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Esipuhe
Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön yksikössä ylläpidetään ja kehitetään yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää (YKR). Yhdyskuntarakenteen seurannan tavoitteena on saada
kokonaiskuva yhdyskuntarakenteen tilasta ja kehityssuunnista. Kokonaiskuvan muodostamista varten tuotetaan ajallisesti ja paikallisesti vertailukelpoista tietoa yhdyskuntarakenteessa tapahtuvista
muutoksista. Yksi seurannan tärkeimmistä tavoitteista on tuottaa tietoa valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumisesta yhdyskuntarakenteen osalta.
Seuranta on tähän asti painottunut 34 suurimmalle kaupunkiseudulle, joiden yhdyskuntarakenteen
kehitystä esitellään useissa seuranta- ja tutkimusraporteissa kootusti yhdyskuntarakenteen seurannan www-sivuilla osoitteessa www.ymparisto.fi/ykr. Koko Suomen kattava yhdyskuntarakenteen
analysointi ja seuranta vaatii siihen soveltuvan yhdyskuntarakennetta kuvaavan toiminnallisen aluejaon.
Tässä teknisessä väliraportissa esitetään ehdotus yhdyskuntarakenteen toiminnallisesta aluejaosta
Suomessa. Väliraportin tavoitteena on saada palautetta aluejakoehdotuksesta, jotta eri seurannan
tarpeet voidaan mahdollisimman hyvin huomioida.
Väliraportin ovat laatineet Antti Rehunen ja Mika Ristimäki. Antti Rehunen on kirjoittanut osat 3,
4 ja 5 , Mika Ristimäki osat 1, 2 ja 5. Lisäksi analyyseihin ovat osallistuneet Ville Helminen,
Kimmo Nurmio ja Maija Tiitu. Laajemmin kehitystyöhön ovat osallistuneet useat SYKE:n rakennetun ympäristön tutkijat.
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1. Johdanto
Yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan työssäkäyntialueen, kaupunkiseudun, kaupungin, kaupunginosan tai muun taajaman sisäistä rakennetta. Se sisältää väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä yhdistävien liikenneväylien ja teknisen
huollon verkostojen sijoittumisen ja niiden keskinäisen suhteen.
Yhdyskuntarakenteen toiminnallisten aluejakojen tulee mahdollistaa merkittävimpien aluekehityksen ja yhdyskuntarakenteen päätrendien seuranta. Näitä ovat erityisesti valtakunnallinen seutujen
kehityksen polarisoituminen, kasvuseutujen yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja eheytyminen,
metropolisaatio ja monikeskuksisuus erityisesti Helsingin vaikutusalueella sekä taantuvien seutujen
yhdyskuntarakenteen palveluverkon ja infrastruktuurin vajaakäyttö.
Yhdyskuntarakenteen valtakunnallisen toiminnallisen aluejaon tavoitteena on jakaa Suomi osaalueisiin, joiden avulla voidaan toteuttaa vertailukelpoisesti yhdyskuntarakenteen kehitystä kuvaavat seuranta-analyysit. Toiminnalliset alueet kattavat kaksi ulottuvuutta. Ensimmäinen ulottuvuus
koskee keskusalueiden määrittelyä, joita ovat kaupunkiseudut tai pienemmät keskukset. Toinen
ulottuvuus koskee keskusalueiden toiminnallisen vaikutusalueen ulkorajan määrittelyä. Toiminnallisten alueiden rajauksen lisäksi seurantaa varten tarvitaan alueluokitus, joka mahdollistaa alueiden
väliset vertailukelpoiset seuranta-analyysit.
Yhdyskuntarakenteen seurannan kannalta tärkeät 34 suurinta kaupunkiseutua on jo aiemmin määritelty ja niiden avulla on saatu tietoa seurantaraporttien avulla. Raportissa esitetään kaupunkiseutujen
uusimmat rajaukset vuodelta 2010. Kaupunkiseutujen seurannan keskeinen kohde on yhdyskuntarakenteen kuvaaminen maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta kuvaavan vyöhykkeisyyden avulla.
Se mahdollistaa erityisesti yhdyskuntarakenteen hajautumisen ja eheytymisen seurantatulokset.
Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyydestä on valmistumassa oma raporttinsa vuoden 2012 aikana,
jonka vuoksi sitä ei tässä väliraportissa käsitellä. Keskusalueiden seurannan osalta 34 kaupunkiseutua pienempien yhdyskuntarakenteellisesti itsenäisten keskusten seuranta vaatii tulevaisuudessa
erityistä huomiota.
Väliraportissa huomio kiinnitetään kaupunkiseutujen ja pienempien keskusten vaikutusalueiden
ulottuvuuteen ja ulkorajan määrittelyyn. Toiminnallisen vaikutusalueiden toteuttamiseksi tarvitaan
mahdollisimman selkeät kriteerit, jotka kuvaavat yhtenäisiä työssäkäynti- ja asiointialueita Suomessa. Yhdyskuntarakenteen toiminnallisten vaikutusalueiden lähtökohtana on arjen liikkumiseen
perustuvat alueet. Sen sijaan satunnaiset pidemmät loma- ja työasiointimatkat eivät kuulu yhdyskuntarakenteen piiriin. Samoin valtakunnalliset, eri seutuja yhdistävät laajemmat kehityskäytävät
kuuluvat aluerakenteen eivätkä yhdyskuntarakenteen piiriin.
Toiminnallisten vaikutusalueiden määrittelemiseksi käytetään pääosin työssäkäynti- ja asiointiaineistoja sekä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän tietoja. Työssäkäyntiaineisto on Tilastokeskuksen luoma aineisto, joka perustuu työllisten asuin- ja työpaikan sijaintietoon ja kattaa kaikki
työlliset. Työssäkäyntitieto on osa SYKEn yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää ja sisältää
aikasarjan työssäkäynnistä vuodesta 1980 alkaen. Asiointiaineisto perustuu TNS Gallupin Suureen
Vaikutusaluetutkimukseen, joka on laaja otos ja yleistetty kuntatasolle, osin jopa kunnanosatasolle.
SYKE:n yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmää käytetään erityisesti taajama-alueiden ja kaupunkiseutujen sekä väestö- ja työpaikkatilastojen osalta. Yhdessä em. aineistot mahdollistavat toiminnallisen vaikutusalueen määrittelyn varsin kattavasti. Katvealueiden ja rajatapausten osalta käytössä on myös SYKE:ssä luotu tieverkkoon perustuva saavutettavuusaineisto.
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SYKEn kokoama toiminnallinen aluejako tunnistaa arkiliikkumisen näkökulmasta hyvin erikokoisia alueita. Suurten keskusten vaikutusalue ulottuu kauas, kun taas pienemmät toiminnalliset alueet
ovat vain yhden kunnan kokoisia. Jatkotyössä nousee tarpeelliseksi pohtia suurempien toiminnallisten alueiden jakamista osa-alueisiin, joilla on riittävä asukaspohja ja oma keskus. Toisaalta yhdyskuntarakenteen seurannan tilastollisissa analyyseissa asukasmäärältään pienimmät toiminnalliset
alueet voivat olla liian pieniä kohdealueita. Niiden osalta voidaan harkita alueiden yhdistämistä
suuremmiksi kokonaisuuksiksi tai pienten vaikutusalueiden tarkastelua omana alueluokkanaan.
Toiminnallisten alueiden kehittämisen rinnalla SYKEssä laaditaan parhaillaan paikkatietoaineistoa
valtakunnalliseksi kaupunki-maaseutuluokitukseksi yhdessä työvoima- ja elinkeinoministeriön sekä
maa- ja metsätalousministeriön kanssa. Luokitus tehdään paikkatietoaineistoksi, jonka on tarkoitus
korvata nykyinen kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutuluokitus kesällä 2012.

2. Kaupunkiseudut yhdyskuntarakenteen toiminnallisen aluejaon keskuksina
2.1 Yhdyskuntarakenne ja seutuistuminen
Seutuistuminen liittyy laajemmin yhteiskunnan tehostumiseen ja erikoistumiseen, joka on johtanut
laajentuneisiin työmarkkina- ja asiointialueisiin. Kehitystä kuvaa hyvin työ- ja asiointimatkojen
voimakas kasvu. Liikennetekniikan voimakas kehittyminen on johtanut matkakustannusten yksikkökustannusten laskuun ja liikenteen tehostumiseen. Viimeisin liikenteen kehitysvaihe liittyy tietoja viestintäteknologian kehitykseen. Etätyö ja sähköinen asiointi eivät enää ole suoraan suhteessa
tiettyyn fyysiseen sijaintiin. Tämän vuoksi yhdyskuntarakenteesta johtuva fyysinen sijainti korostuu
entisestään. Merkittävimmiksi tekijöiksi nousevat asukkaiden ja yritysten aktiiviset fyysiset kohtaamispaikat, keskukset ja niiden muodostama keskusverkko. Keskusverkon keskukset järjestyvät
tilallisesti seudullisesti eri tasoisina ja osin erikoistuneina eri toimintoihin. Osa keskuksista järjestyy
hierarkkisesti osa verkostomaisesti. Tätä tilallista kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen järjestystä kuvataan maankäytön ja liikenteen vuorovaikutuksen avulla
Kokonaisnäkemys yhdyskuntarakenteesta on uudelleen muotoutumassa ja parhaillaan elämme murrosvaihetta, jota edelsi voimakas modernin kaupunkikehityksen toimintojen eriyttäminen. Tällöin
yhdyskuntarakenne jäsentyi erottamalla asutus, työpaikka ja palvelualueet erilleen. Tähän liittyi
voimakas autoistumisen lisääntyminen, joka mahdollisti eri toimintojen saavutettavuuden. Nykyisin yhdyskuntarakenne nähdään yhä enemmän seudullisena kokonaisuutena, jossa eri liikkumismahdollisuudet jäsentävät kaupunkiseutua. Monipuolisimman liikkumismahdollisuuden tarjoaa
jalankulkuun ja joukkoliikenteeseen tukeutuvat alueet. Yksipuolisimmat liikkumismahdollisuudet
sijoittuvat autokaupunkiin ja autokaupungin keskuksiin. Eri liikkumismahdollisuuksia painottava
yhdyskuntarakenteen näkemys on yhä merkittävämmässä roolissa erityisesti ikääntymisen voimistuessa ja laajemmin kestävämmän sekä kilpailukykyisemmän yhdyskuntarakenteen tavoitteiden
konkretisoituessa.
SYKE on useiden kansallisten ja kansainvälisten tutkimuslaitosten kanssa viimeisen kymmenen
vuoden aikana kehittänyt maankäytön ja liikenteen vuorovaikutusta kuvaavaa kuntarajoista riippumatonta kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen vyöhykemallia, jonka käyttö on nopeasti levinnyt laajasti yhdyskuntasuunnitteluun. Yhdyskuntarakenteen vyöhykekartat on laadittu 34 suurimmalta kaupunkiseudulta Suomesta. Esimerkkinä Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen
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vyöhykkeet kuvassa 1. Tampereella keskeiset yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet ulottuvat ympäröiviin kuntiin. Yhdyskuntarakenteen hajautumista kuvaa hyvin alhaisen tiheyden taajama-alueet erityisesti kehyskuntien asemakaavoitetun alueen lievealueella. Lievealueen rakentaminen pirstoo
maanomistusta ja heikentää olennaisesti tulevaa asemakaavoitusta. Yhdyskuntarakenteen vyöhykemallia käytetään erityisesti yhdyskuntarakenteen strategiseen suunnitteluun rakennemalleissa ja
kehityskuvissa, täydennysrakentamisen ohjaamiseen sekä kehityksen seurantaan. Yhdyskuntarakenteen vyöhykemalliin perustuvien analyysien avulla pystytään entistä paremmin arvioimaan myös
tulevaa yhdyskuntarakenteen kehitystä. Yhdyskuntarakenteen vyöhykemalli on myös käyttökelpoinen arvioitaessa kuntarakenteen muutostarpeita. Ne tuovat esiin keskeiset yhdyskuntarakenteen
fyysiset ja toiminnalliset tekijät, seudullisen keskusverkon ja hallinnollisten kuntarajojen ongelmaalueet.

Kuva 1. Tampereen kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet, asemakaava-alueen ulkoraja sekä alhaisen
tehokkuuden taajama-alueet. SYKE /YKR

2.2 Kaupunkiseudut ja kaupunkialueet
Kaupunkiseudut muodostavat toiminnallisten alueiden rungon Suomessa. SYKE:n yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmässä kaupunkiseutuja on 34, joista kolme on niin sanottuja kaksoiskaupunkeja. Olennaista on erottaa eri kaupunkiseudut väestön ja työpaikkojen kokoluokan mukaan
(kuva 2 ja taulukko 1).
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Kaupunkiseutu muodostuu suurimpien kaupunkikeskusten keskustaajamasta, siihen fyysisesti ja
toiminnallisesti tiiviisti liittyvistä lähitaajamista sekä näitä ympäröivästä lievealueesta, joka on hajaasutusaluetta. Esimerkki kaupunkiseudun taajamista Hämeenlinnan kaupunkiseudulta (kuva 3).
Keskustaajamia ovat taajamat, joissa väestömäärä on yli 15 000 asukasta ja taajama ei ole kaupunkiseudun lähitaajama. Kaksoiskaupungit muodostuvat keskustaajamista, joiden reunat ovat alle viiden kilometrin päässä toisistaan ja jotka ovat väestömäärältään samaa kokoluokkaa.
Lähitaajama kuuluu kaupunkiseutuun siinä tapauksessa jos etäisyys keskustaajaman reunaan on
enintään kolme kilometriä. Lähitaajama kuuluu kaupunkiseutuun myös siinä tapauksessa, jos se on
yli kolmen kilometrin päässä keskustaajamasta, mutta sen työllisistä yli 20 % käy töissä keskustaajamassa ja lähitaajaman ja keskustaajaman välillä on yhtenäinen alue, jossa rakennusten tiheys yhden kilometrin säteellä on yli 45 kappaletta ja lähitaajaman reuna on alle 40 kilometrin päässä keskustaajaman toiminnallisesta keskipisteestä. Lähitaajaman ja keskustaajaman välillä on oltava myös
suora tieyhteys. Lähitaajama voi kuulua ainoastaan yhteen kaupunkiseutuun ja ristiriitatilanteessa
taajama katsotaan kuuluvaksi suurempaan kaupunkiseutuun.
Lievealue on kaupunkiseuduille muodostuva yhtenäinen alue, joka ulottuu viiden kilometrin päähän
keskustaajaman ulkoreunasta ja kolmen kilometrin päähän kaupunkiseudun lähitaajaman ulkoreunasta. Lievealueeseen eivät kuulu vesistöt, Suomen rajojen ulkopuoliset alueet eivätkä kaupunkiseutujen ulkopuoliset taajama-alueet.
Kaikista 34 kaupunkiseudusta esitetään kartat kaupunkiseutujen keskustaajamista, lähitaajamista
sekä kaupunkiseutujen ulkopuolisista taajamista. Näitä ympäröivä lievealue on jätetty kartoista
pois. Kartat löytyvät osoitteesta www.ymparisto.fi/ykr. YKR-kaupunkiseutujen ja -taajamien tarkempi kriteerien kuvaus esitetään julkaisussa Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä – Ehdotus
yhdyskuntarakenteen seurannan järjestämiseksi ja kehittämiseksi (Suomen ympäristö 344/1999)
Suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen seurantaa varten niiltä erotetaan erikseen aluetehokkuuden mukaan tiiviimmät kaupungin ydinalueet sekä sitä ympäröivä kaupunkimainen alue. Nämä
alueet kuvaavat varsin hyvin kaupunkimaisuuden astetta Suomessa suhteessa olemassa oleviin kaupunkiseuturajoihin ja kuntarajoihin. Esimerkkinä kuvassa 4. Turun kaupungin ydinalueet ja sitä
ympäröivä kaupunkimainen alue suhteessa alueen kuntarajoihin.
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Kuva 2. Suomen 34 suurinta kaupunkiseutua sekä yli 5000 asukkaan taajamat lievealueineen yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmän mukaan v.2010. Taustalla kuntajako. SYKE /YKR

11

Taulukko 1.Kaupunkiseutujen ryhmittely keskustaajaman väestö- ja työpaikkamäärien mukaan.
SYKE /YKR

Helsinki
Tampere
Turku
Oulu
Lahti
Jyväskylä
Pori
Kuopio
Hyvinkää-Riihimäki
Vaasa
Joensuu
Kotka-Hamina
Lappeenranta
Kouvola
Rovaniemi
Hämeenlinna
Seinäjoki
Kemi-Tornio
Porvoo
Mikkeli
Kokkola
Lohja
Rauma
Kajaani
Salo
Imatra
Savonlinna
Forssa
Pietarsaari
Varkaus
Raahe
Heinola
Valkeakoski
Iisalmi
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YKR-keskustaajaman
väestö 2010
1 145 755
309 126
249 707
182 981
115 222
114 759
90 969
81 144
69 692
64 181
62 607
54 283
53 869
49 976
49 412
48 867
45 228
44 554
37 174
35 881
34 765
33 586
33 256
30 581
30 451
29 337
23 170
22 649
20 900
20 379
19 061
17 710
16 898
15 727

YKR-keskustaajaman
työpaikat 2007
609 945
143 399
118 151
79 763
49 583
52 684
38 917
39 078
27 757
35 445
28 204
22 376
24 661
21 986
20 804
24 167
21 140
15 331
14 341
17 307
16 156
13 103
16 098
12 838
18 378
10 490
9 910
10 958
10 469
9 527
9 929
5 883
7 646
7 480

80 000 asukasta
35 000 työpaikkaa

40 000 asukasta
20 000 työpaikkaa

25 000 asukasta
10 000 työpaikkaa

Kuva 3. Hämeenlinnan kaupunkiseudun keskus- ja lähitaajamat sekä muut ympäröivät taajamat v..2010. SYKE /YKR.
Kaikista 34 kaupunkiseudusta vastaavat kartat osoitteessa www.ymparisto.f/ykr

Kuva 4. Turun kaupunkiseudun aluetehokkuudeltaan tiiviimpi kaupungin ydinalue ja sitä ympäröivä kaupunkimainen
alue sekä näiden suhde alueen kuntarajoihin. v.2010. Suurimpien kaupunkiseutujen vastaavat kartat osoitteessa
www.ymparisto.fi/ykr.
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2.3. Helsingin metropolialue
SYKE on tutkinut viimeisen kolmen vuoden ajan yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja pääkaupunkiseudun kuntien ja kuntayhtymien kanssa Helsingin metropolialueen ja laajemmin Uudenmaan yhdyskuntarakennetta Urban Zone hankkeessa. Olennaista uutta tietoa hankkeesta saatiin
yhdistämällä laaja 20 000 asukkaan matkapäiväkirjaotos SYKE:n yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmätietoihin. Tämä mahdollisti alueluokituksen toteuttamisen Uudellemaalle, joka kuvaa eri
yhdyskuntarakenteen ja liikkumiskäyttäytymisen suhdetta varsin hyvin(kuvat 5 ja 6 ja 7).
Tulosten mukaan pääkaupunkiseudun neljä kuntaa luokittuu yhdyskuntarakenteen ja liikkumiskäyttäytymisen mukaan selkeästi omaksi kokonaisuudeksi, joille muodostuu myös alakeskusverkko.
Ympäröivältä metropolialueelta erottuu itsenäisiksi kaupunkiseuduksi Lohjan, Hyvinkää-Riihimäen
ja Porvoon seudut. Pääkaupunkiseudun kehyskunnat jäsentyvät sekä suhteessa vallitsevaan liikenneinfrastruktuuriin että etäisyyteen pääkaupunkiseudusta. Kehyskunnat voidaan jakaa joko raideliikenteeseen tai bussiverkostoon tukeutuviin. Toisaalta ne voidaan jakaa läheiseen kehysalueeseen
sekä ulompaan kehysalueeseen suhteessa pääkaupunkiseutuun.
Yhdyskuntarakenteen näkökulmasta kehysalue piirtyy kuitenkin selkeästi omana kokonaisuutenaan
jakautuen eri sektoreihin suhteessa säteittäiseen liikenneverkkoon pääkaupunkiseudulta. Kuntarakenteen kannalta kehysalue on moniulotteinen ja selkeitä alakeskuksia on useita.
TNS-Gallupin Suuren Vaikutusaluetutkimuksen mukaan kehysalueilta erottuu erilaisia asiointialueita hieman kriteereistä riippuen. Erikoistavarakaupan asioinnin osalta Helsinki on omanaan yhdessä Sipoon kanssa. Espoo, Kauniainen ja Kirkkonummi rajautuvat omaksi alueeksi. Vantaan palvelut
vetävät Tuusulan ja eteläisen Nurmijärven omaksi alueekseen. Vihti suuntautuu sekä Espooseen
että Vantaaseen. Pääradan Kerava, Järvenpää ja Hyvinkää ovat varsin omavaraisia, mutta eri kriteereillä niihin kohdistuu ympäröivien pienempien kuntien asiointia. Mikäli tarkastellaan laajemmin
asiointia useilla eri kriteereillä Helsinki, Vantaa, Espoo ja Kauniainen muodostavat yhden kokonaisuuden, johon liittyy myös kehyskuntia.
Johtopäätöksenä metropolialueen kunnista voidaan todeta sen alueella suuntautumisen noudattavan
laajemmin metropolialueille tunnusomaista ristikkäisiä asiointivirtoja, jossa Helsingin keskustan ja
pääkaupunkiseudun alakeskusten merkitys korostuu. Monikeskuksisuus on seudulla selvästi kasvussa ja sen myötä myös kehysalueiden suuntautuminen.
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Kuva 5. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet pääkaupunkiseudulla v.2010. SYKE /YKR

Kuva 6. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Uudellamaalla v.2010. SYKE /YKR
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Kuva 7. Yhdyskuntarakenteen aluejako Uudellamaalla v.2010. SYKE /YKR

2.4 Yhdyskuntarakenteen hajautuminen kaupunkiseuduilla
Alue- ja yhdyskuntarakenteen tutkimuksissa viimeisten on vuosikymmenten aikana useasti todettu
hallinnollisten kuntarajojen aiheuttamista kielteisistä vaikutuksista yhdyskuntarakenteen kehitykseen. Merkittävimpinä näistä ovat kuntien maapolitiikkaan liittyvät erilaisuudet, joiden seurauksena
yhdyskuntarakenteen hajautuminen on suuntautunut kehyskuntien alueelle alhaisen tiheyden taajama-alueille. Maankäyttö- ja rakennuslaki ei SYKE:n seurantatietojen mukaan juurikaan ole tätä
kehitystä estänyt viimeisen kymmenen vuoden ajalta , vaan hajautuminen on jatkunut etenkin kasvavilla kaupunkiseuduilla suunnittelutarveratkaisujen kautta. Kuvassa 8 esitetään eteläisen Suomen
asemakaavaa ympäröivälle haja-asutusalueelle haettujen suunnittelutarveratkaisujen määrä. Kartta
kuvaa hyvin suurimpien kaupunkiseutujen hajarakentamispainetta. Helsingin metropolialueen hajarakentamispaine ulottuu 60-70 kilometrin etäisyydelle asti.
Liitteessä 1 kuvataan väestökasvua kaupunkiseutuja ympäröivällä haja-asutusalueella eri etäisyysvyöhykkeillä aikavälillä 1980-2000. Kartta osoittaa selvästi hajarakentamispaineiden ulottuvuuden
eri seuduilla. Voimakkainta kasvu on ollut kasvukeskusten lievealueella.
Kaupunkiseutujen asemakaavojen reuna-alueiden lieverakentaminen johtaa maanomistuksen pirstoutumiseen sekä vaikeuttaa merkittävästi maapolitiikkaa sekä kestävän , MRL:n tavoitteiden mukaisen yhdyskunnan kehitystä. Useita sijainniltaan hyviä alueita otetaan liian alhaisen tehokkuuden
rakentamiseen ja toisaalta on jouduttu ottamaan yhdyskuntarakennetta hajauttavia huonon sijainnin
alueita tehokkaamman rakentamisen piiriin. Lopputuloksena on heikkolaatuista yhdyskuntaraken16

netta, vajaakäyttöisiä alueita, joissa arkitoimintojen palveluiden saavutettavuus on huono. Näiden
alueiden eheyttäminen osaksi toimivaa yhdyskuntarakennetta on vaikeaa ja erittäin kustannustehotonta huonon sijainnin vuoksi (kuva 9 ). Usein lievealueiden yhdyskuntarakenteen hajautumista
lisää myös asemakaava-alueiden ulkopuolisen vesihuoltoverkoston laajamittainen rakentaminen
vesihuolto-osuuskuntien toimesta. Tällainen perusinfrastruktuurin rakentaminen harvaan asutukseen perustuen asemakaavan lievealueille haittaa useissa tapauksissa merkittävästi tulevaa asemakaavoitusta.
Toinen nykyisiin kuntarajoihin liittyvä merkittävä yhdyskuntarakenteen hajautumista aiheuttava
tekijä on kaupan suuryksiköiden rakentaminen yhdyskuntarakenteen reuna-alueille kehyskuntiin.
Nämä alueet ovat usein lähes ainoastaan henkilöautolla saavutettavissa eivätkä tukeudu olemassa
oleviin keskuksiin ja alakeskuksiin. Nämä heikentävät merkittävästi asukkaiden lähipalveluiden
saavutettavuutta ja ovat ristiriidassa MRL:n kehittämistavoitteiden kanssa.
Kolmas kuntarajaan liittyvä yhdyskuntarakenteen ongelmia aiheuttava tekijä liittyy maankäytön ja
joukkoliikenteen yhteensovittamiseen. Keskuskuntien paikallisliikenteen reitistöt ja taksat noudattelevat kuntarajoja, koska ne ovat tiiviisti sidoksissa kuntien taloudelliseen tukeen joukkoliikenteelle. Keskuskuntien tuki on usein kehyskuntiin verrattuna moninkertainen. Kuntaraja heikentää
yhdyskuntarakenteen sijaintiin liittyvien luontevien joukkoliikennekäytävien kehittämistä. Joukkoliikenteen kehittämisen lisäksi kuntaraja usein estää joukkoliikenteen edellyttämän maankäytön
saamista kehyskuntien luonteville joukkoliikennereiteille ( kuva 1) . Kehyskunnat kaavoittavat näille alueille maankäyttöä, joka ei tue riittävästi joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä.
Esitetyt epäkohdat ovat vain osa laajemmasta nykyisiin kuntarajoihin ja yhdyskuntarakenteeseen
liittyvistä ongelmista. Näitä ongelmia on havaittavissa selvästi vähemmän kunnissa, joiden toiminnallinen alue kattaa laajan ja yhtenäisen toiminnallisen kokonaisuuden. Kuntarakenteen näkökulmasta kyse on asukkaiden ja yritysten arkeen liittyvän toiminnallisen alueen laajentumisesta ylikunnalliseksi eli seudulliseksi.
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Kuva 8. Eteläisen Suomen kaupunkiseutujen hajarakentamispainetta kuvaa suunnittelutarveratkaisut asemakaavaalueita ympäröivällä haja-asutusalueella yleistettynä summatietona 3 kilometrin etäisyydellä.SYKE /YKR

Kuva 9. Yhdyskuntarakenteen ongelmia suhteessa maankäytön suunnitteluun: 1) ylisuuri kaavavaranto 2) keskeneräiset alueet 3) yksittäiset kuntarakennetta hajottavat kaavat 4) käyttämättömäksi jääneet alueet (RitvaLiisa Salmi 1997, seminaariesitelmä ympäristöministeriö)
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3. Paikkatietopohjaiset työssäkäyntialueet

3.1 Paikkatietopohjaiset työssäkäyntitiedot
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ylläpitämä yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR)
sisältää tiedot työllisten sekä asuinpaikan että työpaikan sijainnista 250 m x 250 m tilastoruudukossa. YKR-tietojen lähteenä on Tilastokeskus, mutta tietojärjestelmää ylläpidetään SYKEssä. YKRtietojen perusteella voidaan määrittää työssäkäynnin suuntautumista ja työssäkäyntialueita hallinnollisista rajoista riippumatta ja kuntaa tarkemmalla aluetasolla.
Kansainvälisesti työssäkäyntialueita on muodostettu yleensä hallinnollisen tai tilastollisen aluejaon
mukaan. Kummassakin tapauksissa on tarkasteltu edeltä käsin rajattujen alueiden välistä työssäkäyntiä ja yhdistetty alueita sen perusteella laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Työmatkoista on Suomessa saatavilla tarkempia paikkatietoja kuin useimmissa muissa maissa. Tämä mahdollistaa itse
aluejaon muodostamisen nimenomaan työssäkäynnin näkökulmasta.
YKR:ssä on tehty taajamarajaus, jota käytetään tällä hetkellä virallisena taajama-alueena myös Tilastokeskuksessa. Yli 90 prosenttia työmatkoista suuntautuu taajama-alueille. Taajamarajausta voidaan näin käyttää työssäkäynnin keskusten tunnistamisessa.
Tässä työssä on käytetty vuoden 2010 taajamarajausta. Taajamiin on liitetty keskeisimmät niiden
ulkopuoliset työpaikkakeskittymät, kuten suuret tehdasalueet ja satamat, jotka ovat merkittäviä
työnantajia, mutta eivät sijaitse itse taajama-alueella. Lisäksi kiinteästi toisiinsa kytköksissä olevia
taajamia, jotka muodostavat yhteisen työssäkäynnin keskuksen, on käsiteltynä yhtenä kokonaisuutena. Esimerkiksi Sotkamo ja Vuokatti ovat tällainen taajamapari, joiden välimatka on hyvin lyhyt.
Vuonna 2010 Suomessa oli 735 taajamaa. Kun kiinteästi toisiinsa kytkeytyneet taajamat on liitetty
yhtenäisiksi alueiksi, jää taajamatarkasteluun 710 aluetta.
Työssäkäyntiä on tarkasteltu vuoden 2007 tietojen perusteella. Vasta työn loppuvaiheessa saatiin
käyttöön vuoden 2009 työssäkäyntitiedot, joita on käytetty vain rajallisesti. Työssäkäyntitiedot
valmistuvat hitaammin kuin muut seurantatiedot eli vasta kun verotus on vahvistettu ja eri rekistereiden on saatu yhdistettyä Tilastokeskuksessa.
Työssäkäyntitarkastelun ensimmäisenä vaiheena on ollut taajamien välisen työssäkäynnin ristiintaulukointi. YKR-tietojen perusteella on määritetty taajamien välinen työssäkäyntitaulukko, jossa kullekin taajamalle on haettu tieto omassa taajamassa työssäkäyvien määrästä sekä yleisimmät muut
työssäkäynnin kohteena olevat taajamat ja niihin suuntautuvan työssäkäynnin määrä ja osuus. Taajamien välisen työssäkäynnin tarkasteluun on sisällytetty linnuntietä alle 100 kilometrin työmatkat.
Taulukon perusteella on voitu tarkastella työssäkäyntiä taajamatasolla.
Työssäkäynnin alueellinen tarkastelu on toteutettu 1 km x 1 km ruudukossa, joka mahdollistaa pienempää ruutukokoa tehokkaammin koko maan kattavan laskennan ja yleistykset. Kullekin 1 km2
ruudulle on laskettu lukumäärätieto siitä, kuinka monta kyseisessä ruudussa asuvaa työllistä käy
töissä kussakin taajamassa (Kuva 10).
Koska työssäkäyntitietoihin liittyy satunnaisuutta varsinkin haja-asutusalueella, on tietoja jouduttu
yleistämään. Yleistys on toteutettu laskemalla kullekin ruudulle summa kaikista viiden kilometrin
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etäisyydellä sijaitsevista ruuduista. Näin jokaisessa ruudussa on summatieto kussakin taajamassa
työssäkäyvien määrästä kyseisessä ruudussa ja sitä ympäröivissä ruuduissa viiden kilometrin etäisyydellä. Viiden kilometrin yleistys tunnistaa työssäkäynnin painopisteen vähittäisen muuttumisen
ja tuottaa melko yhtenäisiä alueita.

Otetaan tarkastelukohteeksi
taajamat ja liitetään niihin
suurimmat ulkopuoliset
työpaikkakeskittymät

Määritetään eri taajamissa
työssäkäyvien määrä
1 km2 ruudukossa
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Haetaan yleisin työssäkäynnin
kohteena oleva keskustaajama,
jossa vähintään puolet käy töissä
omassa taajamassa, keskiarvona 5
km etäisyydeltä laskettuna

Haetaan yleisin työssäkäynnin
kohteena oleva taajama 1 km2
ruudukossa keskiarvona 5 km
etäisyydeltä laskettuna

Yleistetään vaikutusalueen
rajaus

65 10 158

Valitaan työssäkäynnin
keskustaajamiksi ne, joissa yli
puolet käy työssä omassa
taajamassa

Kuva 10. Työssäkäynnin keskusten ja yleisimmän työssäkäynnin kohteena olevan taajaman tai keskuksen määritys.
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3.2 Työssäkäynnin keskukset ja niiden vaikutusalueet
Työssäkäynnin keskuksia ja niiden vaikutusalueita on tarkasteltu eri tasoilla. Kaikkein alimmalla
tasolla voidaan erottaa sellaiset taajamat, joissa omassa taajamassa työssäkäynti on yleisempää kuin
missään muussa yksittäisessä taajamassa työssäkäynti ja joille muodostuu vähintään pieni vaikutusalue, jonka sisällä kyseinen taajama on yleisin työssäkäynnin kohde. Tällaisia taajamia ja vaikutusalueita on Suomessa 335 kappaletta (Kuva 11). Osassa näitä taajamia työssäkäynti johonkin muuhun keskukseen on kuitenkin lähes samaa tasoa kuin omassa taajamassa työssäkäynti tai työssäkäynti voi suuntautua useampaan eri keskukseen. Tällöin omassa taajamassa työssäkäynnin osuus
voi jäädä selvästi alle puoleen ja taajaman vaikutusalue heikoksi.
Tässä tarkastelussa työssäkäyntitarkastelun lähtötason vaikutusalueiden keskuksiksi on valittu sellaiset taajamat, joissa yli puolet taajamassa asuvista työllisistä käy töissä omassa taajamassa. Voidaan ajatella, että tällainen taajama muodostaa selvemmin oman keskuksensa, jolla on jonkinlainen
oma vaikutusalueensa. Tällaisia taajamia on Suomessa 226 kappaletta (Kuva 12). Suuri osa niistä
taajamista, joissa vähintään puolet käy töissä omassa taajamassa, on kooltaan varsin pieniä: mediaanikoko on 2 700 asukasta ja 1 000 työllistä.
Valituille 226 työssäkäynnin lähtötason taajamakeskukselle on muodostettu vaikutusalue 1 km x 1
km ruututietojen perusteella. Jokaiselle ruudulle on laskettu summatieto kussakin valitussa keskuksessa työssäkäyvien määrästä kyseisessä ruudussa ja sitä ympäröivissä ruuduissa viiden kilometrin
etäisyydellä. Summatietietojen perusteella kullekin ruudulle on määritetty se keskus, jossa käydään
yleisimmin töissä. Näin muodostuneiden alueiden rajoja on yleistetty laskemalla useimmin esiintyvä arvo kolmen kilometrin etäisyydellä. Aluemääritys on laskettu lähimpien arvojen perusteella
myös alueille, joilla ei ole keskuksiin suuntautuvaa työssäkäyntiä, jotta vaikutusalueista on saatu
täysin yhtenäisiä ja koko maan kattavia (Kuva 13).
Näin määritettyjen työssäkäynnin vaikutusalueiden mediaanikoko on 5 300 asukasta ja 1 900 työpaikkaa. Monilta alueilta käydään töissä muilla alueilla. Koko maan työmatkoista 89 prosenttia tehdään lähtötason työssäkäynnin vaikutusalueiden sisällä ja 11 prosenttia niiden välillä. Jollekin
muulla yksittäisellä vaikutusalueella kuin omalla alueella työssäkäyvien osuus on 35 alueella yli 20
prosenttia ja 75 alueella 10–20 prosenttia.
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Kuva 11. Yleisin työssäkäynnin kohteena oleva taajama eri alueilla. Tämä kuvaa työssäkäynnin suuntautumista kaikkein alimmalla tasolla. Tarkasteltaviksi taajamiksi on valittu kaikki ne taajamat, joissa omassa taajamassa käydään
useammin töissä kuin jossain muussa yksittäisessä taajamassa. Monilla taajamilla alue, jossa kyseinen taajama on yleisin työssäkäynnin kohde, jää hyvin pieneksi. Lisäksi työssäkäynti suurempaan keskukseen on yleistä monilla pienillä
alueilla.
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Kuva 12. Taajamien luokittelu sen mukaan, miten suuri osa taajamassa asuvista työllisistä käy töissä omassa taajamassa
verrattuna kaikkein vetovoimaisimpaan muuhun taajamaan. Ne taajamat, joissa yli puolet käy töissä omassa taajamassa
on valittu työssäkäynnin lähtötason vaikutusalueiden keskuksiksi.
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Kuva 13. Työssäkäynnin vaikutusalueet, joiden keskustaajamassa asuvista työllisistä yli puolet käy töissä omassa taajamassa, sekä keskustaajamassa työssäkäyvien osuus laskettuna keskiarvona viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevista
ruuduista.
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3.3 Varsinaisten työssäkäyntialueiden muodostaminen
Varsinaiset työssäkäyntialueet on muodostettu valitsemalla keskusalueiksi lähtötason vaikutusalueista ne, joilla työllisiä on vähintään 2 000 ja joista jollekin muualle yksittäiselle alueelle suuntautuvan työssäkäynnin osuus on alle 10–20 prosenttia. Ne lähtötason vaikutusalueet, jotka eivät nousseet varsinaisen työssäkäyntialueen keskusalueiksi, on liitetty yleisimmin työssäkäynnin kohteena
olevan keskuksen työssäkäyntialueeseen, mikäli keskuksen alueelle suuntautuvan työssäkäynnin
osuus oli vähintään 10 prosenttia.
Työssäkäyntialueita muodostui tässä käytetyllä menetelmällä 82 kappaletta (Kuva 14). Yhdyskuntarakenteen seurannassa määriteltyjä kahden keskuksen kaupunkiseutuja, Kotka–Haminaa, Hyvinkää–Riihimäkeä ja Kemi–Torniota, käsiteltiin yhtenäisinä kokonaisuuksina. Lisäksi eroteltiin Helsingin työssäkäyntialueelta kolme osa-aluetta, joilla työssäkäynti Helsingin keskustaajamaan ylittää
20 prosenttia, mutta jotka ovat väestöpohjansa suhteen merkittäviä toiminnallisia alueita. Näitä ovat
Hyvinkää–Riihimäki, Porvoo ja Lohja.

Kuva 14. Työssäkäynnin lähtötason vaikutusalueet, joiden taajamakeskuksessa vähintään puolet työllisistä käy töissä
omassa taajamassa, ja varsinaiset työssäkäyntialueet, joihin lähtötason alueita on yhdistetty työssäkäynnin perusteella.

Työssäkäyntialueiden määritys riippuu käytetyistä kriteereistä. Tässä yhteydessä kriteerit on pyritty
määrittämään siten, että työssäkäynti kullakin työssäkäyntialueella on riittävää suuruusluokkaa,
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mahdollisimman suuri osa työssäkäynnistä tapahtuu alueen sisällä ja työssäkäyntialueen eri puolilta
on selvä työssäkäyntiyhteys alueen keskustaajamaan tai keskustaajamiin.
Työssäkäyntialueen kriteerinä on kansainvälisestikin sovellettu usein tiettyä kokorajaa. Tässä rajaarvona käytetty 2 000 työllistä vastaa noin 5 000 asukasta. Jollekin toiselle yksittäiselle alueelle
suuntautuvan työssäkäynnin prosenttiraja (10–20 %) määräytyi tässä alueen työllisten määrän mukaan seuraavasti: Jos alueella asuu 2 000 työllistä, pitää jollakin toisella yksittäisellä alueella työssäkäyvien osuuden olla alle 10 prosenttia. Tästä ylöspäin prosenttiraja nousee lineaarisesti siten, että
mikäli työllisiä on 4 000, pendelöinnin tulee olla alle 15 prosenttia. 6 000 työllisen tai sitä suuremmalla alueella jollain muulla yksittäisellä alueella työssäkäyvien osuuden tulee olla alle 20 prosenttia (Kuva 15). Alueen koon mukaan muuttuvan prosenttirajan avulla voitiin rajata omiksi työssäkäyntialueikseen melko pienet mutta hyvin itsenäiset alueet sekä toisaalta alueet, joilla pendelöinti
on yleisempää, mutta joilla suurempi asukasmäärä takaa pohjan perustan toiminnallisuudelle. Rajaarvo on pyritty asettamaan siten, ettei työssäkäyntialueiden sisälle muodostu laajoja alueita, joilta
alueen keskustaajamassa työssäkäynnin osuus jää alle 10 prosentin.

Kuva 15. Jollekin toiselle yksittäiselle vaikutusalueelle suuntautuvan työssäkäynnin prosenttiraja (10–20 %) vaikutusalueen työllisten määrän mukaan. Työssäkäyntialueen keskusalueella tulee olla vähintään 2 000 työllistä. Lisäksi jollekin yksittäiselle muulle alueelle työssäkäynnin osuuden pitää alittaa prosenttiraja. Prosenttiraja nousee alueen työllisten
määrän kohotessa. Yli 6 000 työllisen alueilla raja pysyy kuitenkin 20 prosentissa.
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Tässä käytetty työssäkäyntialueiden rajausmenetelmä tunnistaa parhaiten yksikeskuksiset työssäkäyntialueet. Monikeskuksisuus erottuu selvästi vain, jos keskukset on liitetty toisiinsa etukäteen.
Tällaisia tapauksia ovat esimerkiksi Vuokatti–Sotkamo ja Äänekoski–Suolahti. Tarkastelussa todettiin, että Suomessa on melko harvoja alueita, joilla keskukset ovat suhteessa toisiinsa melko samanlaisessa asemassa ja niiden välillä on tiivis ja samantasoinen työssäkäyntiyhteys molempiin suuntiin. Yleensä monikeskuksisuus ilmenee työssäkäyntialueella siten, että pääkeskuksella on työssäkäynnin alakeskuksia, joista työssäkäynti suuntautuu pääasiassa pienemmästä keskuksesta suurempaan. Alakeskuksessakin saattaa merkittävään osaan työpaikoista tulla työntekijöitä myös isommasta työssäkäyntialueen pääkeskuksesta.
Työssäkäynnin keskusten tunnistamisessa kokeiltiin monia muitakin kriteerejä, kuten keskusten
vetovoimaisuutta työssäkäynnin kohteena, mutta ne eivät osoittautuneet toimiviksi. Esimerkiksi
hyvin pienissä ja epäitsenäisissä työssäkäynnin keskuksissakin melko suureen osaan työpaikoista
työntekijät saattavat tulla muualta, sillä omasta taajamasta ei välttämättä löydy osaajia kaikkiin erikoistumista vaativiin ammatteihin.
Kaikista suomalaisten työmatkoista 94 % tehdään tällä tavalla muodostettujen työssäkäyntialueiden
sisällä. Noin kuusi prosenttia työssäkäyntialueiden työllisistä käy töissä jollain toisella työssäkäyntialueella tai alueiden ulkopuolella
Työssäkäyntialueiden ulkopuolelle jäi 51 perustason aluetta, joilla työssäkäynti tässä määriteltyjen
työssäkäyntialueiden keskusalueille jäi alle 10 prosenttiin. Yhteensä näillä alueilla asuu noin 154
000 suomalaista. Lähes kaikki työssäkäyntialueiden ulkopuoliset alueet ovat asukasmäärältään alle
5 000 asukkaan suuruisia. Eniten työssäkäyntialueiden ulkopuolisia pieniä alueita sijaitsee Suomenselän alueella Pohjanmaan ja Keski-Suomen välimaastossa sekä Lapissa.

3.4 Työssäkäyntialueiden kokorakenne ja alueellinen laajuus
Yhteensä 82 työssäkäyntialueella asuu noin 97 prosenttia suomalaisista. Työssäkäyntialueiden mediaanikoko on noin 17 000 asukasta ja 7 000 työllistä. Alle 10 000 asukkaan työssäkäyntialueita on
23 kappaletta ja 10 000–20 000 asukkaan alueita on niin ikään 23 kappaletta. 20 000–49 999 asukasta on 16 alueella, 50 000–99 999 asukasta 12 alueella ja yli 100 000 asukasta 11 alueella (Kuva
16).
Suurimmalla Helsingin työssäkäyntialueella asukkaita on 1,5 miljoonaa, joista Hyvinkää–
Riihimäen, Porvoon ja Lohjan erillisillä osa-alueilla asuu yhteensä noin 190 000. Tampereen työssäkäyntialueella asuu noin 405 000 asukasta, Turun työssäkäyntialueella 350 000, Oulun 247 000 ja
Lahden sekä Jyväskylän 173 000. Jo viidellä suurimmalla työssäkäyntialueella asuu puolet suomalaisista.
Työssäkäyntialueet ovat myös alueellisesti varsin erikokoisia. Suurimmat työssäkäyntialueet ovat
hyvin laajoja. Helsingin työssäkäyntialue kattaa pääosan Uudenmaan maakunnasta ja ulottuu hieman myös Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen alueelle. Suurista kaupungeista pinta-alallisesti suurin
työssäkäyntialue on Oululla. Harvaan asuttujen alueiden kaupunkikeskusten, Rovaniemen, Joensuun ja Kajaanin työssäkäyntialueet ovat samoin alueellisesti hyvin laajoja. Myös muiden keskisuurten kaupunkiseutujen ympärille muodostuu melko suuria työssäkäyntialueita. Esimerkiksi
Kaakkois-Suomi jakaantuu lähinnä kaupunkiseutujen työssäkäyntialueisiin, joiden välille ei juuri
jää muita alueita. Sen sijaan länsirannikolla aina Uudestakaupungista Raaheen asti kaupunkiseutujen väliin sijoittuu useita pieniä työssäkäyntialueita. Esimerkiksi Kalajokilaakson alueella ei ole
27

yhtä selkeää suurta keskusta, vaan taajamakeskukset muodostavat omat, melko itsenäiset työssäkäyntialueensa. Lapin, Kainuun rajaseudun ja Ylä-Karjalan työssäkäyntialueet ovat laajoja, mutta
asukasmäärältään pieniä.

Työssäkäyntialueiden lukumäärä
asukasmäärän mukaan
Vähintään 100 000
asukasta

50 000-99 999
asukasta

20 000-49 999
asukasta

15 000-19 999
asukasta

10 000-14 999
asukasta

5 000-9 999
asukasta
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Kuva 16. Työssäkäyntialueet luokiteltuna asukasmäärän mukaan.

Paikkatietopohjaisten työssäkäyntialueiden rajat osuvat monin paikoin yhteen kuntarajojen kanssa.
Esimerkiksi Kuhmon paikkatietopohjainen työssäkäyntialue on lähes identtinen kuntarajan kanssa.
Tämä osoittaa sen, että kuntarajat ovat aikoinaan muodostuneet ihmisten liikkumisen vedenjakajaalueille ja ne kuvaavat edelleen ihmisten toiminnallista suuntautumista, vaikka liikkumisen tavat
ovatkin muuttuneet.
Paikoin työssäkäyntialueiden rajat poikkeavat merkittävästi hallinnollisten alueiden rajoista. Kuntia,
joissa huomattava asukasmäärä tai osuus asukkaista jakaantuu kahdelle tai useammalle paikkatietopohjaiselle työssäkäyntialueelle ovat muun muassa Koski Tl, Oripää, Kruunupyy, Lapinjärvi, Janakkala, Kurikka, Loviisa, Eura, Kalajoki, Sastamala, Leppävirta, Lapinlahti, Somero, Iitti, Lavia,
Tohmajärvi, Suomenniemi, Miehikkälä, Uurainen, Ypäjä, Orimattila ja Lappeenranta. Raaseporin
kaupungin alueelle sijoittuu kaksi kokonaista työssäkäyntialuetta.
SYKEn paikkatietopohjaiset työssäkäyntialueet ja Tilastokeskuksen kuntapohjaiset työssäkäyntialueet ovat monin paikoin yhteneviä. Tämä johtuu osin siitä, että paikkatietopohjaiset työssäkäynti28

alueet on yhdistetty perustason alueista samaan tapaan kuin kuntapohjaisessa aluejaossa. SYKEn
rajaus tunnistaa kuitenkin myös pienempiä kokonaisuuksia kuin Tilastokeskuksen 39 työssäkäyntialuetta (Kuva 17).

Kuva 17. Tilastokeskuksen kuntapohjaiset työssäkäyntialueet ja SYKEn paikkatietopohjaiset työssäkäyntialueet (82
työssäkäyntialuetta ja kolme metropolialueen osa-aluetta). SYKEn työssäkäyntialueiden ulkopuolelle jää myös 51 pienempää työssäkäynnin vaikutusaluetta.

SYKEn tarkasteluissa on määritetty myös työssäkäyntialueen keskustaajamaan suuntautuvan työssäkäynnin osuus keskiarvona viiden kilometrin etäisyydeltä laskettuna (Kuva 18). Tällä tavoin voidaan erottaa kiinteästi ja väljästi työssäkäyntialueen keskukseen kytkeytyneet alueet. Suurimmilla
työssäkäyntialueilla vyöhyke, jolla yli 50 prosenttia käy töissä työssäkäyntialueen keskustaajamassa, ulottuu laajasti myös monien kehyskuntien alueelle. Aineiston käsittelyssä käytetty viiden kilometrin keskiarvoyleistys saattaa tosin ulottaa vyöhykettä todellisuutta kauemmas. Toisaalta ItäSuomen kaupunkien, kuten Mikkelin, Savonlinnan, Kuopion ja Joensuun laajoilla työssäkäyntialueilla on osia, joilla työssäkäynti keskustaajamaan on alle 10 prosenttia tai jopa alle viisi prosenttia.
Työssäkäyntialueiden keskuksiin suuntautuva työssäkäynti ulottuu jonkin verran myös varsinaisten
työssäkäyntialueiden ulkopuolelle (Kuva 19).
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Kuva 18. Työssäkäyntialueen keskukseen suuntautuvan työssäkäynnin osuus laskettuna keskiarvona viiden kilometrin
etäisyydellä sijaitsevista tilastoruuduista. Yli 20 prosentin työssäkäyntiä voi pitää vahvana työssäkäyntiyhteytenä. 10–
20 prosentin työssäkäynti kuvaa vielä melko selvää työssäkäyntiyhteyttä. Alle 10 prosentin työssäkäyntiosuus osoittaa,
että alue on heikosti kiinnittynyt keskukseen. Paikoin myös työssäkäyntialueiden sisälle jää tällaisia kolkkia. Työssäkäyntialueiden väliin jäävät alueet kytkeytyvät hyvin heikosti työssäkäyntialueisiin, mutta paikoin työssäkäyntialueen
keskuksen vaikutus ulottuu myös oman alueen ulkopuolellekin.
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Kuva 19. Yleisin työssäkäyntialueen keskustaajama työssäkäynnin kohteena sekä työssäkäyntialueen sisällä että työssäkäyntialueiden ulkopuolella. Kartta kuvaa myös heikosti kytkeytyneiden välialueiden suuntautumista suurempiin
työssäkäynnin keskuksiin , mutta on muistettava, että osalla alueista yhteys keskukseen on hyvin heikko.
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Kaupunkiseutukeskusten työssäkäynnin vaikutusalueet ovat laajentuneet merkittävästi viimeisen
kahdenkymmenen vuoden aikana (Kuvat 20 ja 21). Alue, jolla kaupunkiseudun keskukseen pendelöivien osuus on yli 25 prosenttia, on kasvanut yli 80 prosentilla.

Kuva 20. kaupunkiseutukeskuksiin suuntautuvan työssäkäynnin osuus vuonna 1990. Osuus on laskettu viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevista 1 km x 1 km tilastoruuduista. Osuus kertoo työssäkäynnistä vain yleisemmin työssäkäynnin
kohteena olevaan keskukseen.
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Erityisen paljon työssäkäynnin vaikutusalueet ovat laajentuneet suhteellisesti muun muassa keskisuurilla Joensuun, Kouvolan, Savonlinnan, Hämeenlinnan, Mikkelin, Rovaniemen, Lappeenrannan ja Kuopion seuduilla.

Kuva 21. kaupunkiseutukeskuksiin suuntautuvan työssäkäynnin osuus vuonna 2009. Osuus on laskettu viiden kilometrin etäisyydellä sijaitsevista 1 km x 1 km tilastoruuduista. Osuus kertoo työssäkäynnistä vain yleisemmin työssäkäynnin
kohteena olevaan keskukseen.
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4. Asioinnin suuntautuminen ja asiointialueet
4.1 Asiointiaineisto
Asiointia on tarkasteltu SYKEssä TNS Gallup Oy:n Suuri Vaikutusaluetutkimus (SVT) 2011 aineiston perusteella. Vaikutusaluetutkimus on toteutettu kysymällä Internet-paneeliin osallistuneilta henkilöiltä, mistä he ovat viimeksi hankkineet palveluita. Kyselyssä on tiedusteltu kaikkiaan 39
eri palvelun hankkimisesta. Alueellisesti kohteena ovat olleet kaikki Manner-Suomen 320 kuntaa.
Vastaajia on ollut noin 30 000. Vastaajajoukko ei edusta satunnaisotosta väestöstä, vaan Internetpaneelia voidaan ajatella tilastollisesti pikemminkin harkittuna näytteenä kaikista asioijista.
SYKEssä käytössä ollut SVT-aineisto sisältää asiointitiedot kuntatasolla. Käytetty kuntajako vastaa
vuoden 2011 tilannetta. Aineistossa on eritelty toimialoittain se, mistä kunnassa jonkin tietyn kunnan asukkaat ovat viimeksi hankkineet tuotteen tai palvelun. Kuntaa tarkempia alueyksiköitä ei ole
käytetty koko maan analyyseissa.
Vaikutusaluetutkimukseen on haettu vastaajia kustakin kunnasta suurin piirtein suhteessa kunnan
asukaslukuun. Helsingistä vastaajia on noin 4 000. Tulosten tulkinnassa on otettava huomioon se,
että tutkimuksen sinänsä suuresta koosta huolimatta, vastaajamäärä erityisesti pienissä kunnissa jää
väistämättä pieneksi (Kuva 22). Yhteensä 58 kunnassa vastaajia on ollut vain 1–9. Tämän lisäksi 72
kunnassa vastaajamäärä on jäänyt 10–19:ään. Kaikkiaan siis noin 40 prosentissa kuntia vastaajia on
alle 20. 41 kunnassa vastaajamäärä on 20–29. Vain 147 kunnassa eli noin 46 prosentissa kuntia vastaajamäärä on ollut vähintään 30.
Kunnissa, joissa vastaajia on vähän, satunnaisvaihtelun vaikutus asioinnin suuntautumisesta saatavaan kuvaan on suuri, ja tuloksia voidaan pitää näiden kuntien osalta vain karkeasti suuntaa antavina. Toisaalta kyselyssä käsiteltyjen toimialojen suuri määrä vähentää yksittäisen toimialan asiointiin
liittyvää satunnaisuutta. Aineiston tarkastelun perusteella pientenkin vastaajamäärien kunnissa kuva
suuntautumisesta vaikuttaa pääosin realistiselta. Kunnissa, joissa vastaajia on yli 30, saadaan jo
varmempi yleiskuva asioinnin suuntautumisesta. Varsinkin suurimmat asioinnin keskukset ja omavaraisimmat kunnat pystytään aineiston perusteella tunnistamaan kohtalaisen varmasti, sillä laajan
palveluvarustuksen kunnissa asukasmäärä on yleensä sen verran suuri, että myös vastaajamäärä
riittää tulkintojen tekemiseen.
Kyselyvastaajien osuus koko kunnan asukasmäärästä vaihtelee kunnittain. Silloin kun tarkastellaan
asiointia vain yhden kunnan asukkaiden parissa, vastaajien osuudella asukasmäärästä ei ole merkitystä. Tämä on kuitenkin otettava huomioon laskettaessa kuntien tietoja yhteen toimialoittain tai
esimerkiksi summattaessa tiettyyn keskukseen tulevaa asiointia eri kunnista. SVT-aineisto sisältää
myös tiedon laskennallisesta asioijamäärästä, joka kertoo palveluita käyttävän todellisen henkilömäärän vastausten mukaan laskettuna. Laskennallisen määrän perusteella voidaan tehdä summauksia eri kuntien tiedoista.

34

Kuva 22. Suuren vaikutusaluetutkimus 2011:n vastaajamäärä kunnittain.

4.2 Asioinnin toimialat
Suuren Vaikutusaluetutkimuksen aineistoa on SYKEssä käytetty sekä kaikki toimialat kattavana
kokonaisuutena että jaettuna muutamaan erilliseen toimialaryhmään. Asiointikyselyn 39 toimialaa
käsittävät suurimmalta osin kaupan alan palveluja. Niiden lisäksi mukana on myös julkisia ja yksityisiä palveluja.
Elintarvikkeiden ostoksista asiointikyselyssä on tiedusteltu erikseen arkiasiointia ja viikonloppuasiointia. Näitä kahta on tarkasteltu yhteen laskettuna kokonaisuutena, jossa kumpikin on laskettu mu35

kaan samanpainoisena. Erikseen on tiedusteltu myös pesu- ja puhdistusaineiden sekä papereiden
hankintaa, mutta tätä toimialaa ei ole otettu SYKEn päivittäistavaroiden tuoteryhmän tarkasteluihin
mukaan, koska liikevaihto on elintarvikkeisiin verrattuna pieni.
Erikoistavarakaupan toimialoja aineistossa on yhteensä 18 kappaletta: kosmetiikka, naisten vaatteet,
miesten vaatteet, lasten vaatteet, naisten jalkineet, miesten jalkineet, kellot ja korut, kirjat, kodinkoneet, kodin viihde-elektroniikka, kodin tietotekniikkalaitteet, DVD, CD, tietokonepelit yms., matkapuhelimet, liittymät ja laajakaista, huonekalut ja sisustustarvikkeet, rauta- rakennus- ja remonttitarvikkeet, silmälasit, piilolasit ym. optikkotuotteet ja alkoholi. Näistä alkoholikauppaa voidaan
tosin pitää myös päivittäistavarakauppaan kuuluvana. Käsitellyt erikoistavarakaupan toimialat kattavat melko hyvin koko erikoistavarakaupan. Suuremmista toimialoista ainoastaan apteekkikauppa
puuttuu kyselystä. Tilastokeskuksen yritysrekisterin vuositilaston mukaan erikoistavarakaupan 18
toimialaa ovat liikevaihdon ja työpaikkamäärän perusteella suurin piirtein samaa suuruusluokkaa.
Ainoastaan kosmetiikkakauppa on liikevaihdoltaan selvästi pienempi ala. Vaateostokset on asiointikyselyssä jaettu naisten, miesten ja lasten vaatteisiin, mikä korostaa vaatekaupan painoa aineistossa.
Toisaalta liikevaihdossa mitattuna vaatekauppa on erikoistavarakaupan aloista selvästi suurin, minkä vuoksi jaottelua useampaan tuoteryhmään voidaan pitää perusteltua.
Asiointikysely sisältää kaupan alan lisäksi kysymyksiä myös usein käytettyjen julkisten ja yksityisten palvelujen asioinnista. SYKEssä on eroteltu palveluista jatkotarkasteluja varten kaksi toimialaryhmää. Julkisten lähipalveluiden toimialaryhmään on poimittu aineistosta kirjastossa käynti, julkiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut (esim. terveyskeskuksessa asiointi), julkiset koulutuspalvelut
(esim. työväenopisto, ei peruskoulu tai lukio) ja liikuntapalvelut (uimahallit, liikuntahallit, urheilukentät yms.). Toiseksi toimialaryhmäksi on poimittu neljä pääosin vapaa-ajan viettoon liittyvää
toimialaa: kahvila- tai lounasravintolapalvelut, ravintolapalvelut (illanvietto ravintolassa), elokuvissa käynti ja kulttuuripalvelut (teatterit, konsertit, taidenäyttelyt).
Asiointikyselyssä on kysytty erikseen myös uuden ja käytetyn auton hankinnasta. Auton hankinta
tehdään niin harvoin, että auto-ostokset on jätetty pois SYKEn toimialaryhmittäisistä tarkasteluista.
Myös pankkikonttorissa asiointi, yksityiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut, kirkossa käynti ja
uskolliset tilaisuudet, majoitus palvelut vapaa-aikana sekä vakuutusyhtiön konttorissa ja matkatoimistossa asiointi on jätetty pois toimialaryhmittäisistä tarkasteluista. Kaikkien toimialojen tarkastelussa nämäkin ovat mukana.

4.3 Asiointitaajuus eri toimialoilla
SVT-tutkimuksessa on tiedusteltu, miten kauan aikaa sitten kukin palvelu on hankittu. Vastaajilla
on ollut vaihtoehtoina eri aikavälejä. SYKEllä on ollut käytössä kustakin toimialasta laskettu kaikkien asiointikertojen jakauma eri asiointiajankohtien välillä. Kullekin ajankohdalle voidaan arvioida
keskimääräinen asiointiaikaväli. SYKEssä on oletettu eri asiointiajankohdille Taulukossa 2 esitetyt
asiointivälit ja niitä vastaavat vuotuiset asiointikertojen määrät.
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Taulukko2. Suuren vaikutusaluetutkimus 2011:n asiointikyselyn asiointiajankohtavaihtoehdot ja niiden mukaan oletettu
asiointiväli ja asiointikerrat vuodessa.

Asiointiajankohta kyselyssä
viimeksi kuluneen viikon sisällä
2 viikkoa-1 kk sitten
2-3 kk sitten
4-6 kk sitten
7-12 kk sitten
yli vuosi sitten

SYKEn olettama
asiointiaikaväli (vrk)
3,5
21
46
152
273
730

Asiointikertoja vuodessa
104,3
17,4
7,9
2,4
1,3
0,5

Kunkin toimialan asiointikertojen jakauman eri ajankohtien välille ja ajankohtia vastaavan vuotuisen laskennallisen asiointikertojen määrän perusteella on mahdollista laskea likimääräinen arvo
sille, miten monta kertaa vuodessa kyseisen toimialan palveluja on hankittu (Taulukko 3). On vaikea arvioida, miten hyvin asiointikertojen määrät vastaavat todellisuutta. Päivittäistavarakaupan
osalta tiedot vaikuttavat hyvin uskottavailta, sillä päivittäistavarakaupan alan omissa tutkimuksissa
on päädytty siihen, että kotitaloutta kohden kaupassa asioidaan pari kertaa viikossa. Erikoistavarakaupan osalta arviot voivat olla epätarkempia. Mitä harvemmin asiointi tapahtuu, sitä enemmän
asiointitutkimuksen vastaukset riippuvat ihmisten muistista ja arviokyvystä. Voidaan kuitenkin olettaa, että toimialoittaisia asiointikertojen määriä voidaan käyttää melko uskottavasti hyväksi yhdistettäessä hyvin erilaisten toimialojen tietoja yhteen.
Elintarvikeostokset ovat kaikkein useimmin hankittu palvelu. Myös muita päivittäistavaroita, kuten
pesu- ja puhdistusaineita ja paperitavaroita hankitaan varsin usein, samoin alkoholia (Taulukko X).
Erikoiskaupan palveluista useimmin hankittuja ovat vaatteet, kirjat, erilaiset mediatuotteet sekä urheiluvälineet ja -asusteet, joiden hankintataajuus on 1–2 kertaa kuukaudessa. Muita erikoistavarakaupan palveluja hankitaan keskimäärin harvemmin kuin kerran kuussa. Naisten jalkineita, rautakauppatavaraa, huonekaluja ja sisustustarvikkeita, kelloja ja koruja sekä matkapuhelintarvikkeita
hankitaan keskimäärin 7–10 kertaa vuodessa. Noin 5-6 kertaa vuodessa asioidaan optikkotuotteiden,
miesten jalkineiden, kodin viihde-elektroniikan, tietotekniikkalaitteiden sekä kodinkoneostosten
parissa.
Muista palveluista kahvila- ja lounasravintolapalvelujen sekä liikuntapalvelujen käyttö sekä kirjastossa käyminen on varsin yleistä. Niitä harrastetaan keskimäärin useamman kerran kuussa. Myös
ravintolapalveluita käytetään keskimäärin pari kertaa kuussa. Lääkäri- ja terveydenhoitopalveluja,
kampaamo-, parturi- tai kauneushoitolapalveluja, pankkipalveluja ja erilaisia kulttuuripalveluja käytetään keskimäärin vähintään kerran kuussa. Julkisten koulutuspalvelujen käyttö, yksityiset lääkärija terveydenhoitopalvelut, kirkossa tai uskonnollisissa tilaisuuksissa käyminen, elokuvissa käynti ja
majoituspalvelujen käyttö tapahtuvat keskimäärin 1–2 kuukauden välein. Vakuutusyhtiön konttorissa ja matkatoimistossa asioidaan 2–3 kuukauden välein.
Asiointitaajuus ei kuitenkaan kerro siitä, miten paljon asiointiin liittyviä matkoja todellisuudessa
tehdään. Päivittäistavarakaupassa tehdään ostoksia lähes joka kerta kun käydään kaupassa. Sen sijaan esimerkiksi huonekalukaupassa ennen varsinaista tuotteen hankintaa saatetaan kiertää lukuisissa liikkeissä tekemässä vertailuja. Tämä lienee tyypillistä isoille ostoksille ja tilaa vaativien tuotteiden kaupalle. Muut kuin varsinaiset ostokseen päätyneet matkat eivät kuitenkaan näy tässä aineis-
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tossa. Osa erikoistavaroiden ostoksista saattaa toisaalta ketjuuntua samalle matkalle. Esimerkiksi
kauppakeskuksessa käytäessä saatetaan hankkia monen eri tuoteryhmän tuotteita samalla matkalla.
Taulukko 3. Asiointikertojen laskennallinen määrä eri toimialoilla TNS Gallupin Suuren Vaikutusaluetutkimus 2011:n
ja sen pohjalta SYKEn olettamien asiointivälien perusteella.

Asiointikertoja
Toimiala
vuodessa
Elintarvikkeet arkisin
102,5
Elintarvikkeet viikonloppuisin
87,8
Pesu- ja puhdistusaineet, wc- ja talouspaperit. yms.
53,7
Kahvila- tai lounasravintolapalvelut
46,6
Alkoholi (viinit ja väkevät alkoholijuomat)
33,3
Liikuntapalvelut (uimahallit, liikuntahallit, urheilukentät yms.)
32,8
Kirjastossa käynti
26,2
Kosmetiikka
26,1
Ravintolapalvelut, illanvietto ravintolassa
23,8
Naisten vaatteet
22,9
Julkiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut (esim. terveyskeskuksessa asiointi)
20,4
Kampaamot / parturit, kauneushoitolat
19,9
Kirjat
16,9
Pankkikonttorissa asiointi
16,4
DVD-elokuvat, musiikki-cd:t, video- ja tietokonepelit, videot
14,8
Miesten vaatteet
14,4
Kulttuuripalvelut (teatterit, konsertit, taidenäyttelyt)
12,5
Urheiluvälineet ja –asusteet
12,2
Lasten vaatteet
12,1
Julkiset koulutuspalvelut (esim. työväenopisto, EI peruskoulu tai lukio)
11,4
Yksityiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut
10,9
Kirkossa käynti, uskonnolliseen tilaisuuteen osallistuminen
10,3
Naisten jalkineet
9,8
Rauta- rakennus- ja remonttitarvikkeet
9,5
Elokuvissa käynti
9,3
Huonekalut ja sisustustarvikkeet
8,5
Majoituspalvelut vapaa-aikana
7,5
Kellot ja korut
7,4
Matkapuhelimet, matkapuhelinliittymät, laajakaista
6,8
Silmälasit, piilolasit ym. optikkotuotteet
6,0
Miesten jalkineet
5,9
Kodin viihde-elektroniikka
5,7
Kodin tietotekniikkalaitteet (pc:t, tulostimet,oheislaitteet)
5,5
Kodinkoneet
5,5
Vakuutusyhtiön konttorissa asiointi
5,2
Matkatoimistossa asiointi
4,0
Käytetty auto
1,6
Uusi auto
0,9
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4.4 Omassa kunnassa asiointi toimialoittain
SYKEssä on tarkasteltu omassa kunnassa tapahtuvaa asiointia sekä toimialatasolla että kuntatasolla.
Omassa kunnasta palvelujen hankkineiden määrä on suhteutettu kaikkien kyseisen palvelun hankkineiden määrään. Omassa kunnassa asioinnin osuus kertoo kuntien palveluomavaraisuudesta ja keskusmerkityksestä. Jos suurin osa asioinnista suuntautuu muualle kuin omaan kuntaan, kunta sijoittuu selvästi osaksi laajempaa asiointialuetta, jonka keskus on jokin muu kunta. Toimialojen vertailussa omassa kunnassa asioinnin osuus osoittaa ne alat, joilla asiointi on tyypillisesti kuntapohjaista,
ja ne alat, joilla asiointi on luonteeltaan pääosin seudullista.
Omassa kunnassa asioinnin yleisyyttä toimialoittain on tässä tarkasteltu koko maan tasolla (Kuva
23). Tämän lisäksi on tutkittu, miten suuressa osassa kuntia omassa kunnassa asiointi on tietyn suuruista (Kuva 24). Jos katsotaan kaikkien suomalaisten asiointia yhteensä, omassa kunnassa asioinnin osuus on yli puolet kaikesta asioinnista kaikilla toimialoilla viittä alaa lukuun ottamatta. Tämä
johtuu siitä, että suurten kaupunkien asiointi painaa tuloksissa paljon. Kuntien välisessä vertailussa
vain 12 toimialalla yli 50 prosentissa kuntia suurin osa asioinnista tapahtuu omassa kunnassa.
Toimialoista yleisimmin omaan kuntaan suuntautuvat päivittäistavaraostokset, kirjastossa käynti
sekä julkisten lääkäri- ja terveydenhoitopalvelujen käyttö. Kaikkien suomalaisten keskuudessa noin
90 prosenttia näiden alojen asioinnista tapahtuu omassa kunnassa. Hyvin harvoissa kunnissa yli
puolet kyseisten alojen asioinnista suuntautuu muualle kuin omaan kuntaan.
Myös pankkikonttorissa asiointi, kampaamo-, parturi- ja kauneudenhoitopalvelujen käyttö sekä julkisten koulutus- ja liikuntapalvelujen käyttö tapahtuu yli 75 prosenttisesti omassa kunnassa. Tulokset näin ollen kertovat julkisten lähipalvelujen ja tärkeimpien kaupan palvelujen saatavuuden merkityksestä oman kunnan tai kunnan osan mittakaavassa.
Erikoistavarakaupan palveluista useimmin oman kunnan alueelta hankitaan rautakauppapalvelut ja
alkoholiostokset. Suurimmassa osassa kuntia yli puolet näiden toimialojen ostoksista tehdään omassa kunnassa.
Muilla erikoiskaupan toimialoilla omassa kunnassa asiointi on harvinaisempaa. Suurin osa kosmetiikkaostoksista, optikkotuotteista, kodinkoneista, kelloista ja koruista sekä kirjoista hankitaan
omasta kunnasta vain noin kolmasosassa kuntia. Muiden erikoistavaroiden hankinnoista suurin osa
oman kunnan alueella tehdään vain noin 20–30 prosentissa kuntia eli noin 70–100 kunnassa.
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Omassa kunnassa asioinnin osuus eri toimialoilla
Elintarvikkeet arkisin
Kirjastossa käynti
Julkiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut
Elintarvikkeet viikonloppuisin
Pesu- ja puhdistusaineet, paperit
Pankkikonttorissa asiointi
Kampaamot / parturit, kauneushoitolat
Julkiset koulutuspalvelut
Liikuntapalvelut
Rauta- rakennus- ja remonttitarvikkeet
Vakuutusyhtiön konttorissa asiointi
Alkoholi
Kirkossa käynti, uskonnolliset tilaisuudet
Kosmetiikka
Yksityiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut
Silmälasit, piilolasit ym. optikkotuotteet
Elokuvissa käynti
Kodinkoneet
Kahvila- tai lounasravintolapalvelut
Urheiluvälineet ja –asusteet
Lasten vaatteet
Kellot ja korut
Miesten jalkineet
Miesten vaatteet
Ravintolapalvelut
Naisten jalkineet
Naisten vaatteet
Kodin viihde-elektroniikka
Huonekalut ja sisustustarvikkeet
Kirjat
Matkapuhelimet, liittymät, laajakaista
Kodin tietotekniikkalaitteet
Kulttuuripalvelut
DVD, CD, Tietokonepelit yms.
Matkatoimistossa asiointi
Uusi auto
Käytetty auto
Majoituspalvelut vapaa-aikana
0%
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40 %
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Kuva 23. Omassa kunnassa asioinnin osuus eri toimialoilla koko maassa TNS Gallupin Suuren Vaikutusaluetutkimus
2011:n ja sen pohjalta SYKEn olettamien asiointivälien perusteella.
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Manner-Suomen kuntien jakautuminen omassa kunnassa tapahtuvan
asioinnin osuuden mukaan eri toimialoilla
Asiointiosuus:

75-100 %

50-74 %

25-49 %

0-24 %

244
66
62
Kirjastossa käynti
223
82
87
Julkiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut
137
163
18 3
Kirkossa käynti, uskonnolliset tilaisuudet
215
79
20 6
Elintarvikkeet arkisin
181
89
42
8
Pankkikonttorissa asiointi
192
72
44
14
Elintarvikkeet viikonloppuisin
142
110
54
14
Kampaamot / parturit, kauneushoitolat
139
103
54
24
Julkiset koulutuspalvelut
139
85
64
31
Pesu- ja puhdistusaineet, paperit
136
60
7
116
Alkoholi
108
70
49
92
Rauta- rakennus- ja remonttitarvikkeet
107
69
77
68
Liikuntapalvelut
94
59
48
117
Vakuutusyhtiön konttorissa asiointi
58
71
72
119
Kosmetiikka
57
54
51
156
Silmälasit, piilolasit ym. optikkotuotteet
55
54
63
149
Kodinkoneet
48
60
48
164
Kellot ja korut
52
54
50
161
Kirjat
30
72
76
141
Ravintolapalvelut
31
71
89
129
Kahvila- tai lounasravintolapalvelut
41
54
39
183
Lasten vaatteet
50
43
49
179
Matkapuhelimet, liittymät, laajakaista
61
29
26
191
Matkatoimistossa asiointi
39
50
45
185
Kodin tietotekniikkalaitteet
43
44
46
187
Urheiluvälineet ja –asusteet
37
47
49
186
Huonekalut ja sisustustarvikkeet
42
41
57
179
Kodin viihde-elektroniikka
38
43
49
189
Miesten jalkineet
44
37
42
196
Elokuvissa käynti
43
35
45
194
Yksityiset lääkäri- ja terveydenhoitopalvelut
32
41
57
190
Naisten vaatteet
37
36
53
194
Miesten vaatteet
41
32
54
190
DVD, CD, Tietokonepelit yms.
33
38
49
200
Naisten jalkineet
23
32
59
205
Kulttuuripalvelut
23
23
19
246
Uusi auto
47
233
Käytetty auto 1 36
314
Majoituspalvelut vapaa-aikana 014
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Kuntien jakautuminen asiointiosuuden mukaan,
kuntien lukumäärä on palkin päällä

Kuva 24. Kuntien jakautuminen omassa kunnassa asioinnin osuuden mukaan eri toimialoilla TNS Gallupin Suuren
Vaikutusaluetutkimus 2011:n ja sen pohjalta SYKEn olettamien asiointivälien perusteella.
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4.5 Omassa kunnassa asiointi kaikilla toimialoilla yhteensä kunnittain
Omassa kunnassa asiointia on tarkasteltu myös kaikkien toimialojen summana kunnittain. Tällöin
on laskettu kunkin toimialan laskennallinen asiointikertojen määrä vuodessa kuntien välillä ja sen
jälkeen kaikkien toimialojen asiointikertojen summa. Päivittäistavarakaupan toimialat – elintarvikeostokset ja kodin paperitavara – painottuvat asiointitaajuutensa takia kaikkien toimialojen taajuudella kerrottujen asiointikertojen aineistossa. Kaikista laskennallisista asiointikerroista päivittäistavarakaupan toimialoilla tehdään aineistossa 38 prosenttia. Erikoistavarakaupan osuus asiointikerroista
on 29 prosenttia ja muiden julkisten ja yksityisten palvelujen käytön 33 prosenttia. Asioinnin jakautuminen asioinnin eri pääluokkien välille on karkeasti samansuuntainen kuin esimerkiksi henkilöliikennetutkimuksissa kootut tiedot ihmisten tekemistä ostos- ja asiointimatkoista. Päivittäistavarakaupan osuus asiointimatkoista on myös henkilöliikennetutkimusten mukaan hieman erikoistavarakauppaa suurempi. Erikoiskaupan liikevaihto on kuitenkin päivittäistavarakaupan liikevaihtoa suurempaa, sillä kertaostosten arvo on korkeampi. Jos toimialojen vertailukohtana pidetään liikevaihtoa, niin asiointiaineisto painottaa jonkin verran päivittäistavarakauppaa.
Koska asiointiaineistossa painottuvat suurelta osin taajaan käytetyt lähipalvelut, palveluiltaan omavaraisessa kunnassa tulisi omassa kunnassa asioinnin osuuden olla suhteellisen korkea. Omassa
kunnassa asioinnin osuus on vähintään puolet kaikesta asioinnista 178 kunnassa eli suurimmassa
osassa kuntia (Kuva 25). Noin 40 prosentissa kuntia, 126 kunnassa, omassa kunnassa asioinnin
osuus on yli 60 prosenttia. Yhteensä 59 kunnassa omassa kunnassa asioinnin osuus ylittää 75 prosenttia. Kaikkein korkein omassa kunnassa asioinnin osuus on sellaisissa maakuntakeskuksissa,
joiden ympäryskunnissa ei ole merkittävän kokoluokan kaupan palveluja. Rovaniemellä, Mikkelissä
ja Joensuussa yli 90 prosenttia asioinnista tapahtuu omassa kunnassa.
Osassa kuntia asiointi suuntautuu huomattavan paljon oman kunnan ulkopuolelle. 142 kunnassa yli
puolet asioinnista tapahtuu muualla kuin omassa kunnassa ja 79 kunnassa vain alle 35 prosenttia
asioinnista suuntautuu omaan kuntaan. Joissakin kunnissa asiointi kohdistuu useaan eri kuntaan.
Vaikka oman kunnan osuus olisi melko alhainen, se voi silti olla suurempi kuin mihinkään muuhun
yksittäiseen kuntaan suuntautuva asiointi. Noin 60 kunnassa asiointi suuntautuu kuitenkin johonkin
toiseen yksittäiseen kuntaan enemmän kuin omaan kuntaan. Asiointiomavaraisuudeltaan heikoissa
kunnissa kyselytutkimuksen vastaajamäärä on monesti ollut hyvin pieni, joten lukumäärätietoihin
pitää suhtautua vain karkeasti suuntaa antavina.
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Kuva 25. Omassa kunnassa asioinnin osuus kaikilla toimialoilla yhteensä TNS Gallupin Suuren Vaikutusaluetutkimus
2011:n ja sen pohjalta SYKEn olettamien asiointivälien perusteella. Tarkastelussa on otettu huomioon asiointitaajuus
eri toimialoilla ja laskettu kaikkien toimialojen laskennallisten asiointikertojen summa ja oman kuntaan kohdistuvan
asioinnin osuus tästä.
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4.6 Omassa kunnassa asiointi eri toimialaryhmissä kunnittain
Omassa kunnassa asioinnin osuutta on tarkasteltu myös toimialaryhmittäin. Tässä yhteydessä kunkin alan asiointi on laskettu mukaan samanpainoisena. Tämä tarkoittaa sitä, että on katsottu vain
asioinnin viimeisintä paikkaa eikä ole huomioitu asiointitaajuutta. Käytetty menetelmä painottaa
tietyssä mielessä harvemmin käytettyjä palveluja suhteessa useammin käytettyihin palveluihin. Toisaalta käsittelemällä kaikkia toimialoja samanpainoisina voidaan paremmin ottaa huomioon eri alojen liikevaihdon painoarvo. Esimerkiksi viihde-elektroniikka- ja kodinkonekaupassa liikevaihdon
arvo on selvästi suurempi kuin kirjakaupassa, vaikka asiointitaajuus on paljon alhaisempi. Harvemmin asioinnin kohteena olevien palvelujen hankintaan saattaa liittyä enemmän sellaisia kauppamatkoja, joiden yhteydessä käydään vain katselemassa ja vertailemassa tuotteita eri paikoissa.
Toimialaryhmien välillä on suuria eroja omassa kunnassa asioinnin osuudessa ja sen alueellisessa
sijoittumisessa.
Elintarvikkeiden arki- ja viikonloppuostoksissa yhteenlaskettuna omassa kunnassa asiointi jää alle
puoleen 56 kunnassa, jotka ovat suurelta osin suurten kaupunkien ympäryskuntia (Kuva 26). Suurten kaupunkien vaikutus ulottuu melko laajalle myös päivittäistavarakaupan alalla, vaikka oman
kunnan osuus elintarvikeostoksista on yleensä vahva. Omassa kunnassa asioinnin osuus on yli 90
prosenttia 102 kunnassa eli vajaassa kolmasosassa kuntia ja yli 70 prosenttia 212 kunnassa eli kahdessa kolmasosassa kuntia.
Julkisten lähipalvelujen - terveydenhoito- ja koulutuspalvelujen sekä kirjasto- ja liikuntapalvelujen toimialaryhmässä omassa kunnassa asioinnin osuus eri kunnissa muistuttaa suuruusluokaltaan elintarvikeostoksia (Kuva 27). Osuudet ovat tosin hieman alhaisemmat. Yli 80 prosenttia asioinnista
kohdistuu omaan kuntaan 109 kunnassa ja yli 65 prosenttia kaikkiaan 209 kunnassa. Sellaisten kuntien määrä, joissa alle puolet asioinnista tapahtuu omassa kunnassa, on vain 43, mikä on vähemmän
kuin elintarvikeostosten alalla.
Erikoistavarakaupan asiointi on päivittäistavarakauppaa ja julkisia lähipalveluja keskittyneempää.
Vain 72 kunnassa suurin osa erikoiskaupan asioinnista tapahtuu omassa kunnassa (Kuva 28). Yli 70
prosentin osuus asioinnista suuntautuu omaan kuntaan vain 33 kunnassa, jotka ovat lähinnä kaupunkiseutukeskuksia. Yli puolessa kaikista kunnista alle 20 prosenttia erikoistavarakaupan ostoksista tehdään omassa kunnassa. Erikoiskaupan palvelujen hankinta muodostaakin seudullisia kokonaisuuksia.
Vapaa-ajan viettoon liittyvien kahvila-, ravintola-, elokuva- ja kulttuuripalvelujen (teatterit, konsertit, taidenäyttelyt) asiointi muistuttaa hyvin pitkälle erikoistavarakaupan asiointia. Nämä palvelut
sijoittuvat keskuksiin, joissa on laaja palveluvalikoima. Yli puolet asioinnista suuntautuu omaan
kuntaan vain 66 kunnassa ja yli 70 prosenttia vain 30 kunnassa (Kuva 29). Vapaa-ajan vietto on
keskuksiltaan jopa hieman erikoiskauppaa keskittyneempää. Samoin kuin erikoiskaupassa, yli puolessa kunnista vain alle 20 prosenttia asioinnista tapahtuu omassa kunnassa. Kuitenkin sellaisten
kuntien määrä, joissa oman kunnan kahvila-, ravintola-, elokuva- ja kulttuuripalvelujen käytön
osuus jää kymmeneen tai 20 prosenttiin, on vähäisempi kuin erikoiskaupassa. Pienissäkin kunnissa
käytetään omia kahvila- ja ravintolapalveluja enemmän kuin omia erikoiskaupan palveluja.
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Kuva 26. Omassa kunnassa asioinnin osuus elintarvikeostosten alalla. Arki- ja viikonloppuasiointi on laskettu yhteen
samanpainoisina. Asiointitaajuutta ei ole otettu huomioon.
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Kuva 27. Omassa kunnassa asioinnin osuus julkisten terveydenhoito- ja koulutuspalvelujen sekä kirjasto- ja liikuntapalvelujen aloilla laskettuna yhteen samanpainoisina. Asiointitaajuutta ei ole otettu huomioon.
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Kuva 28. Omassa kunnassa asioinnin osuus 18 erikoistavarakaupan toimialalla laskettuna yhteen samanpainoisina.
Asiointitaajuutta ei ole otettu huomioon.
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Kuva 29. Omassa kunnassa asioinnin osuus kahvila-, ravintola-, elokuva- ja kulttuuripalvelujen (teatterit, konsertit,
taidenäyttelyt) toimialoilla laskettuna yhteen samanpainoisina. Asiointitaajuutta ei ole otettu huomioon.

48

4.7 Asiointialueet kaikilla toimialoilla yhteensä kunnittain
SYKEssä on määritetty asiointialueita sekä koko SVT 2011 -aineiston pohjalta että toimialaryhmittäin. Asiointialueiden määrittely perustuu keskuskuntien valintaan. Muut kunnat liitetään siihen
keskuskuntaan, johon ne suuntautuvat eniten. Paikoin käytetään tapauskohtaista harkintaa. Joissakin
tapauksissa asioinnin suuntautuminen voi myös ketjuuntua. Kunnan asiointi voi suuntautua toiseen
kuntaa, joka ei kuitenkaan muodostu keskukseksi, vaan suuntautuu kolmanteen kuntaan. Näissä
tapauksissa sekä ensimmäinen että toinen kunta on liitetty kolmannen kunnan asiointialueeseen.
Asiointialueiden muodostamisen periaate muistuttaa tässä paljon tapaa, jolla Tilastokeskus muodostaa työssäkäyntitietojen pohjalta kuntapohjaiset työssäkäyntialueet. Aiempien Suurten Vaikutusaluetutkimusten tietoja on käytetty markkina-aluejaon muodostamiseen Tampereen yliopistossa
professori Pentti Mannisen toimesta (Liite 2). Markkina-aluejako perustuu ostovirtojen määrään
kunnasta toiseen prosentteina sekä asioinnin omavaraisuusasteeseen. SYKEssä on käytetty aivan
samoja muuttujia.
Asiointialueiden rajaaminen, samoin kuin työssäkäyntialueidenkin, on hyvin riippuvaista käytetyistä raja-arvoista. Raja-arvoja muuttamalla alueiden määrä ja koko vaihtelevat paljon. Pelkkien rajaarvojen säätämisen ohella onkin tärkeä tarkastella kuntien välistä asiointia myös aivan paikallisella
tasolla. Pienten kuntien alhaisen vastaajamäärän takia asiointialueiden muotoa ei voida pitää kaikkien kuntien osalta mitenkään ehdottomana, vaan yhtenä mahdollisena vaihtoehtona.
Kaikkien 39 toimialojen yhteenlasketun ja asiointitaajuudella painotetun asioinnin perusteella on
laskettu omaan kuntaan kohdistuvan asioinnin osuus kaikesta asioinnista sekä yleisimmin asioinnin
kohteena olevat muut kunnat ja niiden osuus asioinnista. Asettamalla erilaisia raja-arvoja omaan
kuntaan ja johonkin muuhun yksittäiseen kuntaan suuntautuvalle asioinnille saadaan erilaisia asiointialueita. Tässä yhteydessä on rajattu asiointialueita kahdella eri kriteerillä.
Ensimmäiseksi on valittu kaikkien toimialojen asioinnin perusteella keskuskunniksi ne kunnat, joissa vähintään puolet kaikesta asioinnista tapahtuu omassa kunnassa. Tämä raja on hyvin matala. Näitä kuntia on yhteensä 178. Muut kunnat on liitetty sen keskuskunnan asiointialueeseen, johon ne
eniten suuntautuvat. Kun Ahvenmaa lasketaan yhdeksi alueeksi, syntyy yhteensä 179 asiointialuetta
(Kuiva 30). Kaksi kolmasosaa näistä asiointialueista on vain yhden kunnan kokoisia. Kuntien lukumäärän näkökulmasta suurimpia asiointialueita syntyy etenkin keskisuurten kaupunkien ympärille ja osalle kaikkein suurimmista kunnista, esimerkiksi Oulun, Jyväskylän, Kuopion, Savonlinnan,
Turun, Forssan, Porin, Joensuun, Mikkelin, Lappeenrannan, Joensuun, Vaasan ja Pietarsaaren seuduille. Helsingin ja Tampereen seuduilla asiointialueet ovat kuntien määrässä mitattuna pienempiä.
.
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Kuva 30. Asiointialueet 39 toimialan yhteenlasketun ja asiointitaajuudella painotetun asiointimäärän perusteella. Keskuksina ovat kunnat, joissa yli puolet asioinnista tapahtuu omassa kunnassa. Muut kunnat on liitetty sen keskuskunnan
asiointialueeseen, jossa asioidaan eniten. Alueita on yhteensä 179 kappaletta.
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Toinen kaikkien toimialojen mukaan laadittu asiointialuejako kokoaa suurempia aluekokonaisuuksia. Keskuskunniksi on valittu kunnat, joissa vähintään 75 prosenttia asioinnista tapahtuu omassa
kunnassa, sekä sellaiset kunnat, joissa vähintään 60 prosenttia asioinnista suuntautuu omaan kuntaan eikä mihinkään muuhun yksittäiseen kuntaan suuntaudu kymmentä prosenttia asioinnista. Lisäksi keskuskunnan edellytetään kuuluvan asioinnin kohdekuntana kaikista kunnista eniten asioinnin kohteena olevan 50 prosentin joukkoon. Kuntaan tulevaan asiointiin lasketaan sekä oman kunnan asukkaiden asiointi että muualta tuleva asiointi. Yhteensä keskuskuntia ja sitä kautta asiointialueita rajautuu yhteensä 83 kappaletta (Kuva 31).
Muut kunnat kuin keskuskunnat on myös tässä toisessa asiointialuejaossa pääosin liitetty sen kunnan asiointialueeseen, jossa asioidaan eniten. Asiointialueiden muodostamisessa on tämän lisäksi
katsottu myös alueiden yhtenäisyyttä. Sellaisia kuntia, jotka eivät liity alueellisesti suoraan muuhun
asiointialueeseen, on tarkasteltu erikseen. Lapissa Salla ja Savukoski suuntautuvat ensisijaisesti
Rovaniemeen, mutta välissä on Sodankylän ja Kemijärven asiointialueet. Näissä tapauksissa on
tutkittu kunnan asioinnin suuntautumista kokonaisuutena ja otettu huomioon myös kyselyyn vastanneiden määrä. Savukoski on yhdistetty Sodankylän asiointialueeseen Rovaniemen sijaan ja Salla
taas Kemijärven asiointialueeseen. Samaan tapaan Pohjois-Pohjanmaalla Pyhäntä on liitetty Oulun
asiointialueeseen Ylivieskan sijaan. Kärsämäki on liitetty Haapaveden asiointialueeseen, vaikka
kunta voisi yhtä hyvin kuulua myös Oulun tai Ylivieskan asiointialueeseen. Lestijärvi on tässä sijoitettu Ylivieskan sijaan Kokkolan asiointialueeseen asioinnin yleisen suunnan perusteella.
Keski-Suomen pohjoisosissa on kuntia, jotka eivät suuntaudu selkeästi mihinkään asiointikokonaisuuteen. Useissa kunnissa asiointiaineiston vastaajamäärä on lisäksi hyvin pieni. Karstula suuntautuu eniten Jyväskylään, mutta on liitetty toiseksi yleisimmän asiointikohteen, Saarijärven, asiointialueeseen. Samaan alueeseen suuntautuvat myös Kannonkoski ja Kivijärvi. Myös Kyyjärvi ja Kinnula on liitetty mukaan samaan alueeseen. Pohjois-Savossa Rautalampi on yhdistetty Suonenjoen
asiointialueeseen läheisyyden perusteella, vaikka Kuopioon suuntautuukin hieman suurempi osa
asioinnista.
Omiksi asiointialueikseen jää toisessakin aluejaossa edelleen joitakin pieniä yksittäisiä kuntia. Jos
tarkastelussa haettaisiin vielä laajempia seudullisia ja maakunnallisia asiointialueita, nämä pienten
kuntien asiointialueet pitäisi liittää isomman keskuksen alueeseen hyvin heikonkin asiointiyhteyden
perusteella.
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Kuva 31. Asiointialueet 39 toimialan yhteenlasketun ja asiointitaajuudella painotetun asiointimäärän perusteella. Keskuksina ovat kunnat, joissa vähintään 75 % asioinnista tapahtuu omassa kunnassa, sekä kunnat, joissa vähintään 60 %
asioinnista suuntautuu omaan kuntaan eikä mihinkään muuhun yksittäiseen kuntaan suuntaudu yli 10 % asioinnista.
Lisäksi keskuskunnan edellytetään kuuluvan asioinnin kohdekuntana kaikista kunnista eniten asioinnin kohteena olevan
50 prosentin joukkoon. Muut kunnat on liitetty sen keskuskunnan asiointialueeseen, jossa asioidaan eniten. Alueita on
yhteensä 83 kappaletta.
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4.8 Asiointialueet toimialaryhmittäin
Asiointialueita on rajattu myös toimialaryhmittäin. Toimialaryhmän asiointitietojen laskennassa
kunkin alan asiointi on laskettu mukaan samanpainoisena eikä asiointitaajuutta ole otettu huomioon.
Asiointialueiden keskuskunnaksi on valittu ne kunnat, joissa vähintään puolet asioinnista tapahtuu
omassa kunnassa. Muut kunnat on liitetty siihen keskuskuntaa, johon ne suuntautuvat eniten. Joidenkin kuntien yhteys asiointialueen keskuskuntaan syntyy tässäkin ketjumaisesti jonkin toisen,
kyseiseen keskukseen suuntautuvan kunnan välityksellä.
Toimialaryhmittäisessä asiointialuejaossa ei ole tarkasteltu asiointialueiden alueellista yhtenäisyyttä. Asiointialueeseen voi kuulua kuntia, jotka eivät ole alueellisesti kiinni asiointialueen muissa
kunnissa. Esimerkiksi Utsjoki kuuluu erikoiskaupan alalla Rovaniemen asiointialueeseen, vaikka
välissä on Inarin kunnan asiointialue. Ainoastaan kahvila-, ravintola-, elokuva- ja kulttuuripalvelujen asiointialueiden laadinnassa on tarkasteltu erikseen joidenkin kuntien asiointia ja valittu keskuskunnaksi joku lähempänä sijaitseva kunta kuin ensisijainen asiointikohde. Esimerkiksi Utsjoella
yleisin asiointikohde oli Helsinki ja toiseksi yleisin Rovaniemi. Kunta on tässä liitetty kuitenkin
Rovaniemen asiointialueeseen.
Elintarvikeostosten alalla asiointialueita syntyy käytetyllä rajaustavalla 281 kappaletta (Kuva 32).
Koko Ahvenanmaa, josta ei ole asiointitietoja, on yhtenä alueena. Ruokakaupan asiointialueet ovat
pääsääntöisesti yhden kunnan kokoisia. Julkisten terveydenhoito- ja koulutuspalvelujen sekä kirjasto- ja liikuntapalvelujen yhteen lasketun asioinnin mukaan laaditut asiointialueet muistuttavat hyvin
paljon ruokakaupan asiointialueita (Kuva 33).
Erikoistavarakaupan asiointialueita on rajattu yhteensä 74 kappaletta (Kuva 34). Alueiden keskuksina ovat kunnat, joissa erikoiskaupan asioinnista yli puolet tapahtuu omassa kunnassa. Tällaisia
kuntia on yhteensä 72 kappaletta. Näistä kuitenkaan Kyyjärveä ei ole poimittu mukaan keskukseksi,
koska asiointitutkimuksen vastaajamäärä kunnassa on vain yksi. Ahvenanmaa ei taas ole mukana
asiointitiedoissa, mutta maakunnasta on tässä muodostettu yksi asiointialue. Näin muodostuneen 72
asiointialueen lisäksi myös Kristiinankaupungista ja Alajärvestä on muodostettu oma asiointialueensa, vaikka omassa kunnassa asiointi jää kummassakin hivenen alle 50 prosentin. Kristiinankaupunki suuntautuu sekä Poriin että Vaasaan, muttei selvästi kumpaakaan. Alajärveen kohdistuu taas
asiointia muista kunnista: Lappajärveltä, Vimpelistä ja Perhosta.
Erikoiskaupan asiointialuekartassa (Kuva 35) on tunnistettu alueiden keskuskuntien lisäksi myös
sellaiset kunnat, joissa omaan kuntaan kohdistuva asiointi on alle puolet kaikesta asioinnista mutta
enemmän kuin mihinkään muuhun yksittäiseen kuntaan kohdistuva asiointi. Tällaisia kunta on yhteensä noin 50 kappaletta. Nämä kunnat toimivat jonkinasteisina erikoiskaupan asiointikeskuksina,
mutta ovat kuitenkin riippuvaisia suuremman keskuksen palveluista. Muut Manner-Suomen 195
kuntaa suuntautuvat erikoiskaupan asioinnin suhteen johonkin muuhun kuntaan kuin omaan kuntaan.
Kahvila-, ravintola-, elokuva- ja kulttuuripalvelujen asiointialueet muistuttavat erikoistavarakaupan
asiointia (Kuva 36). Asiointialueita on yhteensä 68 kappaletta. Tämän lisäksi 57 kunnassa omassa
kunnassa asioidaan yleisemmin kuin missään muussa yksittäisessä kunnassa vaikkakin omassa
kunnassa asioinnin osuus jää alle 50 prosentin. Helsingin keskusvaikutus näkyy vapaa-ajan viettoon
liittyvissä palveluissa voimakkaammin kuin erikoiskaupan palveluissa.
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Kuva 32. Päivittäistavarakaupan asiointialueet. Alueita on yhteensä 281 kappaletta.
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Kuva 33. Julkisten lähipalvelujen asiointialueet. Mukana on asiointi julkisten terveydenhoito- ja koulutuspalvelujen
sekä kirjasto- ja liikuntapalvelujen aloilla laskettuna yhteen samanpainoisina. Alueita on yhteensä 288 kappaletta.
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Kuva 34. Erikoiskaupan asiointialueet. Mukana 18 eri toimialan asiointi on laskettu yhteen samanpainoisina. Akueita on
74 kappaletta.
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Kuva 35. Asiointialueet kahvila-, ravintola-, elokuva- ja kulttuuripalvelujen (teatterit, konsertit, taidenäyttelyt) toimialoilla, kun eri toimialojen asiointi on laskettu yhteen samanpainoisina. Asiointitaajuutta ei ole otettu huomioon. Yhteensä 69 aluetta.
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5. Synteesi toiminnallisista alueista
5.1 Työssäkäynti- ja asiointialueiden yhteneväisyydet ja erot
Työssäkäynnin ja asioinnin mukaan määritellyt alueet ovat monelta osin yhteneviä. Työssäkäynnin
ja erikoiskaupan asioinnin yleisin kohdekunta oman kunnan ulkopuolella on sama yli kahdessa
kolmasosassa kuntia. Lähes kaikissa muissakin kunnissa jompikumpi kahdesta yleisimmästä kohdekunnasta on sama. Työssäkäynnin paikkatietopohjainen tarkastelu tuottaa asioinnin kuntapohjaisia tilastoja tarkempia aluerajauksia.
Kaikkein suurimmilla kaupunkiseuduilla osassa ympäryskuntia on niin paljon erikoiskaupan tarjontaa, että niissä asiointialueet jäsentyvät työssäkäyntiä pienemmiksi kokonaisuuksiksi. Kauempana
kaupunkiseuduista erikoiskaupan asiointialueista muodostuu paikoin paljon laajempia alueita kuin
pienistä erillisistä työssäkäyntialueista.
Työssäkäynti- ja asiointialue kuvaa laajimmillaan kaupunkiseudun vaikutusalueen ulkorajaa. Suurimpien työssäkäynti- ja asiointialueiden ulkoreunalla etäisyys keskukseen on jo niin pitkä, että arkiliikkumisen taajuus keskukseen on harvempaa. Keskusten vaikutusalueiden ulkopuolelta voidaan
selkeästi tunnistaa välialueita, jotka ovat kytkeytyneet heikosti suurempiin keskuksiin. Ne voidaan
yhdistää tarkastelusta riippuen joko keskusten toiminnallisiin alueisiin tai pitää omina alueinaan.
SYKEn aluejaossa on pyritty hakemaan koko maan kattavaa ja pääosin laajempien toiminnallisten
alueiden muodostamaa kokonaisuutta.

5.2 Yhdyskuntarakenteen toiminnallisen aluejaon lähtökohdat
SYKEssä on muodostettu ensimmäinen versio yhdyskuntarakenteen toiminnallisten alueiden synteesistä työssäkäynti- ja asiointitietojen perusteella ja ottaen paikoin huomioon myös saavutettavuuden ja keskusten väliset etäisyydet. Aluejaossa on yhteensä 68 erillistä toiminnallista aluetta (Kuva
36 ja 37).
Aluejaon muodostaminen riippuu käytetyistä raja-arvoista, tarkastelutavoista, lähtöaineistojen kattavuudesta ja tavasta, jolla työssäkäyntiä, asiointia tai etäisyyksiä painotetaan. Myös alueiden kokoa
on käytetty yhtenä kriteerinä. Jotta alue voi olla suhteellisen omavarainen toiminnallinen alue, täytyy sillä on riittävä väestöpohja, joka tukee palvelu- ja työpaikkatarjontaa.
Aluejako on suurimmalta osin helposti perusteltavissa ja toiminnallisesti alueet erottuvat selvästi
toisistaan. Suomessa kaupungit sijaitsevat sen verran irrallaan toisistaan, etteivät niiden vaikutusalueet mene kovin päällekkäin toistensa kanssa. Paikoin aluejakoon liittyy kuitenkin tulkinnanvaraisuutta. Jotkut alueet liittyvät heikosti mihinkään kokonaisuuteen tai suuntautuvat asioinnin ja työssäkäynnin osalta eri tavoin. Tulkinnanvaraisia tapauksia on käsitelty jatkossa yksityiskohtaisemmin.
Aluejaossa tärkein lähtökohta on ollut toiminnallisuus sekä kaupunkiseutujen ja pienempien seutukeskusten vaikutusalueen ulkorajan hakeminen. Tässä vaiheessa ei ole syvennytty toiminnallisten
alueiden sisäiseen aluejakoon. Varsinkin suurimmilla seuduilla, kuten Helsingin toiminnallisella
alueella, on myös merkittäviä osa-alueita.
58

Kuva 36. Yhdyskuntarakenteen toiminnallisten alueiden ulkoraja Suomessa SYKEn luokittelun perusteella.
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Kuva 37. Yhdyskuntarakenteen toiminnallisten alueiden ulkoraja Suomessa SYKEn luokittelun perusteella.
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Kaupunkiseutujen ulkopuolella osa toiminnallisista alueista on asukasmäärältään melko pieniä. Yhdyskuntarakenteen seurannan tilastollisiin tarkasteluihin osa alueista pienimpiä alueita voi olla mielekästä edelleen koota suuremmiksi tilastollisiksi kokonaisuuksiksi, jotta tarkastelun kohde on riittävän laaja (Kuva 38).
Tarkasteltavat alueyksiköt määräytyvät myös tarkasteltavan aiheen mukaan. Esimerkiksi erikoiskaupan asioinnin tarkastelu kaupan palveluverkkoselvityksissä edellyttää joillakin seuduilla työssäkäyntialueita laajempia aluekokonaisuuksia, kun taas Helsingin seudulla laajaa työssäkäyntialuetta
voi olla tarvetta jakaa asioinnin mukaan pienempiin osiin.

5.3 Työssäkäyntialueet toiminnallisten alueiden pohjana
Toiminnallisen aluejaon lähtökohtana on pidetty suurimpia työssäkäyntialueita. Toiminnallisen alueen keskus on aina työssäkäyntialue ja sen keskustaajama. Ainoastaan Pielaveden ja Keiteleen toiminnallisella alueella työssäkäynnin vaikutusalueet eivät yksinään täytä varsinaisen työssäkäyntialueen kokoa, mutta yhdessä kyllä. Pienempiä työssäkäyntialueita on liitetty suuremman työssäkäyntialueen kanssa samaan toiminnalliseen alueeseen, jos alueiden välillä on merkittävää asiointia
ja jonkintasoinen työssäkäyntiyhteys. Yhdistettäessä työssäkäyntialueita suuremmiksi kokonaisuuksiksi on otettu huomioon myös etäisyys suuremman alueen keskukseen.
Kaikista 82 työssäkäyntialueesta 67 on SYKEn rajauksen mukaan oman toiminnallinen alueensa tai
sen keskusalue. Muut 15 työssäkäyntialuetta liittyy jonkin toisen suuremman työssäkäyntialueen
toiminnallisen alueeseen. Suurimmilla seuduilla Valkeakosken työssäkäyntialue on liitetty Tampereen toiminnalliseen alueeseen, Heinolan työssäkäyntialue Lahden toiminnalliseen alueeseen ja
Karjaan työssäkäyntialue Helsingin toiminnalliseen alueeseen. Kaikilla kolmella alueella suurempaan keskukseen suuntautuva työssäkäynti oli 16–18 prosentin suuruusluokkaa. Kaksoiskaupunkiseutuja Kotka-Haminaa ja Kemi-Torniota on käsitelty yhtenäisiä toiminnallisina alueina. Helsingin
toiminnalliseen alueeseen on sisällytetty myös Hyvinkään–Riihimäen, Porvoon ja Lohjan aiemmin
tunnistetut työssäkäynnin osa-alueet.
Suurimmat toiminnalliset alueet ovat pinta-alaltaan ja asukasmäärältään hyvin suuria. Alueen laajuus heijastaa kaupunkiseudun kokoa ja vahvaa keskusvaikutusta. Myös monille keskisuurille kaupunkiseuduille rajautuu laajoja toiminnallisia alueita. Toiminnalliset alueet ulottuvat kauas keskuksesta varsinkin niissä suunnissa, joissa vastassa ei ole merkittävää keskusta, joka muodostaisi oman
toiminnallisen alueensa.
Omiksi toiminnallisiksi alueikseen on rajattu joitakin suhteellisen pieniä työssäkäyntialueita, joista
ei ole kiinteää toiminnallista yhteyttä suurempiin keskuksiin. Tällaisia alueita, joissa asukasmäärä
on alle 15 000, ovat Etelä- ja Keski-Suomessa muun muassa Virrat, Oulainen, Parkano, Keuruu,
Mänttä, Loviisa, Suonenjoki, Viitasaari ja Huittinen. Pohjois- ja Itä-Suomessa on toiminnallisten
alueiden muodostamisessa otettu huomioon myös pitkät välimatkat. Siellä alle 15 000 asukkaan
toiminnallisia alueita ovat Ivalo, Sodankylä, Pudasjärvi, Kuhmo, Suomussalmi, Lieksa, Kittilä,
Kemijärvi ja Nurmes. Hieman suurempia, 15 000–20 000 asukkaan toiminnallisia alueita ovat Kiteen, Euran, Kankaanpään, Alajärven, Kauhavan, Loimaan, Kristiinankaupunki–Närpiön, Saarijärven ja Haapajärven toiminnalliset alueet. Kaikista 68 toiminnallisesta alueesta alle 20 000 asukkaan
alueita on yhteensä 28 kappaletta.
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Kuva 38. Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet asukasmäärän mukaan.
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Pienemmistä työssäkäyntialueista Hangon ja Tammisaaren työssäkäyntialueesta on muodostettu
yksi toiminnallinen alue lähinnä sijainnin perusteella, vaikka alueiden toiminnalliset yhteydet ovat
varsin vähäiset. Kun verrataan Hankoa muihin toiminnallisiin alueisiin, löytyisi perusteluja myös
sille, että Hanko olisi oma toiminnallinen alueensa. Tässä on kuitenkin otettu huomioon se, että
Hangon suuntautuminen muualle Suomeen tapahtuu Tammisaaren työssäkäyntialueen kautta, joten
liikenteen näkökulmasta Hanko yhdistyy Tammisaaren alueeseen.
Asukasmäärältään kohtalaisen suuret Nivalan, Kalajoen ja Haapaveden työssäkäyntialueet on liitetty osaksi Ylivieskan toiminnallista aluetta. Kalajokilaaksoa käsitellään jäljempänä tarkemmin.
Kaustisen ja Kannuksen työssäkäyntialueet on liitetty Kokkolan toiminnalliseen alueeseen, koska
kumpikaan ei yksin muodosta kooltaan toiminnallista aluetta, minkä lisäksi työssäkäynti- ja asiointiyhteys Kokkolaan on melko selvä. Someron työssäkäyntialue on yhdistetty Salon toiminnalliseen
alueeseen, koska yli 10 prosenttia työssäkäynnistä ja asioinnista suuntautuu sinne. Samanlainen
tilanne on Kiuruvedellä, joka on liitetty Iisalmen toiminnalliseen alueeseen. Kristiinankaupungin ja
Närpiön työssäkäyntialueista on muodostettu oma toiminnallinen alueensa lähinnä sijainnin, ruotsinkielisyyden ja heikon työssäkäyntiyhteyden perusteella. Laitilan työssäkäyntialue on liitetty Uudenkaupungin toiminnalliseen alueeseen noin 10 prosentin työssäkäynnin takia. Ähtärin työssäkäyntialue on yhdistetty Alavuden ja Töysän toiminnalliseen alueeseen ja Teuvan työssäkäyntialue
Kauhajoen toiminnalliseen alueeseen sekä työssäkäynnin että asioinnin perusteella.

5.4 Heikosti suurempiin keskuksiin kytkeytyneet välialueet
Työssäkäyntialueiden ulkopuoliset 51 pienempää työssäkäynnin vaikutusaluetta on liitetty isompien
keskusten toiminnallisiin alueisiin samaan tapaan työssäkäynnin, asioinnin ja saavutettavuuden perusteella. Pääosa alueista on liitetty kokonaisina alueina, mutta osa on jaettu osiin keskusten välillä.
Länsi-Lapissa Kittilästä, Kolarista, Muoniosta ja Enontekiöstä on muodostettu toiminnallinen alue
lähinnä sijainnin perusteella, sillä työssäkäynnin yhteydet ovat heikot ja asiointiaineisto suppeaa.
Utsjoki on yhdistetty Ivalon taajaman toiminnalliseen alueeseen työssäkäynnin perusteella. Myös
Sallan ja Savukosken työssäkäynnin vaikutusalueet on yhdistetty Kemijärven toiminnallisen alueeseen työssäkäynnin perusteella. Posion ja Taivalkosken työssäkäynnin vaikutusalueet on yhdistetty
Kuusamon toiminnalliseen alueeseen hyvin heikon työssäkäyntiyhteyden perusteella.
Puolangan työssäkäynnin vaikutusalue on jaettu työssäkäynnin mukaan Oulun ja Kajaanin toiminnallisten alueiden välillä. Pulkkilan, Piippolan ja Pyhännän taajamien työssäkäynnin vaikutusalueet
on liitetty Oulun toiminnalliseen alueeseen heikon työssäkäyntiyhteyden ja asiointitietojen perusteella.
Kalajokilaaksossa toiminnallisen aluejaon määrittäminen on erityisen vaikeaa. Alueelta puuttuu
suuri kaupunkikeskus. Ylivieska on alueen selvästi voimakkain kaupallinen keskus, joka vetää puoleensa varsinkin erikoistavarakaupan asiointia. Muu palveluasiointi ja varsinkin työssäkäynti rajoittuu kuitenkin enemmän paikallisiin keskuksiin. Alueella on kuusi erillistä paikkatietopohjaista työssäkäyntialuetta ja kolme pienempää työssäkäynnin vaikutusaluetta. Tietyssä mielessä koko alue
muodostaa yhden, monikeskuksisen aluerakenteellisen kokonaisuuden. Jos toiminnallisen alueen
määrittelyssä kuitenkin edellytetään toiminnallista yhteyttä alueen keskukseen, niin siinä suhteessa
Kalajokilaakso ei muodosta yhtenäistä kokonaisuutta.
Ylivieskan ympärille rakentuu suurempi vaikutusalue, mutta lähikunnista etenkin Oulainen on sekä
palveluasioinnissa että varsinkin työssäkäynnin osalta varsin heikosti kytkeytynyt Ylivieskaan ja
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muodostaa oman pienen toiminnallisen alueensa. Myös Kalajoki ja Haapavesi ovat isompia keskuksia, jotka kytkeytyvät Ylivieskaan kaupan asioinnissa, mutta muuten vähemmän. Nivalan yhteys
Ylivieskaan on selvempi. Kaakossa Haapajärvi sijaitsee jo kauempana Ylivieskasta ja toimii omana
keskuksenaan. Haapajärven naapuritaajamien Pyhäjärven ja Kärsämäen vaikutusalueet eivät kytkeydy kovinkaan vahvasti Haapajärveen, mutta eivät asukasmääränsä puolesta voi muodostaa omia
toiminnallisia alueitaan. Tässä ne on liitetty Haapajärven alueeseen läheisyyden perusteella.
Keski-Pohjanmaalle on muodostettu vain yksi toiminnallinen alue. Koska Kannus ja Kalajoki on
yhdistetty Kokkolan toiminnalliseen alueeseen, on siihen liitetty myös pienet Toholammin, Lestijärven ja Perhon vaikutusalueet. Etelä-Pohjanmaalla Pietarsaaren toiminnalliseen alueeseen on liitetty pieniä vaikutusalueita työssäkäynnin perusteella. Myös Alavuden–Töysän, Alajärven ja Kauhajoen toiminnallisiin alueisiin on liitetty pieniä vaikutusalueita työssäkäynnin ja asioinnin perusteella. Osa tapauksista on epäselviä. Esimerkiksi Soinin taajaman vaikutusalue suuntautuu sekä Alajärven että Töysän suuntaan. Tässä Soini kuuluu Alajärven toiminnalliseen alueeseen.
Keski-Suomen pohjoisosissa Saarijärven ja Viitasaaren toiminnalliset alueet koostuvat pienistä ja
heikosti toisiinsa toiminnallisesti kytkeytyneistä taajamista. Osa asioinnista kantautuu maakuntakeskuksiin saakka. Edes useamman vaikutusalueen kokonaisuuksina toiminnallisista alueista ei tule
asukasmäärältään kovin suuria. Saarijärven toiminnallisella alueella Kannonkoski ja Karstula ovat
jonkinlaisessa työssäkäynti- ja asiointiyhteydessä Saarijärven taajamaan, mutta Kyyjärven ja Kivijärven alueet erittäin heikosti. Viitasaaren toiminnallisella alueella Pihtipudas yhdistyy työssäkäynnin kautta jonkinasteisesti Viitasaareen, mutta Kinnulan yhteys on erittäin heikko.
Pohjois-Savossa Pielaveden ja Keiteleen vaikutusalueista on rajattu oma toiminnallinen alueensa.
Asukasmäärältään alue on vain reilun 7 000 asukkaan kokoinen. Molempien alueiden ensisijainen
työssäkäynnin ulkopuolinen kohde on parin toinen alue. Toiseksi yleisin on Kuopio, jonne työssäkäynnin osuus on luokkaa 3–6 prosenttia. Pielavedellä kaikesta asioinnista noin 12 prosentti ja erikoistavarakaupan asioinnista noin 28 prosenttia suuntautuu Iisalmeen, mutta asiointitutkimuksen
vastaajamäärä on vain 14 henkilöä. Keiteleen asiointi suuntautuu melko selvästi Kuopioon. Pielaveden ja Keiteleen alue on toiminnalliseksi alueeksi hyvin pieni eikä edes riittävän omavarainen
palvelujen suhteen. Näkökulmasta riippuen se voidaan myöhemmissä tarkasteluissa sijoittaa joko
Iisalmen tai Kuopion toiminnalliseen kokonaisuuteen.
Suonenjoen työssäkäyntialue on tässä jätetty omaksi toiminnalliseksi alueekseen, vaikka työssäkäynti- ja asiointiyhteys Kuopioon on 10 prosentin suuruusluokkaa. Vesannon pieni vaikutusalue
on yhdistetty lyhyemmän etäisyyden vuoksi Suomenjoen toiminnalliseen alueeseen, vaikka toiminnallinen yhteys on vahvempi Kuopioon. Myös Suonenjoen toiminnallinen alue voidaan joissakin
tarkasteluissa yhdistää Kuopion toiminnalliseen kokonaisuuteen.
Varpaisjärven taajaman vaikutusalue on liitetty Iisalmen toiminnalliseen alueeseen lyhyemmän välimatkan ja Lapinlahteen tapahtuneen kuntaliitoksen vuoksi, vaikka työssäkäynnissä Kuopio on
yleisempi kohde. Rautavaaran taajaman vaikutusalue suuntautuu työssäkäynnissä noin 10 prosentin
osuudella Kuopioon ja asioinnissa melko vahvasti Nilsiään ja osin suoraan Kuopioon. Tämän myötä
Rautavaarakin on liitetty Kuopion toiminnalliseen alueeseen.
Pohjois-Karjalassa Juuan työssäkäynnin vaikutusalue on jaettu saavutettavuuden mukaan Nurmeksen ja Joensuun toiminnallisiin alueisiin siten, että Juuan taajama jää Nurmeksen alueen puolelle.
Saavutettavuudessa on painotettu Joensuun vetovoimaa suurempana keskuksena. Lieksan, Nurmeksen työssäkäyntialueet ja Juuan pienempi vaikutusalue ovat asukasmäärältään melko pieniä ja niitä
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voidaan ajatella myös yhtenä aluerakenteellisena kokonaisuutena. Toiminnalliset työssäkäynti- ja
asiointiyhteydet keskusten välillä ovat kuitenkin hyvin heikot.
Useat Keski- ja Itä-Suomen pienet työssäkäynnin vaikutusalueet sijaitsevat kahden suuremman keskuksen välimaastossa siten, että ne eivät kokonaisina alueina suuntaudu tiettyyn keskukseen vaan
suurten keskusten toiminnallisen alueen raja menee näiden pienten vaikutusalueiden keskeltä. Yksinään pienet alueet eivät muodosta omaa toiminnallista aluetta. On itse asiassa aivan maantieteen
perinteisten keskusverkkoteorioiden mukaista, että keskusten puolivälissä toimii pienempiä keskuksia.
Tällaisia pieniä suurten keskusten väliin jääviä vaikutusalueita ovat Sysmä, Hartola, Joutsa ja Kangasniemi Päijät-Hämeen, Keski-Suomen ja Etelä-Savon raja-alueella, Puumala Savonlinnan ja
Imatran toiminnallisten alueiden välissä sekä Heinävesi Varkauden ja Joensuun toiminnallisten alueiden välissä. Tässä yhteydessä pienet alueet on jaettu osiin suuriin kaupunkikeskuksiin suuntautuvan työssäkäynnin mukaan. Toiminnallisen alueen raja on sijoittunut pienen vaikutusalueen sisälle
siihen kohtaan, jossa työssäkäynnin painopiste isojen keskusten välillä on muuttunut. Välialueilla
kaupunkikeskuksiin suuntautuvan työssäkäynnin määrä on melko pieni, mutta työssäkäynnin mukaan syntynyt rajaus vaikuttaa kuitenkin hyvin loogiselta. Keski-Suomen eteläosassa sijaitsevaa
Kuhmoisten aluetta ei pilkottu osiin, vaan se liitettiin kokonaisuudessaan Jämsän toiminnalliseen
alueeseen.
Etelä-Karjalan maakunnan koillisosassa sijaitsevan Parikkalan suuntautuminen on hyvin vaikea
määrittää. Työssäkäynnissä Parikkala suuntautuu lähinnä lähitaajamiin ja hyvin vähän Savonlinnan
tai Imatran kaupunkikeskuksiin. Kaikkien toimialojen yhteenlasketussa ja asiointitaajuudella painotetussa asioinnissa Parikkala suuntautuu 9 prosentin verran Savonlinnaan ja 4 prosentin verran Imatralle. Vastaajamäärä asiointitutkimuksessa on 22. Aikaetäisyyden näkökulmasta Parikkalan keskustaajama on kuitenkin hieman lähempänä Imatraa kuin Savonlinnaa. Tämän vuoksi Parikkalan vaikutusalue on sijoitettu Imatran toiminnalliseen alueeseen, mutta toisissa tarkasteluissa alue voidaan
laskea tarvittaessa myös Savonlinnan toiminnalliseen alueeseen tai jättää pois molemmista ulkopuoliseksi alueekseen.
Pertunmaan vaikutusalue Heinolan ja Mikkelin toiminnallisten alueiden välillä on myös rajatapaus.
Työssäkäynnissä Heinolaan ja Mikkeliin suuntautuu melko tarkasti yhtä vähän, reilut 5 prosenttia
työmatkoista. Asiointitietojen mukaan Heinolaan on kiinteämpi yhteys kuin Mikkeliin, mutta vastaajia on ollut vain 11. Historiallisesti Pertunmaa on suuntautunut Mikkelin suuntaan, joten tässä
Pertunmaa on liitetty Mikkelin toiminnalliseen alueeseen.
Pirkanmaalla Ruoveden pieni työssäkäynnin vaikutusalue liitettiin asioinnin ja työssäkäynnin perusteella Tampereen toiminnalliseen alueeseen. Satakunnassa Karvian vaikutusalue yhdistettiin Kankaanpään toiminnalliseen alueeseen. Pirkanmaan puolella sijaitseva Punkalaidun sijoitettiin Satakunnan puolella sijaitsevan Huittisten toiminnalliseen alueeseen.
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Liite 1.
Työssäkäyntialueiden haja-asutusalueen väestömuutos ( %/v.) etäisyysvyöhykeittäin kaupunkiseudun taajamasta 1980-2000. SYKE /YKR. (Helminen & Ristimäki, Suomen ympäristö 9 /2007).
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Liite 2 Paikallismarkkina-alueet 2006 (TNS Gallup )
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