nykyiseen käsitykseemme paikoista, niiden suunnittelusta ja käytöstä ihan uuden 

tason. Ja osin onkin jo sen tehnyt. Tämän tutkimuksen pohjalta haluaisinkin nostaa esille seuraavat jatkotutki-

muskysymykset: Miten paikkariippumattomuus vaikuttaa nykyisiin tila- ja paikkakäsityksiin? Ja vastaavasti millaisia 

muutoksia tämä voi aiheuttaa asunto-, toimitila- ja palvelurakentamiselle? 

 Tarkastellessani valitsemaani kolmea aiempaa kaupunkiutopiaa oli hämmentävää huomata, kuinka 

paljon yhtäläisyyksiä niistä löytyi nykypäivän haasteisiin ja myös paikkariippumattomuuden tavoitteluun. Yksi 

jatkotutkimusaihe tai syvällisempi rakennemalliutopiatarkastelu voisikin liittyä näiden ja muiden 1900-luvun 

kaupunkisuunnittelun utopioiden ja paikkariippumattomuuden tarkasteluun. 

 Päätänkin tämän diplomityön lainaukseen Le Corbusierin teoksesta The Radiant City. Katson lai-

nauksen sopivan tähän päivään ja kestävän paikkariippumattomuuden tavoitteluun. Tunnistan toki, että viran-

omaiset eivät ole yksin vastuussa kestävän paikkariippumattomuuden ratkaisujen suunnittelusta, vaan niihin 

vaikuttavat kaikki aluesuunnittelujärjestelmän tasot ja toimijat. Isot teot ja muutos syntyy siten yhteistyöllä. 

Mielestäni Le Corbusier on siinä kuitenkin edelleen oikeassa, että nytkään ei ole aikaa hukattavaksi:

”…The authorities must realize 
that we are equipped today to 
take far-reaching decisions, on  the 
basis of overall plans and sound 
doctrine, and to inaugurate the era 
of great public works. There is no 
time to lose.”
 Le Corbusier, 1933, s.302
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