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Esipuhe

Käsilä oleva selvitys pohjautuu ympäristöministeriön 20.10.1995 asettaman yhdys

kuntarakenteen seurantatyöryhmän tuottamaan julkaisemattomaan loppuraporttin

ja sen pohjalta työstettyyn kokeilu-ja selvitysaineistoon. Työryhmän tehtävänä oli

kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen seurantaa palvelevan tietojärjestelmänja

tähän liittyvän karttakäyttöliittymän suunnittelu ja toteutus.

Selvityksessä esitetään Suomen ympäristökeskuksessa suoritettuihin kokeilui

hinja yhdyskuntarakennetta koskevista erillisselvilyksistä saatuihin kokemuksiin

nojautuva ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannanlähtöaineistoista, tietosisällös

tä, tietojen alueellisesta järjestämisestä ja käsittelystä sekä käyttöliittymästä ja seu

rannan muista tulostus-ja hyväksikäyttömuodoista. Yhdyskuntarakenteen seuran

tajärjestelmä on tarkoitus liittää osaksi kehitteillä olevaa alueiden käytön fietojärjes

te]mää.
Selvityksen on laatinut suunnittelija Mika Ristimäki Suomen ympäristökeskuk

sesta. Työtä on valvonutympäristöneuvos Harri Pitkäranta ympäristöministeriöstä.

Selvityksen laafimiseen on osallistunut myös suunnittelija Kari Oinonen Suomen

ympäristökeskuksesta erityisesti seurantajärjestelmän teknisen kuvauksen osalta.

Lisäksi työhön ovat osallistuneet em. työryhmänjäsenetkehittämispäällikköIlppo

Niemi ympäristöministeriöstä ja vanhempi suunnittelija Vesa Lehtonen Suomen

ympäristökeskuksesta.Järjestelmän teknisen ympäristön kehittämisessä on avusta

nut vs. suunnittelija Antti Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Harri Pitkäranta
Ympäristöneuvos

Ympäristöministerio
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Tiivistelmä

Yhdyskuntarakenne koostuu keskeisiltä osiltaan asuntojen, työpaikkojenja palvelu
jen muodostamasta fyysisestä kokonaisuudesta. Ympäristöministeriössä 1997 val
mistunut ympäristön seurannan strategia (Suomen ympäristö 162) määrittelee ra
kennetun ympäristön yhdeksi seurannan kehittämisen painopisteeksi. Uudessa
maankäyttö- ja rakennuslaissa rakennettua ympäristöä koskevan seurantatiedon
merkitys tulee entisestään korostumaan ohjaustoiminnan apuvälineenä.

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (YKR) tavoitteena on sellaisen tie
topohjan luominen, johon suuri osa muutakin rakennetun ympäristön seurantaa voi
nojautua. Alkuvaiheessa ja jo pelkästään taloudellisista syistä YKR:ää on tarkoituk
senmukaista kehittää ensisijassa ympäristöhallinnon tarpeita palvelevaksi tietojärjes
telmäksi. YKR:n kautta saadaan tietoa yhdyskunnan eri toimintojen määrästä ja laa
dusta, maankäytöstä ja sen tehokkuudesta, toimintojen saavutettavuudesta, yhdys
kuntienja niiden osa-alueiden erilaistumisesta, yhdyskunfien omavaraisuudesta, yh
dyskuntarakenteenhajautumisesta sekä rakennetunjaluonnonympäristönvälisistä
sijainfisuhteista.

Yhdyskuntarakenteen tarkastelu on ilmiön moniulotteisuudesta johtuen usein
sektoroitunutja kokonaisvaltaisten esitysten määrä on vähäinen. Yhtä oikeata tapaa
yhdyskuntarakenteenkuvaamiselle ei ole olemassa. Yhdyskuntarakenteen seurannal
le annettujen tavoitteiden toteuttamiseksi seurantajärjestelmältä edellytetäänjous
tavuutta sekä tietojen ajallistaja alueellista vertailtavuutta. Käytännössä seurantajär
jestelmä tuleekin rakentaa useista eri elementeistä, joita hallitaan yhteisellä käyttö
liittymällä.

Seurantajärjestelmä koostuu seuraavista osista:
O Seuranta-alueet
O Seurantamuuttujat
O Seurantatiheys
O Seurannan alueyksiköt ja -jaot
O Seurannan tausta-aineistot
O Seuranta-analyysit
O Tiedonhallinta, tietokantaja YKR-käyttöliittymä

Yhdyskuntarakenteen seuranta kohdistetaan alkuvaiheessa maamme 30 suurimmal
le työssäkäyntialueelle. Seurantajärjestelmä voidaan kuitenkin helposti laajentaa
koko maan kattavaksi, koska aineisto kattaa koko maan ja sisältää 250 x 250 metrin
(osittain myös 125 x 125 metrin) tilastoruudukolla Tilastokeskukselta hankittuja tie
toja väestöstä, perhekunnista, työpaikoista, työvoimasta, rakennuksista, asuinhuo
neistoista, toimitiloista, työmatkoistaja autonomistuksesta vuosilta 1980,1985,1990,
1993 ja 1995 (lisäksi ympäristöhallinnolla on rakennuskohtaista tietoa vuoden 1993-
ja 1998 rakennus- ja huoneistorekisteristä).

Seurantatiheyden on arvioitu vaihtelevan tarpeen mukaan kahdesta viiteen
vuoteen. YKR:ään on tuotettu aluejakoja,joffla analysoidaan työssäkäyntialueidenja
kaupunkiseutujen fyysis-toiminnallista kokonaisuutta, sen nykytilaa ja muutos
suuntia. Aluerajauksista keskeisimmät ovat taaja -ja haja-asutuksen sekä kaupun
kiseudun rajaus. Kaupunkiseutu muodostuu keskustaajamasta, läheisistä taajamista
sekä ns. lievealueesta. Se muodostaa samalla keskeisimmän osan laaj empaa työssä
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käynfialuetta. Kaupunkiseutuja ympäröivä työssäkäynfialue jaetaan erikseen vielä
alaluokkiin kuvaamaan yhdyskuntarakenteen eri elementtejä (esimerkiksi kerros-ja
pientaloalueet).

Fyysis-toiminnaifista maankäytön kuvausta täydennetään muifia mm. etäisyyk
sinperustuvilla aluejaoffla. Järjestelmä mahdollistaa myös ns. käyttäjänvapaavalin
taisen aluerajauksen. Käytössä on myös useita tausta-aineistoja,joita käytetään mm.
seuranta-analyyseissa.

Seurantajäijestelmän tekninen tiedonhallinta perustuu SQL-server-tietokannan
ja ArcView paikkatieto-ohjelmiston laajennusosaksi rakennetun käyttöffittymän
muodostamaan kokonaisuuteen. Käyttöifittymän kautta valitaan erilaisilla ehdoilla
tietokannasta tarvittava tieto jatkoanalyysia varten. Käyttö on teknisesti mahdoffis
ta kaikkialta ympäristöhallinnosta.

YKRn kehitystyön aikana on tullut esille siitä saatavien tietojen hyväksikäyttö
ympäristöhallinnon (mm. lähiö-ja keskusta-alueiden seuranta) ja muiden hallin
nonalojen yhteistyöhankkeissa (mm. LYYLI-tutkimusohjelma, maakuntasuunnitte
lu). Seurantajärjestelmän kehittämisessä onkin pyrittävä eri tahoilla tuotettujen ai
neistojen mahdoifisimman suureen yhdistettävyyteen. Myös seurantajäijestelmä on
syytä rakentaa siten, että se voi hyödyntää muiden hankkeiden tuloksia.

YKR:n käyttöönotto jajatkokehittäminen tapahtuu osana ympäristöhallinnon
alueidenkäytön fietojärjestelmän kehitystyötä. Siinä yhteydessä määräytyvät myös
seurantajärjestelmään käytettävissä olevat voimavarat ja käyttöönoton aikataulu.
Lähiajan työvaiheet keskittyvät seuranta-analyysien ja -raporttien tuottamiseen,
järjestelmän käyttöönottoon mahdoifiseen laajentamiseen koko ympäristöhallintoon
sekä rakennus ja huoneistorekisterin käyttöönottoon. Pitkän aikavälin kehittämis
tarpeet ifittyvät tietopohjan laajentamiseen, hyväksikäytön kehittämiseen ja seuran
tajärjestelmän teknisten ominaisuuksien kehittämiseen.

Yhdyskuntarakenteen seuranta asettaa useiden eri käyttötarpeiden vuoksi eri
tyisiä vaatimuksia. Ongelmaksi muodostuu se, miten saada laajasta tietomassasta
tarvetta vastaavaa, oikealla tavalla muokattua, ajankohtaista, riittävän tarkkaa ja
ymmärrettävässä muodossa analysoitua tietoa. Ratkaisuksi esitetään keskitettyyn
tiedonhaifintaan perustuvaa seurantajäijestelmää. Yhdyskuntarakenteen seurannal
la tarkoitetaankin yhdyskuntarakennetta koskevien tietojen systemaaffista keräämis
tä, hallintaa, analysointiaja raportointia paikkatietoihin perustuvien tiedonhallinta
menetelmien avulla joustavasti eri tietotarpeita varten.
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...........

Lälitökohdat
..............................................

Yhdyskuntarakenne koostuu keskeisiltä osiltaan asuntojen, työpaikkojenja palvelu
jen muodostamasta fyysisestä kokonaisuudesta. Kyse on yhteiskunnan perustoimin
noista, jotka merkittävällä tavalla muovaavat ihmisten päivittäisen toimintaympäris
tön. Yhdyskuntarakenteeseen on sitoutunut huomattava osa kansallisvarallisuut
tamme. Siinä tapahtuvilla muutoksilla on pitkäaikaisia vaikutuksia sekä ihmisten
päivittäisen hyvinvoinnin että yhteiskunnankestävän kehityksen kannalta.

Muihin tärkeisiin yhteiskunnan ilmiöihin ja ominaisuuksiin verrattuna yhdys
kuntarakennetta koskeva systemaattinen tieto on melko vaatimattomalla tasolla.
Karttoja lukuunottamatta yhdyskuntarakenteen tilasta ei ole olemassa säännöifisesti
kerättyä, ajan ja paikan suhteen vertailukelpoista aineistoa. Yhdyskuntarakenteen
kehityksestä onkin toistaiseksi saatu tietoa vain haj anaisesti lähinnä muita tarkoituk
sia varten kerätyistä tilastoista ja muista tietojärjestelmistä.

Syynä yhdyskuntarakennetta koskevan tiedon vähyyteen on pitkään ollut tarkoi
tukseen sopivien tiedonhallintamenetelmien puuttuminen. Vasta nyt, kun riittävän
tarkat koordinaattipohjaiset tiedot ovat yleistyneet ja niiden käsittely uusien paik
kafietomenetelmien (GIS) avulla on helpottunut, on yhdyskuntarakennettakin kos
kevien tietojen systemaattinenkerääminen muuttunut realistiseksi mahdoffisuudeksi.
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Tavoitteet ja rajoitteet

2.! Osaksi laajempaa rakennetun ympäristön seurantaa

Ympäristöministeriössä 1997 valmistunut Ympäristön seurannan strategia (Suomen
ympäristö 162) määrittelee rakennetun ympäristön yhdeksi seurannan kehittämisen
painopisteeksi. Rakennetun ympäristön kehityksestä vastaavana ylimpänä viran
omaisena ympäristöministeriön on huolehdittava siltä, että sillä ja sen alaisella hal
linnolla on käytettävissään ajantasalla olevaa ja luotettavaa informaatiota rakennetun
ympäristön tilasta. Alueiden käytön suunnittelun ohjauskeinojenja -tapojen muut
tuessa tulee rakennettua ympäristöä koskevan seurantatiedon merkitys entisestään
korostumaan ohjaustoiminnan apuvälineenä. Tämä on otettu huomioon myös uudis
tetussa rakennuslainsäädännössä. Uudessa maankäyttö- jarakennuslaissa ja asetus
luonnoksessa on sekä ympäristöministeriölle, alueellisille ympäristökeskuksille,
maakuntien ffitoffle että kunnille annettu alueiden käytönja rakennetun ympäristön
seurantaanlilttyviä velvoitteita.

Yhdyskuntarakennetta koskeva, mm. asuntojen, työpaikkojen ja palvelujen si
jaintia koskeva tieto antaa vlltekehyksen muulle rakennettua ympäristöä koskevalle
tiedolle. Voidaankin lähteä sätä, että tavoitteena on sellaisen Uetopohjan luominen,
johon suuri osa muutakin rakennetun ympäristön seurantaa voi nojautua. Tämä
edellyttää yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään (YKR) sisältyvien tietojen
joustavaa hyväksilcäyttömahdoffisuutta.

2.2 Olemassa olevan tiedon tehokas hyväksikäyttö

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän on tukeuduttava jo olemassa olevaan
paikkatietoon. Kysymys on siten eri tahoilla hajallaan olevien tietojen yhdistämises
tä. Tärkeimpänä yhteisenä muuttujana on tällöin ilmiön maantieteellinen sijainti.

Olemassa olevasta tietotarjonnasta on myös pyrittävä valitsemaan yhdyskunta-
rakenteeseen liittyvää ilmiöaluetta mahdollisimman kattavasti kuvaava tietomassa.
Sen on myös hinnaltaan sopeuduttava vaffitseviln tiukkoihin taloudellisiin rajoittei
Silfl.

2.3 Ympäristöhallinnon tarpeet etusijalle

Yhdyskuntarakennetta koskevalla tiedolla on kysyntää useissa eri käyttäjäryhmissä.
Näitä ovat ympäristöhallinnon ohella mm. kuntienja maakuntien lIIttojen alueiden
käytön päätöksentekijät, suunnittelijat, muut julkisen hallinnon alat, liike-elämä,
kansalaisjärjestötja vIIme kädessä myös yhdyskuntarakenteen kuluttajat eli kunnis
sa asuvat, työssä käyvät ja palveluja tarvitsevat ihmiset.

Kullakin tiedon käyttäjäryhmällä on erilaiset tietotarpeet. Kunta-ja kansalaista
solla tiedon tarkkuustasovaatimukset ovat suuremmat kuin valtakunnallisesta yleis
kehityksestä vastuullisella valtion ympäristöhallinnolla. Alkuvaiheessa ja jo pelkäs
tään taloudellisista syistä YKR:ää on tarkoituksenmukaista kehittää ensisijassa ym
päristöhaifinnon tarpeita palvelevaksi tietojärjestelmäksi. On kuitenkin huolehditta
va siitä, että järjestelmän tietosisältöä ja tiedonhallintaa voidaan ainakin pitemmällä
aikavälillä kehittää myös muiden käyttäjäryhmien tarpeita vastaavaksi.

Ympariöminieriö 0



2.4 Vastauksia tärkeisiin kysymyksiin

YKR:n tietosisällön on vastattava olemassa olevia tietotarpeita. Valtion ympäristöhal
linnon näkökulmasta on tärkeää että tuotettu tieto on sekä ajan että paikan suhteen
vertailukelpoista. Tämä mahdollistaa vallitsevien kehityssuuntien tunnistamisen
sekä vertailut eri paikkakuntien kesken. Tällä tavoin YKRn tarjoama tieto voi mah
dollisimman hyvin palvella ympäristöhallintoa sen suunnatessa ohjaus-ja valvon
tatoimiaja suunnitellessa toimintansa painopisteitä.

Keskeinen yhdyskuntarakenteeseen ifittyvä keskustelu on koskenut yhdyskun
tarakenteen hajautumista/eheytymistä. YKR:n tietosisältö onkin kehitettävä sellai
seksi, että se mahdollisimman monipuolisella tavalla pystyy kuvaamaan yhdyskun
tien hajautumis-/eheytymiskehityksen erilaisia ilmenemismuotoja. Samalla tätä tie
toa on pyrittävä konkretisoimaan mahdollisimman pitkälle niin, että sillä on selvä
ja ymmärrettävä kytkentä ihmisen elinympäristöön.

Useat tärkeät yhdyskuntarakennetta kuvaavat tunnusluvut liittyvät:
O yhdyskunnan eri toimintojen määrään ja laatuun,
O maankäytön tehokkuuteen,
O toimintojen saavutettavuuteen,
O yhdyskunfienja niiden osa-alueiden erilaistumiseen,
O yhdyskuntien omavaraisuuteen esim. työpaikkojen ja palvelujen suhteen sekä
O rakennetunjaluonnonympäristön välisiin sijaintisuhteisiin.

Yhdyskuntarakenne käsitteenä liittyy nimenomaisesti fyysiseen ympäristöön.
YKR:n tietosisältöön voidaan kuitenkin liittää myös tärkeitä yhdyskuntien sosiaali
sia ja toiminnallis-taloudellisia ominaisuuksia koskevia paikkatietoja. Tätä kautta
järjestelmä voi palvella myös muita yhdyskuntakehityksen seurannan tarpeita.
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Ylidyskuntarakenteen kuvauksen
yleisiä periaatteita
........................................................

3.! Katsaus yhdyskuntarakenteen muutoksia koskevaan
tutkimukseen

Lähtökohtana yhdyskuntarakenteen niin kuin muidenkin alueellisen järjestelmän
muutosprosessien kuvauksessa on oltava niiden tarkastelu osana yleistä yhteiskun
takehitystä. Tämä on tärkeää mm. siitä syystä, että tutkimuksen taustaksi haetaan
usein kansainvälisiä teoriapohjia, jotka eivät välttämättä sovi suoraan kansalliseen
tarkasteluun. Esimerkiksi Suomessa kaupungistumisen vaiheet ovat yleisesti ottaen
kulkeneet yleiseurooppalaisesta kehityksestä jälj essä.

Alueellisesti kaupunki määrittyy ensisijaisesti toiminnaifisena alueena. Alan
kehityksen kannalta keskeisessä britfiläisessä tutkimustradffiossa toiminnaifinen
kaupunkialue (functionalurban region, FUR) tarkentuu yleensä työssäkäynfialueek
si (travel-to-work- area) tai paikalliseksi työmarkkina-alueeksi (locallabour market
area). (Vartiainen 1995).

Kaupungistumiseenja kaupunkien seutuistumiseen liittyy useita yhdyskunta-
rakenteen kannalta keskeisiä, osin päällekkäisiä prosessej a, jotka ilmenevät eri taval
la eri kaupungeissa. Meneillään olevaa yhdyskuntarakenteen hajautumista eri pro-

‘nopea kasvu’,’
1970
51%

1960
38%

flevit
tyminen

tungostu
tuminen

ympäristö-
haitat

Ympätistöministeriö

‘huippu’
1980 ‘kriisiyty
60% minen

‘elpyminen’/
‘taantu

ma’

900
12% suunnittelun

kriisi Kuva 1: Modernin kau

____________

pungin kehitysvaiheita ja

________

niihin liittyviä rakentami
sen ja kaupunkiuudistuk

O tuotantoympäristöistä teollisuusalueiden uuskäyttöön sen teemoja. Prosenttilu

O puukaupungista gentriflkaation kaupunkiin vut kuvaavat ka upunkivä
O korttelikaupoista miniatyyrikaupunkeihin estön osuutta Suomessa
O kävelykaupungista henkilöautoriippuviin kaupunkeihin ajanjakson 7900-7990
O markkinakriittisestä markkinamyönteiseen suunnitteluun eri vuosikymmeninä

_________________________________________

(Andersson 7993).



YDINALUE

Kuva 3: Teollisten (A)ja
kaikkien työpaikkojen (8)
suhteellinen muutos kau
punkiseutujen vyöhyk
keillä kaudella 1987-90.
Vyöhykkeiden selitys
tekstissä. (Siirilä 1993).

sesseineen on yleisesti tarkasteltu osana seutuistumisprosessia, joka on ilmennyt
väestönkasvunja yhä enenevässä määrin myös muiden toimintojen leviämisenä itse
keskuskaupungin ulkopuolelle (Varfiainen 1991).

Tarkasteltaessa kaupungistumisprosessissa tapahtuvia ajallisia muutoksia on
esille noussut ajatus kaupungistumisen vaiheittaisuudesta. Esimerkiksi Klaasenin
vaihemallin näkökulmasta olemme siirtymässä uuteenjälldkaupungistumisen vai
heeseen, mikä näyttäisi suosivan kaupunkirakenteen tilvistymistä ja ennen muuta
kaupunkikeskustojen elpymistä (kuva 2).(Vartiainen 1997).

Yhdyskuntarakenteen eri muutosprosessienkuvausta ovat vaikeuttaneetvertai
lukelpoisten aluemäärittelyjen ja -jakojen puute. Perinteiset hallinnollisiin alueja
koihin perustuvat tulkinnat eivät useimmiten riitä yhdyskuntarakenteen kehitystä
kuvaavaksi aluejaoksi. Esimerkkinä kunnittaiseen tarkasteluun perustuvasta seutu
istumiskehitystäkuvaavasta vertailevasta analyysista on Siirilän (1993) (kuva 3)lä-

KAUP.N(ISEUVU

Kuva 2. Kaupungistumi
sen vaihemalli (Klaassen
& Scimemi 1981).

REUNA-AWE

VAIHEET

A BSuhteellinen muutos
<-40 %o

Suhteellinen muutos
-40 %o -0 %o

Suhteellinen muutos
> 0 %o

Q Suhteellinen muutos

Q Suhteellinen muutos
-5%o- lO%o

OSuhteellinen muutos
> l0%o

Keskisuuri
keskus
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hestymistapa. Tässä kaupunkiseutu rajataan kuntarajojen mukaisesti keskuskuntaan
suuntautuvan pendelölimin perusteella. Kaupunkiseutu koostuu keskuskaupungis
taja sitä ympäröivästä “sisäkehästä” (pendelöinti > 40%) ja “ulkokehästä” (pende
löinti 12-40%).

Seurannan kannalta yhdyskuntarakenteen fyysiset tekijät ovat keskeisiä, koska
niiden pohjalta tarkastellaan monia muita seurannassa tarpeeffisia yhdyskuntaketu
tyksen muotoja. Vartiainen luokittelee hajautumisen eri fyysisiä muotoja (kuva 4).
(Varfiainen 1991)

Hallinnoifistenja fyysisten tekijöiden lisäksi yhdyskuntarakenteen muotoutu
miseen vaikuttavat oleellisesti useat toiminnalliset tekijät. Hagget pitää liikkumista
yhtenä keskeisimpänä yhdyskuntarakenteen muotoutumiseen perustana (kuva 5).

Liikenteen ja maankäytön välinen vuorovaikutus näkyy mm. ifikennetekniikan
kehittymisen vaikutuksena yhdyskuntarakenteeseen. Kyse on vuorovaikutuksesta,
jossa toisaalta alueellisesti erilaistunut maankäyttö aiheuttaa liikennetarvetta ja
päinvastoin. Kuvassa 6 Andersson esittää liikkumisen ja kaupunkitilan välisiä yh
teyksiä.

Kuva 4: Kaupunkeja
ympäröivälle maaseu
dulle suuntautuvan ha
jautumisen eri muotoja
(lisakkala 1993 Vartiai
sen 7991 ideaa
visualisoiden).

Kuva 5: Yhdyskuntara
kenteen muotoutumi
nen Haggetin (1965)
mukaan. A = liikkumi
nen, 8= väylät muodos
tuvat, C = keskukset si
joittuvat väylien solmu
kohtiin, D = keskukset
järjestyvät hierarkisesti,
8 = keskuskeskeiset
vyöhykkeet syntyvät.

ETIÖITYMINEN JONOUTUMINEN

KYLÄISTYMINEN SIROTTUMINEN

O = seudun keskus = valtatie = kantatie . = kyläkeskus

p

7

v

0

0Ympäristöministeriö



Kuva 6: Kaupunkitilan
muodostum/nen ja
uusiutuminen suhteessa
liikennejärjestelmän ja
yhdyskuntarakenteen
väliseen vuorovaikutuk
seen (Andersson 1993).

1. Ruutuverkko
Ei hallitsevia keskuksia.
Esimerkiksi Tu rlcu, Manhattan,
Los Angeles.

2. Hämähäkinverkko
Vahva elinvoimainen keskus, ympärillä
uusia kehityspisteitä. Yleinen malli.
Esimerkiksi Pariisi, Tokio.

3. Tähti
Rajattuihin kasvusuuntiin haaroittuva malli.
Esimerkiksi Kööpenhamina, Suomen kau
pungit.

4. Satelliitit
Etäispäätteitä kehittävä keskitetty malli.
Esimerkiksi Lontoo, Tukholma.

5. Nauha
Hallitseva käytävärakenne.
Esimerkiksi Cumberrnauld.

6. Rengas
Sulkeutuva nauhamalli.
Esimerkilfsi San Francisco Bay Area.

Keskusetäisyyden merkitys koros
tuu kaupunl&akenteen klassissa malleis
sa kuten mm. Burgessin vyöhyketeorias
sa. Liikenneväylienhuomioiminen näkyy
sektoriteoriassaja alakeskusten muodos
tuminen sekä alueiden erilaistumien
moniydinteoriassa. Näitä on kuitenkin
arvosteltu heikon dynaamisuutensa ta
kia (Kosonen & Viitala 1970). Nyky-yh
teiskuntaa paremmin kuvaavissa raken
nemalleissa korostuu kaupunkiraken
teen haj akeskittyminen ja verkostomai
suus (mm. Jacobson 1988, Virtanen 1987).

Vaikka ajan ja paikan merkitys kau
punkirakenteessa onkin muuttunut
oleellisesti, on keskustaetäisyyden mer
kitys edelleenkin yhdyskuntarakentees
sa merkittävä maankäyttöä ja maanar
voa muuttava tekijä (kuva 8).

Yleensä etäisyydellä ymmärretään
fyysistä etäisyyttä, joka voi olla joko lin
nuntie- tai katuverkkoetäisyys. Varsinkin
yhdyskuntataloudessa tarkastellaan
myös aikaetäisyyttä, kustannusetäisyyt
tä, kognitiivista etäisyyttä ja sosiaalista
etäisyyttä. Etäisyys ei ole merkityksel
tään sama eri kaupungeissa. Merkityk
seenvaikuttavat mm. yhdyskunnan väki-

--. Spatiaalinen sopeutuminen:
1. hajaantuminen
2. hajaannuttava keskfttymi

nen (ostoskeskuksetja
minikaupungit)

3. keskustojen tiMstyminen
ja vertikaalinen kasvu

1. vaihe:
kaupunkiseudun
rakentuminen
(‘kaupunWtlian
muodostumlnen’)

2. vaihe:
kaupunkls.udun Aika-tilan
uudelteenraken- [ntyminen
tumin.n (‘kaupun
kftilan uuslutumi
nen’)

kehftys

3.2 Kaupunkirakennemallit

Kuva 7: Kaupunkien
rakennemalleja Rytilän
(1988:18) mukaan.

Seurantajärjestelmän rakentamisen kannalta teoreettiset kaupunkirakennemallit
tarjoavat kehikon, jonka avulla kohdetta koskeva tieto voidaan kerätä ja jalostaa.
Rakennemallien ongelmana aluejakoja toteutettaessa on kuitenkin niiden korkea
abstraktiotaso. Lisäksi mallien pohjana on useimmiten ulkomaalaiset kaupungit,
jolloin suomalaisten kaupunkien kaupunkirakenteen erityisplirteet eivät tule riittä
västi huomioiduksi (mm. viheralueiden määrä).

rc 7. Moniydinmalli
Laaja, monikeskuksinen kaupunki.
Esimerkiksi Detroit.
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7) 2)

luku, koko, muoto, maantieteellinen si
jainti sekä palveluj en ja lilkenneverkon
sijainti yhdyskuntarakenteessa.

Vlimeisimmissäkaupunl&akenteen
sisäistä rakennetta kuvaavissa malleissa
on yhä enemmän painotettu yhdyskun
ta-/kaupunkirakenteen toiminnaifisuut
ta suhteessa mm. ympäristö- ja sosiaali
sIIn vaikutuksiin. Breheny & Rookwood
(1993) esittävät typologian ja rakenne-
mallin kaupunkiseudusta (Social City
Region)ja sen alueellisestajärjestelmäs
tä, johon on liitetty mukaan alueellisia
suunnittelun toimenpide-ehdotuksia
(kuva 9). Tässä mallissa kaupunkiseutu
kuvaa toiminnaifista aluetta, jossa jokai
sella osa-alueella on oma itsenäinen teh
tävänsä teoreettisesti omavaraisessa kau
punkiseudussa. Leo Kosonen (1995) on
esittänyt sovelluksen Newmanin ja Ken
worthyn (1989) autokaupunki-jalankul
ku-joukkoliikennekaupunkimaifista,jos
sa on samalla jo empiiriseen tutkimuk
seen pohjautuvaa kaupunkirakenneana
lyysia (kuva 10, sivu 16). Tässä mallissa
on pyritty ottamaan huomioon suoma
laistenkaupunldseutujenominaispiirtei
tä.

Kuva 9: Kaupunkiseutu osa-alueineen ja
sille ehdotettuja kestä vään kehitykseen
tähtäävfä toimenpiteitä (Breheny
& Rookwood 7993).

Ympäristöminietiö

B —

—- B ED
A

7) “Täht/mäinen” kaupunk jonka kasvu keskit
tyy pääliikenneväylien ja niihin liittyvien liikenne-
paikkojen tuntumaan. Maan arvo laskee keskus
tasta reunoille, mutta ei säännöllisesti.
2) “Nykyaikainen” hajakeskitetty kaupunkiraken
ne. (Virtanen 7987)

AA

Kuva 8: Kaupunkiraken
teita ja niiden maanarvo
pro fiileja.
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1 Kuvien 75 -24 merkintöjen selitykset:

S JalankL7kukaupunkityyppistä
rakennetta (söde 7 km)

i Kuntakeskus (jalankutku- ja
I1 pyörällyetäisyys)

Pyörällyvyöhykettä
— (säde2,5km)

Kilpailutasoinen paikallisliiken.
ne, kerrostalossutusta

JJ Kilpailutasoinen paikallislllken
U.!3!i nettä, pientaloasutusta

t 7 Säännöllinen paikalliallikenne
L.J (vuoroväli 30 min)

Autakaupunkityyppistä asutusta

— Joukkohikennereiffi, palvelu
liheys vähintään 3 krt/h

— — Joukkoliikennereitti, palvelu
tiheys vähintään 2 krt]h

Kuva 70: Oulun ja Lah
den kaupunkiseutujen
kaupunkirakenne suh
teessa jalankulku-, pyö
räily-, joukkol/ikenne- ja
autokaupunkiin (Kosonen
1995).

Yleisesti aluejakomenetelmät voidaan jakaa karkeasti seuraavilnluokkiin:
O Homogeeniset aluejaot
O Toiminnalliset aluejaot
O Hallinnolliset aluejaot
O Korologiset matriisit
Homogeenisessa aluejaossa muodostetaan alueita, jotka ovat mahdollisimman sa
mankaltaisia laadullisten tai määrällisten muuttujien suhteen. Alueita voidaan raja
tajoko yhden luonnehtivan tekijän tai useiden tekijöiden yhteisvaikutuksen perus
teella (esimerkiksi talotyypin tai asukastiheyden mukainen aluejako).

Toiminnallisessa aluejaossa rajataan alueet siten, että toisiinsa toiminnallisesti
kytkeytyvät aluejärjestelmän osat muodostavat yhden aluekokonaisuuden tietyllä
hierarkiatasolla (esimerkiksi valuma-aluejako tai keskus-ja vaikutusaluejärjestelmä).

Hallinnollisina aluejakoina tulevat yhdyskuntarakenteen kuvauksen osalta
useimmiten kyseeseen kuntajako sekä kuntien sisäiset ifiastoaluejaot. Hallinnoifisil
la aluejaoilla on edelleen merkitystä mm. siitä syystä, että edelleen suurin osa tilas
toista tuotetaan haffinnoffisilla aluejaoffla,jotka samalla ovat myös yleensä haifinnol
listen päätösten alueeffisia toimeenpanoyksiköitä.

Yhtenä aluejakoperusteena edellä mainittuj en lisäksi käytetään myös ns. koro
logisia matrlisej a, joissa alueyksikön koko on vakioitu (esim. ruutumafrlisi). Tällaista
käytetään yleisesti silloin, kun homogeeninen tai toiminnaifinen aluejako tai hallin
noffista alueyksikköä edustava valmis tutkimusaineisto eivät sovellu käytettäväksi tai
kun halutaan kuvata ajassa muuttuvaa ilmiötä samalla aluejaolla. Myös satelliittiai
neistoissa perusyksikkönä on ruutu.

3.4 Aika yhdyskuntarakenteen kuvauksessa

Seurannan kannalta aika on keskeinen muuttuja. Yhdyskuntarakenteen kuvauksen
kannalta ongelmana on, miten kuvata samanaikaisesti sekä alueellisesti että ajallises
ti muuttuvaa kohdetta ilman animaatiota. Käytännössä aikaulottuvuuden huomioi
minen perustuu ajallisten poikkileikkausten välisiin vertailuihin. Oleelliseksi juuri

0

3.3 Teoreettiset aluejakovaihtoehdot
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VÄKILUKU RAKENNETTU
ALUE

ASEMAKAAVOI
TETTU ALUE

HALLINNOLLINEN
ALUE

Kuva 77: Lahden kau
pungin väkiluvun, raken
netun alueen, asemakaa
voitetun alueen ja hallin
nollisen alueen kehitys
(Lahden kaupunki 7996).

3.5 Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän kehittämisen
perusvalinnat

Yhdyskuntarakenteen seurannan tulee perustua usean tyyppisiln kuvaus-ja analyy
simenetelmiin. Yhtä oikeata tapaa yhdyskuntarakenteen kuvaamiselle ei ole olemas
sa. Seurannan pohjalla olevan yhdyskuntarakenteen kuvaustavan tulee olla mah
doifisimmanjoustava. Yhdyskuntarakenteen seuranta voidaankin hahmottaa kak
sijakoiseksi järjestelmäksi, joka koostuu:

Ympäriominierio

tässä mielessä nouseekin aluejakomenetelmä, joka on valittava niin, että sen avulla
voidaan toteuttaa sekä ajallisesti ja alueellisesti vertailukelpoisia analyyseja. Ajalli
sen muutoksen vaikuttavuus ja suhde maankäytön suunnitteluun käy ilmi mm.
Lahden kaupungin rakentumisen vaiheita tarkasteltaessa (kuva 11).



O pitkälti valmiiksi tuotetusta perusseurannastaja
O vapaamuotoisesta seurannasta,jossa YKR palvelee perusaineiston heippokäyt

töisenä fietovarantonaja tarjoaa käyttäjälle aineiston hyödyntämistä helpotta
via työkaluja.

Yhdyskuntarakenteen perusseuranta rakentuu pitkälti yhdyskuntarakenteen eri

ominaisuuksien mukaan muodostettuihin aluejakoihin. Tärkeimmät aluejakoperus

teet ovat:
O yhdyskuntarakenteeffisesfi homogeeniset alueet, esimerkiksi keskustat,läfflötja

haja-asutus sekä
O toiminnalliset tekijät kuten toimintojen saavutettavuuteenja etäisyyteenliitty

vät perusteet.
Erityisesti homogeenislin aluejakoihin perustuvassa seurannassa keskeinen ongelma

liittyy siihen, että kyseessä on ilmiö, joka muuttuu sekä ajallisesti että alueellisesti.

Tämä poikkeaa normaalista aluetilastollisesta tarkastelusta, jossa maantieteellinen

alue on yleensä muuttumaton (esimerkiksi kuntajako) ajan suhteen.
Yhdyskuntarakenteen keskeistä kuvausongelmaa voidaan havainnoffistaa ohei

sifia kaavioilla (kuvat 12 ja 13).
Kaikkia kuvien l2ja 13 mukaisia seurantavaihtoehtoja voidaan perustella. YKR

onkin mahdollisuuksien mukaan rakennettava niin, että seuranta voidaan toteuttaa
kaikilla em. vaihtoehdoilla.

Jatkuvana seurantana vaihtoehdot Aja C eivät kuitenkaan voi tulla kyseeseen.

Vaihtoehto Ajohtaisi ennen pitkää sellaisiin aluejakoihin,jotka eivätiaisinkaan vas

taa todeifisuutta. Vaihtoehto C on taas jatkuvan seurannan näkökulmasta mahdoton,

koska lopputilanne on tuntematon. Näin ollen vaihtoehto B on ainoa mahdollinen,

muuttuviin aluejakoihin perustuvan seurannan perusjärjestelmä.

ALUE

AIKA
1980 1995

•
B”””

c:N

B) annetaan aluerajauksen muuttua ku
vattavan ilmiön alueellisen muutoksen
mukaisesti

C) vakioidaan aluerajaus lopputilanteen
mukaiseksi:

Cl): lopputilanteen aluerajaus projisoi
daan lähtötilanteeseen niiltä osin kuin
alueet lähtötilanteessa täyttävät annetun
kriteerin,

C2): lopputilanteen aluerajaus projisoi
daan lähtöti/anteeseen sellaisenaan.

Kuvat l2ja 13: Kolme vaihtoehtoa seurata
jonkin yhdyskuntarakenteellisen ominai
suuden mukaan rajattua aluetta (esimer
kiksi taajama).

0

1980
al ueraja A

AB

(1980) (1980

1995
aI ueraja

1

A) vakioidaan aluerajaus lähtötilanteen
mukaiseksi

(1

C2
(1980)

•,

111
(1980)
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Ehdotus ylidyskuntarakenteen
seurannan sisällöksi
.......................................................

Yhdyskuntarakenteen seurannalle annet
tujen tavoitteiden toteuttamiseksi seu
rantajärjestelmältä edellytetään jousta
vuutta sekä tietojen ajallistaja alueellista
vertailtavuutta. Käytännössä seurantajär
jestelmä tuleekin rakentaa useista eri ele
menteistä, joita hallitaan yhteisellä käyt
töifittymällä.

Seurantajärjestelmä koostuu seuraa
vista osista:
1. Seuranta-alueet
2. Seurantamuuttujat
3. Seurantatiheys
4. Seurannan alueyksiköt ja -jaot
5. Seurannan tausta-aineistot
6. Seuranta-analyysit
7. Tiedonhallinta, tietokanta ja YKR

käyttöliittymä

4.! Seuranta-alueet

Yhdyskuntarakenteen seuranta on tar
koituksenmukaista kohdistaa alkuvai
heessa maamme 30 suurimmalle työssä
käynfialueelle (kuva 14)ja ennen kaikkea
näiden alueiden kaupunkiseuduffle. Alu
eet kattavat 78% koko maan väestöstä ja
32 % maan pinta-alasta. Rakennusten
kerrosalan kasvusta aikavälillä 1985-95
noin 80 % suuntautui näille alueille. Alu
eet muodostavat siten keskeisimmän osan siltä rakennetusta ympäristöstä,jossa niin
taloudellisesti kuin sosiaalisesti merkittävimmät yhdyskuntarakenteen muutokset
tapahtuvat.

Seuranta-aineisto on kuitenkin tarkoituksenmukaista hankkia koko maata kos
kevana, koska aineiston hankintakustannuksia saadaan näin useimmassa tapaukses
sa alennettua. Tämä mahdollistaa jatkossa seuranta-aineiston hyväksikäytön koko
maan kattavasfi.

4.2 Seurantamuuttujat

Seurantamuuttujat koostuvat yhdyskuntarakennetta kuvaavista paikkatietoaineis
toista. Nilden tulee perustua pääosin olemassa oleviln valtakunnaffisiin rekistereihin
kuten rakennus-ja huoneistorekisteriln (RHR), väestörekisteriln, toimitilarekisteriln
ja työvoimarekisteriln. Lisäksi on varauduttava silhen, että käytössä on myös muita
muuttujia suppeammilta alueilta. Järjestelmän teknisen ratkaisun tulee mahdollis

Ympäristöministeriö 0
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Kuva 74: Yhdyskuntara
kenteen seuran tajärjestel
män työssäkäyntialueet.
Rajauskriteer/t tarkemmin
luvussa 4.422.



taa laajempien perusrekistereiden myöhemmän liittämisen suoraan osaksi tietojär
jestelmää (mm. RHR).

Seurantajärjestelmän kehittämisen alkuvaiheessa on syytä pitäytyä keskeisim
piinja olemassa olevista rekistereistä jo valmiiksi koottuihin yhdyskuntarakenteen
perustietoihin. Näitä ovat seuraavat Tilastokeskukselta saatavat tiedot:
1. Prioriteetfi:

O Väestö ikäryhmittäin
O Alueella asuva työllinen työvoima toimialoittainja työttömät sekä keskus-

kunnassa/-kunnissa työssäkäyvät
O Alueella työssäkäyvät toimialoittain (vastaa alueen työpaikkoja)
O Alueen rakennusten kerrosala (k-m2) ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain
O Alueen asuinhuoneistoala (h-m2) ja lukumäärä. Erikseen asutut asunnot
O Toimitilojen ala (m2)ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain
O Työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan
O Alueen asuinhuoneistoväestö, perhekunnan koko ja autonomistus

2. Prioriteetti:
O Alueen asuinhuoneistot talotyypin mukaan. Erikseen kaikki asuinhuoneistot

ja asutut asunnot
O Rakennusten kerrosala rakentamis- tai perusparannusvuoden mukaan
O Myönnetyt rakennusluvat ja rakennuksen kerrosala käyttötarkoitusluokit

tain kaavoitustilanteen mukaan
O Valmistuneiden rakennusten kerrosalaja käyttötarkoitus kaavoitusfilanteen

mukaan.
Yksityiskohtainen muuttujaluettelo on esitetty liitteessä 1. Vuodesta 1998 lähtien osa
muuttujista voidaan toteuttaa suoraan ympäristöhallinnon käytössä olevasta
RHR:stä (ml. väestötiedot ja osa toimitilatiedoista), jonka tietosisältö on kuvattu
liitteessä 5. Rakennustietojen osalta käytössä on myös vuoden 1993 tiedot.

4.3 Yhdyskuntarakenteen seurantatiheys

Koska seurantajärjestelmän perustarkoituksena on ajassa tapahtuvien muutosten
seuraaminen, on kysymys seurantatiheydestä keskeinen. Seurannan kannalta tar
koituksenmukaisten aikavälien pituus riippuu luonnollisesti seurannan kohteena
olevien muutosten nopeudesta sekä tiedon mahdoifisesil synnyttämien reagointitar
peiden kilreeffisyydestä.

Yhdyskuntarakenteessa tapahtuvat muutokset ovat pääntöisesti varsin hitaita.
Muutosnopeus riippuu ensisijassa rakentamisen sekä myös rakennusten käyttötar
koituksissa tapahtuvien muutosten määrästä.

Koska kyse on hitaasti muuttuvasta seurantakohteesta, on selvää, että myös
seurannan aikavälien tulee olla riittävän pitkiä, jotta rakenteissa tapahtuneet muu
tokset tulisivat selkeästi esille. Sopivana aikavälinä voidaan pitää viittä vuotta.

Yhdyskuntarakenteen seurannan kannalta on tärkeää seurata varsinaisen seu
rantakohteen eli kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen ohella myös niiden fyysi
siäja toiminnallisia muutostekijöitä kuten em. rakentamisen määrää, rakennusten
käyttötarkoituksen, väestön, työpaikkojen sekä palveluiden muutoksia. Näissä ta
pahtuvat vuosittaiset vaihtelut voivat olla huomattaviakin. Tilannetta voidaan ha
vainnollistaa esimerkiksi vertaarnalla rakentamisessa tapahtuvia muutoksia koko
rakennuskannassa tapahtuvin muutoksiin.

Koska seurantatarpeet ovat kuvatulla tavalla kahtalaiset, on ilmeistä että myös
seurantatiheys voidaan jakaa kahteen osaan:
O noin 5 vuoden välein toteutettavaan täydelliseen seurantatietojen päivitykseen

sekä
O keskimäärin 2 vuoden välein toteutettavaan tärkeimpien muutostietojen päivi

tykseen.
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4.4 Yhdyskuntarakenteen seurannan alueyksiköt ja -jaot

Aluejaot ovat välttämätön perusta laajan seuranta-aineiston hallinnalle ja yhdyskun
tarakenteen analysoinnille. Ensisijainen tehtävä aluejaoilla on kuvata ajallisesti ja
alueellisesti vertailukelpoisesti työssäkäynfialueiden fyysis-toiminnallista kokonai
suutta (mm. asutus- palvelu-ja työpaikkarakennetta), sen nykyifiaa ja muutossuuntia.

Tärkeimpänä aluejakoperusteena ovat yhdyskuntarakenteen homogeenisetja
toiminnalliset osa-alueet, joita voidaan muodostaa hallinnollisista rajoista riippu
matta. Aluejaot tulee olla mahdollista toteuttaa myös vapaasti valittavilla kriteereil
lä. Näiden lisäksi tulee seurannassa olla mahdollista käyttää myös paikallisia alue
jakoja. (mm. kuntien/maakuntien liittojen omia rajauksia).

4.4! Ruutu seurannan alueellisena perusyksikkönä

Valtakunnallisen seurannan alueelliseksi perusyksiköksi on tarkoituksenmukaista
valita tässä vaiheessa yhtenäiskoordinaatiston mukaisesti määritelty tilastoruutu.
Muina vaihtoehtoina kyseeseen voisivat tulla olemassa olevat valmiit kuntien sisäiset
tilastoaluejaot tai erikseen tarkoitusta varten räätälöidyt, esimerkiksi korttelikohtai
set aluejaot.

Ruututiedon etuina voidaan mainita mm.:
O ajassa ja alueellisesti muuttumaton tiedon perusyksikkö, joka mahdollistaa ver

tailukelpoiset seurantatulokset,
O suurten tietomäärien nopea hallitseminen (käyttöliittymän kannalta välttämä

tön ominaisuus),
O esiselvityksen mukaan selvästi paras kustannus-hyötysuhde (perusaineisto pis

tekohtaisena tulisi kustannuksiltaan moninkertaisesti kalifimmaksi, eikä kaikkia
tarvittavia muuttujia ole saatavissa yksikkötasolla mm. tietosuojan vuoksi),

O yleistettävyys helposti isommiksi alueiksi yhtenäisellä tavalla,
O subjekffivisiin yhdyskuntarakenteellisin näkemyksiin nähden neufraali aluetie

donperusyksikkö,
O muunneltavuus helposti vektorimuodosta rasterimuotoon ja päinvastoin,
O mahdollisuus suhteellisen helposti aikasarjoihin, ennusteisiinja maifinnukseen,
O tietosuoja perusaineistosta,
O muun vastaavan tasoisen alueluokituksen puute (muita alueluokituksia, jotka to

teuttaisivat em. asiat ei ole valtakunnallisesti käytännössä valmiina saatavilla),
mahdollisuus muodostaa ruututiedoista muita olemassa olevia aluejakoja, mikäli
ruutukoko on riittävän pieni.

Kustannusten, tietosuojanja tiedon tarkkuustasovaatimusten kannalta optimaalise
na tilastoruudun kokona voidaan suoritettujen koetulostusten perusteella pitää 250
x 250 m koko Suomestaja kaupunkiseutujen keskusta-alueilta lisäksi 125 x 125 m. 250
metrin ruutujaotus muodostetaan siten, että ruudun vasen alanurkka saa 7-nurneroi-
sen (metrin tarkkuus) arvon mukaan tasaluvun 000,250,500 tai 750 kolmen viimeisen
numeron osalta.

Esiselvityksen perusteella 250 mx 250 m:n ruutukoko on käyttökelpoinen mm.
seuraavista syistä:
O yhdyskuntarakenteen analysointi on kaupunkialueiden sisällä esiselvityksen

mukaan mahdollista ko. ruutukoolla. Isommalla ruutukoolla (esimerkiksi 500 x
500 m) pohja-aineisto on liian karkea varsinkin kaupunkiseudun sisäisessä tar
kastelussa,

O keskusta-alueilta tarvitaan sijainniltaan tarkempaa tietoa, myös RHR:n sijainti
tarkkuus ko. alueilla on normaalia parempi,

O ko. ruutukoossa RHR-tietojen sijaintivirheen (keskimäärin noin 25 m vuonna
1995) merkitys valtakunnan tason seurantatiedolle on vähäinen (ts. “osuuko ra
kennus ruutuun vai viereiseen ruutuun”),

O ko. ruutukoossa ei ole juurikaan ongelmia tietosuojan kannalta.
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Kuva 15: 250x250m
ja 725 x 125 m ruuduk
ko Hämeenlinnan kau
punkiseudun keskusta-
alueen länsipuolelta.

Ruutupohjaisen paikkatiedon sijasta tai sen rinnalle voidaan erityisesti kaupunkien
keskusta-alueilla ajatella myös korttelin tai muun fyysiseen rakenteen mukaisia
aluejakoja. Näiden käyttöönoton edellytyksenä on kuitenkin rakennuksittain oleva
tieto (RHR).

Aluejakoja saadaan aikaan yhdistelemällä ruutuja erilaisilla paikkatiedon analysoin
timenetelmillä. Yhdistelyperusteina ovat mm. rakennustehokkuutta, rakennusten
käyttötarkoitustaja väestörakennetta kuvaavat tilastolliset muuttujat.

Yhdyskuntarakenteen seurannan kannalta kolme tärkeintä aluejakoa ovat:
1. Taaja-asutusrajaus,jolla seurannan kohteena olevat alueet jaetaan rakennusti

heyden, -tehokkuudenja asukasluvun perusteella taajamilnja haja-asutus
alueisiin,

2. Työssäkäyntialue, joka on seurannan kohteena olevien kaupunkiseutuj en maan
tieteeffisestilaajimpana määritelty alueeffinen kokonaisuus ja rajaa siten seuran
nan kohteena olevat työssäkäynfialueet erilleen muista, seurannan ulkopuolel
le jäävistä alueista sekä

3. Kaupunkiseutu, joka jakaa em. työssäkäyntialueen kahteen osaan: seurannan
varsinaiseen kohteeseen eli urbaanlin kaupunkiseutuunja sitä ympäröivään,
enimmäkseen maaseutumaiseen, mutta ao. kaupunkiln nähden toiminnallises
ti sidoksissa olevaan muuhun työssäkäynhalueeseen.

4.42! Taaja-asutusrajaus

0

Yhdyskuntarakenteenjakaminen taaja- ja haja-asutukseen on yksi merkillävimmis
tä valtakunnaffisen yhdyskuntarakenteen seurannan perusjaoista. Maankäytön oh
jauskeinojen kannalta juuri taaja-asutuksen muodostuminen on ollut keskeisin pe
ruste maankäytön suunnittelulle. Tilastokeskuksen tilastollinen taajamarajaus nou
dattaa pohjoismaista standardia (rakennukset enintään 100 metrin etäisyydellä toi
sistaan ja alueella vähintään 200 asukasta). Rajauksen suoritustekniikan ajallisen
muuttumisen vuoksi tähän taajamarajaukseen pohjautuvaa vertailukelpoista tietoa

4.42 Seurannan alueelliset perusrajaukset
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Kuva 76: YKR:n taaja
asutusrajaus 7980 (har
maa) ja 7995 laajentu
misalueet (musta) eteläi
sen Suomen työssäkäyn
tialueilla.

Kuva 77: YKR.n taaja
asutusrajaus 7980 (har
maa) ja 7995 laajentumis
alueet (musta) Hämeen
linnan kaupunkiseudun
alueella.
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Kuva 19: Vaasan keskus
taajaman YKR:n taaja
asutusraja (viivoitettu) ja
TK:n taajamaraja (paksu
viiva) 1990. TK:n taaja
marajausmenetelmä laski
taajarnaksi vielä v. 7990
huomattavia rakentamat
tornia alueita taajaman
sisällä. Vuoden 1995 ra
jauksessa em. virheitä on
korjattu. YKR.’n taaja
asutusrajassa ne on
omana luokkanaan
(“taajaman sisäiset ra
kentamattomat alueet’).

KIRKONKYLÄ (MÄNTSÅLÄ) - KYRKBY

Kuva 78: Mäntsälän ja
Hirvihaaran YKR:n taaja
asutusraja (harmaa) ja
TK:n taajamaraja (paksu
viiva) 1990. Taustalla
RHR:n rakennukset 1990
(pisteet) ja Karttakeskuk
sen tiestö (1993).

t
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vuodesta 1980 lähtien ei kuitenkaan ole saatavilla. Mm. tästä syystä taaja-asutusra
jaus on tarkoituksenmukaista suorittaa YKR -aineistojen pohjalta niin, että seuran
nan tavoitteet voidaan samalla räätälöidysti ottaa huomioon. Tämä merkitsee myös
yleistä pohjoismaista taajamastandardia tiukempaa taajamarajausta. Kysymyksessä
ei kuitenkaan ole voimassa olevan rakennuslain mukaisen taaja asutuskynnyksen
määrittely paikkatietopohjaisesti. Raj ausmenetelmä ja suhde taaja-asutuskynnyk
seen on selitetty erikseen liltteessä 2.

Ajassa ja alueellisesti vertailukelpoinen taaja-asutusrajaus mahdollistaa valta
kunnan alueella taaja-asutuksenlaajentumisen tarkastelun ilman aluerajausmenetel
män muuttumiseen liittyvää virhettä. Taaja-asutuksenja haja-asutuksen rajaukseen
liittyvien paikallisten ominaispiirteiden vaikutuksia seurantatuloksiin lieventää
myös taaja-asutusta ympäröivä lievealue (kts. kpl. 4.424).

YKR:n taaja-asutusrajaus ei sulje pois tilastokeskuksen taajamarajauksen käyt
töä yhdyskuntarakenteen seurannassa. Kaiken kaikkiaan taaja-asutusrajaus vaatii
edelleen kehittämistä, joka tulee huomioida YKR:njatkokehitystyössä.

4.422 Työssäkäyntialue (TKA)

Työssäkäyntialue muodostaa yhtenäisen, useasta kunnasta koostuvan työpaikka-ja
asuntomarkkina-alueen, jonka keskusalueena on työssäkäynnin “ydinalue” eli kau
punkiseutu. Työssäkäyntialuejako perustuu Tilastokeskuksen pendeliohjelmalla to
teutettuun kunnittaiseen työssäkäynfialuerajaukseen vuodelta 1993. Tämän mukaan
kunta kuuluu työssäkäyntialueeseen, jos:
O vähintään 7,5% työllisestä työvoimasta käy työssä keskuskunnassaja
O vähintään 20% työllisestä työvoimasta käy työssä kunnan ulkopuolella.
Kaikilta osin työssäkäyntialuejako ei ole ihanteellinen yhdyskuntarakenteen seuran
nan kannalta. Koska rajaus perustuu kuntajakoon, eivät työssäkäyntialueiden rajat
välttämättä aina vastaa todellisia työssäkäyntialueiden rajoja ). Työssäkäyntialueja
kojen muuttaminen näiltä osin ei kuitenkaan voi tulla kyseeseen, koska tällöin me
netettäisiin yhteys moniin kuntapohjaisiin tilastotietoihin. Sitävastoin työssäkäyn
tialuejakoon on syytä tehdä joitakin pieniä tarkistuksia niin, että lähinnä fyysiseen
rakenteeseen ifittyvät tekijät tulisivat otetuksi paremmin huomioon 2) Tämä merkit
see rajauksen tarkistamista joidenkin yksittäisten kuntien osalta.

Yhdyskuntarakenteen seurannassa mukana olevat työssäkäyntialueet on esitet
ty edellä kuvassa 14.

4.423 Kaupunkiseutu

Yhtenäisen kaupunkiseudun määrittely vertailukelpoisesti on ongelmallista, eikä
yhtä oikeaa tapaa sen rajaarniselle ole käytännössä olemassa. Suomessa kaupunkiseu
tu on useimmiten rajattu hallinnollisen kuntarajan mukaan, jolloin se muodostuu
keskuskaupungistaja mahdollisesti myös sitä ympäröivistä kehyskunnista. Hallin
nollinen rajausjohtaisi kuitenkin seurannan kannalta ylitsepääsemättömiin ongel
miin kuvattaessa yhdyskuntarakenteen fyysisiä ja toiminnallisia rakenteita.

Kaupunkiseudun määrittelyn perustana onkin oltava toiminnallisesti yhtenäi
nen, taaja-asutukseen perustuva kaupunkitihentymä, joka rajautuu näiden ominai
suuksien todeffisten maantieteeffistenulottuvuuksien mukaisesti. Keskuskaupungin
taaja-asutusalueen lisäksi se sisältää sekä toiminnallisesti että rakenteellisesti siihen
kuuluvat, yhdenmukaisin kriteerein valitut läheiset taaja-asutusalueet (ns. lähitaa
jamat)ja näiden lievealueet kuntarajoista riippumatta.

Kaupunkiseutu voidaan siten määritellä fyysis-toiminnaifiseksikaupunkitihen
tymäksi, joka sisältää keskuskaupungista lähtevän yhtenäisen taaja-asutusalueen
(keskustaajama), sen lähettyvillä olevat taaja-asutusalueet sekä näiden lievealueet
yhdenmukaisin kriteerein valittuna (kriteerit liitteessä 3).

0

Esimerkiksi Lappeenrannan ja Imat
rantyössäkäyntialueiden välinen raja
sijaitsee välittömästi Imatran keskus
taajaman eteläpuolella. On kuitenkin il

meistä, ettäjoutsenon kunta.jokatyös
säkäyntialuejaossa kuuluu Lappeenran
nan TKA:een, jakaantuutodellisuudes
sa kahlianiin, ettävain kunnan eteläinen
osa kuuluu Lappeenrannan ja pohjoi
nen osa Imatran TKÄeen.
2Esimerkiksi LapuaonTilastokeskuk
sen TKA-jaossa oma itsenäinen alu
eensa. Lapuan takana oleva Kauhava
on puolestaan Tilastokeskuksen mu
kaan osa Seinäjoen TKA:ffa. Koska
Lapua ei kuuluYKR:ssä mukana oleviin
30 suurimpaan TK-alueeseen ja koska
Kauhava muutoin olisifyysisesti irralli
nenosamuustaSeinäjoenTKA:sta, on
myös Lapua luettu kuuluvaksi Seinä
joen TKA:seen ja siten muodostettu
ehytalueellinen, seurannan kohteeksi
soveftuva kokonaisuus.
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Kuva 20: Lahden kaupunkiseutu 7980
(harmaa taaja-asutusalue sekä valkoinen
lievea/ue) ja laajentumisalueet 7995
(musta taajama-alue ja viivoitettu
lievealue).

Kuva 271 Helsingin, Lohjan, Hyvinkään,
Riihimäen ja Porvoon kaupunkiseudut
7980 (harmaa taaja-asutusalue sekä val
koinen lievealue) ja näiden laajentumis
alueet 7995 (musta taajama-alue ja
viivoitettu lievealue).

Kuva 22: Joensuun kaupunkiseutu 7980
(harmaa taaja-asutusalue sekä valkoinen
lievealue) ja laajentumisalueet 7995
(musta taajama -alue ja viivoitettu
lievealue).
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4.424 Aluejaot kaupunkiseudun sisällä

Kaupunkiyhdyskuntia voidaan jakaa pienemplin osa-alueisiin käyttötarkoituksesta
riippuen usealla eri tavalla. Itse asukkaat mieltävät kaupungista selkeimmin oman
asuinalueensa. Kaupungista hahmottuu asukkaille kohtuullisen hyvin myös muita
asuinalueita, ydinkeskusta ja tutut alakeskukset, isoimmat palvelu- ja työpaikka-
alueet, merkittävät yksittäiset rakennukset, suurimmat tiet ja puistot.

Yhteiskunnan eri toimintalohkoifia on oma tapansajäsentää kaupunkiyhdyskun
tia.Jakeluverkostoa hoitava yritys jakaa kaupungin optimoiden kuljetusreitit eri lii
kenneväyliä pitkin. Kauppaketjutjakavat kaupunkialueen erilaisiin markkinointialu
eisiin. Kunnan koulupiiritjaetaan useimmiten kaupunginosien mukaan.

Kaupungin sisäistä rakennetta tarkasteltaessa voidaan yhdyskuntarakenteen
aluejakoperusteina pitää sekä yhdyskunnan fyysisiä (mm. rakennuskannan määrää,
laatua, ikää, verkostoja) että toiminnallisia piirteitä (mm. saavutettavuutta sekä eri
laisia asutus- työpaikka ja palvelumuotoja).

Lisäksi on otettava huomioon seuraavia näkökohtia:
O paikaifisten tekijöiden merkitys kaupunkiseudun sisäisessä aluejaossa tulee mah

dollisuuksien mukaan huomioida, vaikka tavoitteena onkin ensisijaisesti valta
kunnaifisesti vertailukelpoinen aluejako,

O aluejakojen pohjana käytetettävän ruutuaineiston asettamat rajoitukset alueja
kojen toteuttamiseen,

O yhdyskuntarakenteen kannalta tarkoituksenmukainenkaupunkiseudunkuvaus
edellyttää kahdenlaisia aluerajauksia:
1. koko kaupunldseudun peittäviä aluejakoja, joissa alueet ovat toisensa poissul

keviaja
2. jonkin aihealueen mukaan rajattuja, vain osan kaupunkiseudun alueesta peit

täviä aluejakoja, jotka voivat olla osittain päällekkäisiä eri aihealueita koske
vien aluejakojen välillä.

Kaupunkiseudun sisällä useat eri toiminnot ovat sekoittuneet. Koska perusyksikkö
nä on ifiastoruutu (250 mx 250 m = 6.25 ha), sisältää ruutu myös muihin alueluokkiln
kuuluvia toimintoja. Alueluokka määrittyykin ruudun vallitsevan toiminnon mu
kaan. Alueluokituksen lisäksi tarvitaan perusfietoa ruudun muista ominaisuuksista.
Ruudusta onkin eroteltu erikseen maa-ja vesialan sekä taajamien tiestönja rata-alu
eiden vuoden 1993 osuus ja pinta-ala 25 x 25 m tarkkuudella koko Suomen alueelta.
Muita vastaavia maan peittoa kuvaavia tietoja ovat muut liikennealueet (kuten ter
minaalialueet)ja rakentamattomaan maan eri alaluokat (kuten metsät, pellot jne.).
Viimeksi mainittujen tietojen yhdistäminen seurantajärjestelmään on kuitenkin rat
kaistava vasta YKR:n jatkokehittämisen yhteydessä.

Koko kaupunkiseudun peittävänä, toisensa poissulkevina aluetyyppeinä voidaan
esittää seuraava perusjako,jokajakautuu

A) keskustaajamaan,
B) lähitaajaminja
C) lievealueeseen.

Keskustaajama käsittää keskuskaupungista lähtevän yhtenäisen YKR-taaja-asutusalu
een ja kuvaa fyysisiltä ominaisuuksiltaan yhtenäistä taajaan asuttua aluetta, yhdys
kuntaa. Ryhmä ‘lähitaajamat’ sisältää keskustaajaman ulkopuolella olevat fyysisesti
ja toiminnallisesfi keskustaajamaan liittyvät YKR-taaja-asutusalueet (kaupunkiseu
dun kriteeritliittessä 3). Osa näistä voi kuroutua ajan myötä osaksi keskustaajamaa.
Kaupunkiseudun lievealue ympäröi keskustaajamaaja lähitaajamia.

Kolmijaon avulla voidaan seurata muutosta, jossa osa toiminnoista siirtyy kes
kustaajamasta lähitaajamin ja päinvastoin. Asutuksen osalta lievealueen tarkastelu
antaa mahdollisuuksia seurata asutuksen laaj entumista myös hajarakentamisena.
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A) KESKUSTAAJAMA
Aa) Sisäkaupunki

Aa 1) ‘Ydinkeskusta’
Aa II) liikekeskusta,
Aa12) liikekeskustan ulkopuolelle jäävä ‘muu ydinkeskusta’
Aal3) ydinkeskustan rakentamattomat alueet

Aa2) Ydinkeskustan ulkopuolinen sisäkaupunki
Aa2 1) Rakennettu ydinkeskustan ulkopuolinen sisäkaupunki
Aa22) Rakentamaton ydinkeskustan ulkopuolinen sisä-

kaupunki
Ab) Esikaupunki

Ab 1) Alakeskukset
Ab II) Aluekeskukset
Ab 12) Paikalliskeskukset
Ab 13) Lähikeskukset
Ab 14) Alakeskuksesta erillään olevat kauppakeskukset

(toteutetaan YKR:ssä myöhemmin)
Ab2) Asuinalue

Ab2 1) Asuinkerrostaloalue
Ab22) Pientaloalue

Ab3) Työpaikka-alue
Ab4) Muu rakennettu esikaupunkialue
Ab5) Ei rakennuksia sisältävät esikaupunkialueet

Ac) Keskustaajaman sisäinen haja-asutusalue
Ac 1) Rakennetut keskustaajaman sisäiset haja-asutusalueet
Ac2) Rakentamattomat keskustaajaman sisäiset haja

asutusalueet
5) LÄHITAAJAMA (vastaavat alaluokat kuin keskustaajamassa)
C) LIEVEALUE

Kuva 23. Kaupunkiseu- Ca) Rakennettu lievealue
dun jakautuminen ala Cb) Rakentamaton lievealue
luokkiin.

A) KESKUSTAAJAMA

Keskustaajama voidaan seuraavaksi alemmalla tasolla jakaa
a) sisäkaupunkiln,
b) esikaupunkilnja
c) keskustaajaman sisäiseen haja-asutusalueeseen

Tällä tasolla voidaan jo karkeasti seurata mm. yhdyskuntarakenteessa tapahtuvia
keskustahakuisuuden muutoksia. Yhdyskuntarakenteenkannalta on tärkeää saada
tietoa sisäkaupunginja esikaupungin välisestä suhteesta. Ts. missä määrin mm. vä
estö, työpaikat ja palvelut jakautuvat sisä-ja esikaupungin välille eri kaupunkiseu
duilla eri aikoina.

Keskustahakuisuuden osalta perussuuntaus on ollut seuraavanlainen: Ensin
siirtyi asutus yhä kauemmas keskustasta, asutusta ovat seuranneet työpaikat ja vii
meaikaisin kehitys näyttää autokaupunkikehityksen myötä siirtävän yhä enemmän
myös palveluita keskustasta esikaupunkiin. Kuvattu kehityssuunta on yleensä ollut
sitä selvempi mitä suuremmasta kaupunkiseudusta on kyse.

Keskustaajaman sisään kuroutuneet haja-asutusalueet ovat useimmiten laajoja
virkistysalueita (mm. keskuspuistot). Myös nauhamainen asutusrakenne tai erityis
alueet (mm. puolustusvoimien alueet) aiheuttavat muutamilla kaupunkiseuduilla
keskustaaj aman sisään “haj a-asutusalueita”.
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Aa. Sisäkaupunki

ii

Kuva 24.’ Sisäkaupungin
tilastollinen rajaus Tam
pereella 1990 em. kritee
rin mukaan.

Ympärioministeriö Q

Aa 1) ‘Ydinkeskusta’

Kaupunkiseudun pääkeskuksen keskusta-alue on toiminnallinen keskus,jossa useat
eri alueiden käyttömuodot kilpailevat keskenään kalliista maa-alasta (kaupalliset ja
julkiset palvelut, toimistotilat, pääkonttorit, isot hotellit ja reunoilla myös asunnot
sekä puistot). Ydinkeskusta jakautuu varsinaiseen kaupaifiseen liilcekeskustaanja sitä
ympäröivään ‘muuhun’ ydinkeskustaan.

YdinJceskustan atustava rajauskriteeri: Ydinkeskusta käsittää maa-alueen, jossa on
vähintään 100 myymälä-, ravitsemus-ja toimistoalan toimitilayksikköä 250 metrin

Sisäkaupunki käsittää kaupungin keskusta-alueen ja sen läheisyydessä olevia asu
tus-, palvelu-, työpaikka-ja terminaalialueita. Sisäkaupungin vanhat teollisuus-, va
rasto-ja terminaalialueet ovat usein myös voimakkaita sosiaalisia, toiminnallisiaja
fyysisiä muutosalueita. Näiden muutosten erottaminen esikaupunkialueiden muu
toksista on seurannan kannalta tärkeää.

Sisäkaupungin alustwoa rajauskriteeri: Sisäkaupunki käsittää maa-alueen, jossa on
vähintään 20 myymälä-, ravitsemus-ja toimistotoimifilaa 250 metrin säteellä toisis
taan. Alue ei kuitenkaan ulotu yli 500 metriä kauemmaksi ydinkeskustan (kts. seu
raava) reunasta.

Sisäkaupunki (Aa) voidaan edelleen jakaa seuraaviin alaryhmiin:
Aal) ‘YDINKESKUSTA’ ja siitä vielä erikseen

Aali) ifikekeskusta,
Aa12) ifikekeskustan ulkopuolelle jäävä ‘muu ydinkeskusta’
Aa13) ydinkeskustan rakentamattomat alueet

Aa2) ‘YDINKESKUSTAN ULKOPUOLINEN SISÄKAUPUNM’ ja siltä vielä erikseen
Aa21) Rakennettu ydinkeskustan ulkopuolinen sisäkaupunki
Aa22) Rakentamaton ydinkeskustan ulkopuolinen sisäkaupunki



säteellä toisistaan. Sovellettaessa tarkempaa 125 x 125 m ruutukokoa vastaavatvähim

mäisarvot ovat 25 toimitilayksikköä ja 125 metriä.

Aa 1 1) Liikekeskusta

Kuva 25: Tampereen
Jiikekeskusta (tumman
harmaa) ja ydinkeskusta
(harmaa) 1990.

Kaupallinen keskusta-alue, CBD (CentralBusiness Disfrict). Liikekeskustan raken

nusten pääasiallinen käyttötarkoitus on kauppa, usein vielä painottuen erikoistava

rakauppaan. Lilkekeskustassa sijaitsee vähän toimistojaja hotelleja. Isoja hotelleja

ja asuntoja liikekeskustaan ei juurikaan mahdu. Liikekeskustan tarkka rajaaminen

on tilastollisesti vaikeaa, koska sen koko ja sijainti alati muuttuu.
Alustava kriteeri: Liikekeskusta käsittää maa-alueen, jossa on vähintään 200 (suu

remmissa kaupungeissa yli 500) myymälä-, ravitsemus-ja toimistoalan toimifflayk

sikköä 250 metrin säteellä toisistaan tai vastaavasti tarkemmalla rajauksella 75 (suu

remmissa 125) toimitilayksikköä 125 metrin säteellä toisistaan.

Alustava kriteeri: Se osa rakennettua ydinkeskustaa, joka ei sisälly liikekeskustaan.

Aa13) Ydinkeskustan rakentamattomat alueet

Alustava lcriteeri: Ruudut, joissa ei ole rakennuksia.

Aa2) Ydinkeskustan ulkopuolinen sisäkaupunki

Aa2 1) Rakennettu ydinkeskustan ulkopuolinen sisäkaupunki

Alustava kriteeri: Se osa rakennettua sisäkaupunkia, joka ei sisälly ydinkeskustaan.

Aa22) Rakentamaton ydinkeskustan ulkopuolinen sisäkaupunki

Atustava kriteeri: Se osa rakentamatonta sisäkaupunkia, joka ei sisälly ydinkeskustaan.

Aa 12) Liikekeskustan ulkopuolinen ydinkeskusta
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Ab. Esikaupunki

Esikaupungilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sisäkaupungin ulkopuolelle jäävää
YKR-taajamarajaan perustuvaa keskustaajamaa

Esikaupunginrajauskriteeri: Esikaupunki käsittää sisäkaupungin ulkopuolisen kes
kustaaj aman.

Esikaupunki (Ab) voidaan edelleen jakaa seuraaviin alaryhmin:

Ab 1) Esikaupungin alakeskukset

Kaupunkiseudun pääkeskuksenjälkeenhierarkiassa seuraavat esikaupunkialueella
sijaitsevat alakeskukset. Ne voidaan ryhmitellä keskustatoimintojen määrän suhteen
kolmeen alaluokkaan: alue-, paikaifis-jalähikeskuksin. Alakeskuksesta erfflään ole
vat kauppakeskukset toteutetaan YKR:ssä myöhemmin.

Ab II) Aluekeskukset

Suurimmat esikaupungin alakeskuksista ovat vain isoila kaupunkiseuduilla esiinty
viä aluekeskuksia. Ne ovat palveluvarustukseltaan monipuolisia keskuksia, jotka
kilpailevat asiakkaista niin keskenään kuin myös ydinkeskustan kanssa. Niiden vai
kutusalue saattaa käsittää koko kaupunkiseudunja ulottua osin sen ulkopuolellekin
muualle kaupunkiseudun työssäkäyntialueelle (esim. Helsingin kaupunkiseudulla
mm. Itäkeskus, Tikkurila, Järvenpää tai Tampereella Hervanta, Nokia, Kangasala).

Alustava kriteeri: Niistä 250 x250m ruutujen,joissa myymälä-, majoitus-, ravitsemus
ja toimistotoimitilojen lukumäärä 250 metrin säteellä toisistaan on vähintään 100
kappaletta, ulkoreunasta muodostetaan 500 metrin etäisyyteen ulottuva vyöhyke.
Aluekeskus on tämän vyöhykkeen sisäänjäävien mutujen, joissa em. keskustahakuis
ten toimifilojen lukumäärä on 250 metrin säteellä toisistaan vähintään 20 kappaletta.

Ab 12) Paikalliskeskukset

Seuraavassa tasossa alakeskusluokassa ovat kaupunkiseutujen paikalliskeskukset.
Suurilla kaupunkiseuduilla, joiden alakeskusjärjestelmässä on vielä erotettavissalä
hikeskukset, paikaffiskeskukset ovat niiden suurempienlähiöiden tai kehyskunfien
keskuksia, joiden vaikutusalue ulottuu jonkin verran oman välittömän vaikutusalu
een ulkopuolelle (esimerkiksi Helsingin kaupunkiseudulla mm. Pitäjänmäki, Korso
ja Leppävaara). Keskikokoisifiaja pienillä kaupunkiseuduilla paikaifiskeskukset ovat
keskustaajaman suurimpia alakeskuksia (mm. Lahdessa Salpakangas).

Alustava kriteeri: Niistä 250 x250 m ruutujen, joissa myymälä-, majoitus-, ravitsemus
ja toimistotoimitilojen lukumäärä 250 metrin säteellä toisistaan on vähintään 50
kappaletta, mutta alle 100 kappaletta, ulkoreunasta muodostetaan 250 metrin etäisyy
teen ulottuva vyöhyke. Paikalliskeskus on tämän vyöhykkeen sisään jäävien ruutu
jen, joissa em. keskustahakuisten toimiifiojen lukumäärä on 250 metrin säteellä toi
sistaan vähintään 20 kappaletta.

Ah 13) Lähikeskukset

Pienimmät alakeskukset ovat kaupunkiseudun lähikeskuksia. Nämä ovat tyypilisesfi
lähiöiden keskuksia tai pienempiä kehyskunfien kuntakeskuksia. Isoimmatlähikes
kukset käsittävät suurimmilla kaupunkiseuduilla muutaman 250 x 250 metrin ruu
dun. Pienempien kaupunkiseutujen lähikeskukset ovat pinta-alallisesil usein niin
pieniä, että niistä voidaan rekisteröidä ainoastaan keskustahakuisten toimiifiojenkes
kittymien maksimiruutu (250 x 250m) etäisyysvyöhykelaskentaavarten. Lähikeskuk
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sia ovat esimerkiksi Helsingin kaupunkiseudulla Käpylä ja Herttoniemi. Pienemmil
lä kaupunkiseuduilla vastaavasti esimerkiksi Hämeenlinnassa Hätilä ja Parola.

Alustava kriteeri: N11den250x250 m ruutujen,joissa myymälä-, majoitus-, ravitsemus
ja toimistotoimitilojen lukumäärä 250 metrin säteellä toisistaan on vähintään 30
kappaletta mutta alle 50 kappaletta, muodostama yhtenäinen alue tai sen maksimi
arvon saavan 250 x 250 metrin ruudun keskipiste, jossa on 20-29 kappaletta keskus
tahakuisia toimitiloja 250 metrin säteellä toisistaan.

Ab2) Esikaupungin asuinalueet

Kaupunkiseudun asutusrakenteen muutoksien seurannassa ensisijainen seuranta-
kohde on erityyppisen asutuksenjakautuminen kaupunkiseudun eri alueille. Perus
jakona voidaan pitää jakoa kerros- ja pientaloasutukseen. Kummastakin voidaan
analyysivaiheessa erottaa erikseen korkeammanja aihaisemman tehokkuuden pien
talo- tai kerrostaloalueet. Kun kyseessä on toisensa poissulkeva aluejakomenetelmä,
ei asuinalueiksi luokitella alakeskusten alueita eikä työpaikka-alueita.

Alustava kriteeri: Yhdistelmä niistä 250 x 250 m ruuduista, jotka eivät ole keskusta-
aluetta eivätkä pääasiallista työpaikka-aluetta ja sisältävät vähintään yhden asuinra
kennuksen.

Ab2 1) Asuinkerrostaloalue

Kriteeri: Muuten sama kuin em. asuinalue, mutta sisältävät vähintään yhden asuin
kerrostalon.

Ab22) Pientaloalue

Kriteeri: Muuten sama kuin em. asuinalue, mutta sisältävät vähintään yhden pien
talo- tai rivitaloasuinrakennuksen. Ei sisällä asuinkerrostaloja.

Ab3) Esikaupungin työpaikka-alueet

Suuri osa kaupunkiseutujen työpaikoista sijaitsee edelleen sisäkaupungin alueella.
Näitä työpaikka-alueita ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista erottaa omaksi luo
kakseen mm. niiden pienen pinta-alan ja niissä tapahtuvien nopeiden alueellisten
muutosten takia. Työpaikka-alueiden kehittymistä sisäkaupungin alueella on mah
dollista seurata sisäkaupungin eri osa-alueilla tapahtuvina työpaikkojen muutoksina.

Työpaikkojen suhteellinen kasvu on ollut voimakkainta viime vuosina keskus
tan ulkopuolisilla esikaupunkialueifia. Vaikka osa kaupunkiseudun työpaikka-alueis
ta eriytyykin selkeästi toimialoittain, on pääasiallinen suuntaus ollut siirtyminen toi
mialoiltaan sekoittuneisin työpaikka-alueisiin.

Yhdyskuntarakenteen seurannan kannalta työpaikkojen sijoittumisen analy
sointi on yksi keskeisimmistä seurantakohteista. Työpaikkojen sijoittumisen ohjaus
on myös maankäytön suunnittelun kannalta yksi avainkysymyksistä.

Kaupunkiseudun työpaikka-alueita rajattaessa keskeisin kriteeri on alueen työ
paikkojen lukumäärä ja suhde keskusta-alueisiin sekä asutukseen. Työpaikka-aluei
den jakaminen eri alaryhmiin (mm. teollisuustyöpaikkojen alueet, palvelutyöpaik
kojen alueet jne.) on syytä ratkaista siinä vaiheessa, kun työpaikka-alueiden ominai
suuksista on saatu kokemuksia seuranta-analyysien avulla.

Alustavakriteeri: Työpaikka-alueet ovat yhdistelmä niistä 250 x 250 m ruuduista, jotka
eivät ole keskusta-aluetta ja joissa on vähintään 5 työpaikkaa sekä enemmän työpaik
koja kuin asukkaita.
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Ab4) Muu rakennettu esikaupunkialue

Esikaupunkialueella on useita maankäyttötyypiltään sekoiltuneita sekä erityistoi
mintojen alueita,joissa on rakennuksia. Osa näistä on voimakkaassa muutosproses
sissa (mm. vanhat teollisuus- ja terminaali-alueet). Usein nämä eivät myöskään
muodosta edellä mainittujen aluejakojen kaltaisia selkeitä osa-alueita. Tämän vuok
si on seurannan alkuvaiheessa tarkoituksenmukaista pitää tämä alaluokka yhtenä
ryhmänä eri toimintoja sisältävänä aluetyyppinä.

Alustava kriteeri: Muut kaupunkiseudun rakennuksia sisältävät ruudut, jotka eivät
sisälly aikaisemmin mainittuihin aluejakoihin.

Ab5) Ei rakennuksia sisältävät esikaupunkialueet

Tämä aluejako pitää sisällään kahdenlaisia alueita. Ensinnäkin ne sisältävät raken
tamisen ulkopuolelle jääneitä, osin luonnontilaisia alueita ja toiseksi sellaisia raken
netuiksi luokiteltuja alueita, joifia ei ole RHR:ssä rekisteröityjä rakennuksia (mm.
liikenteen alueet jajoutomaat). Seurannan tässä vaiheessa näiden erottaminen toi
sistaan ei ole vielä käytännössä mahdoifista halutuilta poikkileikkausvuosilta. Perus
tietona ruudusta on kuitenkin tieto liikennealueiden (taajamatiestö ja rata-alueet)
osuudesta ruudun pinta-alasta vuodelta 1993. Aiheesta on mahdollista saada paik
katietoa mm. satehilttikuvatulkinnan kautta tai niiden johdannaisista (mm. maasto-
ja puustotulkinnasta). Näiden alueiden määrittely onkin yksi YKR:n jatkokehittämi
sen painopisteistä (luku 9.).

Alustava kriteeri: Esikaupunkialueen ruudut, joissa ei ole rakennuksia.

Ac. Keskustaajaman sisäiset haja-asutusalueet

Näifiä alueifia tarkoitetaan keskustaajaman sisään kuroutuneita laajempia haja-asu
tusalueita sekä rakentamattomia alueita

Rajauskriteeri: YKR-taaja-asutuksen sisäänjäävät alueet (“reiät”), joissa YKR- taaja
asutusrajauskynnys ei ylity.

Keskustaajaman sisäiset haja-asutusalueet voidaanjakaa edelleen:
Acl) Rakennettuihin keskustaajaman sisäisiin haja-asutusalueisinja
Ac2) Rakentamattomlln keskustaajaman sisäisiin haja-asutusalueisiin

Rajauskriteeri: Alueet määräytyvät sen mukaan onko ko. ruudussa rakennuksia vai
ei.

B) KAUPUNKISEUDUN LÄHITAAJAMAT

Kaupunkiseudunlähitaajamissavoidaan noudattaa samaa aluejakojärjestelmääja -

kriteerejä kuin keskustaajamankin osalta (pl. sisäkaupunkija esikaupunki). Lähitaa
jaman koosta pitkälti riippuu se, kuinka moneen alaluokkaan taajama-alue tosiasi
assa jakautuu. Esimerkiksi ydinkeskustan kriteerit täyttäviä ruutujalöytynee vain
kaikkein suurimmista lähitaajamista. Kaupunkiseudun aluejakojärjestelmässä ne
luetaan kuitenkin alakeskuksiksi. Jotkin pienemmistälähitaajamista ovat puoles
taan pelkästään asuinalueiksiluokiteltavia.

Kriteeri: Lähitaajaman liittyminen osaksi kaupunkiseutua on selitetty erikseen liit
teessä 3.

0

/

1

%1

Ympäristöministeriö



C) KAUPUNKISEUDUN LIEVEALUE

Kaupunkiseudun vaikutuksesta alueelle kohdistuu useimmiten voimakas rakenta
mispaine. Kaupunkiseudun keskustaajaman ympärillä paine on yleensä suurin. Tä
män vuoksi myös lievealue ulottuu tämän kohdalla kauemmaksi kuin lähitaajamissa.
Osa alueesta on potentiaalista tulevaa asemakaava-aluetta. Lievealueella vallitsee
usein ristiin meneviä odotuksia tulevasta maankäytöstä esim. virkistysalueiden ja
taaja-asutuksen kesken. Usein alue on myös liikenteellisesti taajamien ohitusteiden
aluetta. Tämän vuoksi alue houkuttelee myös palvelu-ja työpaikkatoimintoja. Lie
vealueisiin liittyy usein myös ylikunnallisen maankäytön ohjauksen tarvetta. Lie
vealue jakautuu seuranta-alueena erikseen rakennettuun ja rakentamattomaan alu
eeseen.

Kriteeri: Kaupunkiseudun reunasta etäisyysvyöhyke, joka keskustaajaman kohdalla
5 km:n jalähitaajamien kohdalla 3 km:n etäisyydellä taaja-asutuksen reunasta (ku
vat 20,21 ja 22).

Ca) Rakennettu lievealue
Cb) Rakentamaton lievealue

Rajauskriteerit: Alueet määräytyvät sen mukaan onko ko. ruudussa rakennuksiavai ei.

4.425 Aluejaot kaupunkiseutua ympäröivän ‘muun työssäkäyntialueen’ sisällä

Kaupunkiseutua ympäröivä ns. ‘muu työssäkäyntialue’ voidaan jakaa seuraaviin
toisensa poissulkeviin alaluokkiin:
D) Kaupunkiseudun ulkopuolinen taaja-asutus
E) Kaupunkiseudun ulkopuolisen taaja-asutuksen lievealue
F) Maaseudun asutuskesldttymät (kylämäinen asutus)
G) Maaseudun harva-asutus
H) Rakentamaton alue

Lisäksi voidaan erottaa tarvittaessa edellisten kanssa osittain päällekkäinen
1) Kaupunkiseudunkaukolievealue

Aluejaotuksesta puuttuu yhtenäiset rantojen lomarakennusalueet, koska niiden re
kisteröinnissä ei ole vielä riittävästi sijainnin osoittavia koordinaattitietoja. Alueluo
kitus otetaan käyttöön heti kun riittävän suuri osa rakennuksista on saanut koordi
naattifiedon.

Alaluokkien yhdyskuntarakenteellisten ominaisuuksien kuvaus ja niiden määritte
lykriteerit on esitetty seuraavassa:

D) KAUPUNKISEUDUN ULKOPUOLINEN TAAJA-ASUTUS

Kaupunkiseudun ulkopuolella sijaitsevat työssäkäynfialueen taaja-asutusalueet (yli
200 as.). Sisältää suurimmillaanjopa kaupunkeja. Yleisimpiä ovat kuitenkin kuntien
keskuksetjakirkonkylät. Suurimmissa rakentaminen tapahtuu pääsääntöisesti detal
jikaavan mukaisesti. Pienimmissä taajamissa maankäyttöä ohjataan osayleiskaavojen
ja muiden maankäyttösuunnitelmien tai poikkeuslupamenettelyn avulla.

Tarpeen mukaan alueet voidaan esim. niiden asukasluvun mukaanjakaa useampaan
alaryhmään.

Kriteeri: Kaupunkiseudun ulkopuolella sij aitsevat vähintään 200 asukkaan taaja-asu
tusalueet.
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Kuva 26: Aluejakotypolo
gia kaupunkiseutua ym

työssä
käyntialueella esimerkki
nä Hämeenlinnan työssä
käyntialue.

Mueita,joffle kohdistuu taajamista rakentamisen paineita ja/tai jotka ovat kohtuul
lisen etäisyyden päässä suurimmista työpaikka-alueista. Useimmiten nämä alueet
ovat myös rakennuskieltoalueita. Rakentamista ohjataan pääasiassa rakennusjärjes
tyksen määräysten, yleiskaavanja poikkeuslupien avulla. Usein tulevaa detaljikaa
va-aluetta. Usein myös osa lähivirkistysaluetta.

Alustava kriteeri: Kaupunkiseudun ulkopuolisten yli 1000 asukkaan taaja-asutusalu
eidenympärifiä oleva vyöhyke. laaja-asutuksen väestömäärä vaikuttaa lievealueen
etäisyyteen taaja-asutuksen reunasta seuraavasti:
O 1000-6999 asukasta lievealue 1 km
O 7000-9999 asukasta lievealue 2 km
O 10000 + asukasta lievealue 3 km

Raja-arvot tarkistetaan aluejakojenluotettavuusarvionnin yhteydessä.

F) MAASEUDUN ASUTUSKESKITTYMÄT

Sisältää alle 200 asukkaan kyllä sekä pienien, alle 2000 asukkaan taajamien lähialuei
ta. Kylien erilainen rakenne on mahdollisuuksien mukaan huomioitu (keskittynyt,
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jonoutunutja siroutunut). Suurimpien kylien palvelurakenteeseenkuuluu/on kuu
lunut useimmiten myös peruspalveluita (kauppa, posti ja koulu). Rakentamista oh
jataan jonkin verran yleiskaavojenja muiden maankäyttösuunnitelmien avulla. Suu
rimmissa kylissä käytössä myös poikkeuslupamenettelyä taaja-asutuksesta.

Kriteeri: Vähintään 17 rakennusta lkm:n etäisyydellä toisistaan, ei kuitenkaan taaja
asutusta eikä lievealuetta.

G) MAASEUDUN HARVA ASUTUS

Perusmaaseutua, jossa asutus ei ole ryhmittynyt suurimmiksi kyliksi. Pääsääntöises
ti alueisiin ei sisälly peruspalveluita. Maaseutualueelle saa useimmiten rakentaa
suoraan rakennusluvan turvin ja kunnan rakennusjärjestyksen mukaisesti.

Kriteeri: 1-16 rakennusta lkm:n etäisyydellä toisistaan, eikä lievealuetta.

H) MAASEUDUN RAKENTAMATON ALUE

Rakentamaton työssäkäyntialue. Sisältää laajojakin metsäalueita. Pääasiassa maa-ja
metsätalouden sekä virkistyskäytön piirissä.

Kriteeri: Ei rakennuksia lkm:n etäisyydellä 250 x 250m:n ruudusta. Ei sisällä vesi-
alueita.

1) KAUPUNKISEUDUN KAUKOLIEVEALUE

Kaupunkiseudun ympärifiä oleva laaja rakentamispainealue, joka käsittää erityyppis
tä asutusrakennetta. Myös laajoja virkistys-, maa- ja metsätalousalueita. Ulottuu
useamman kunnan alueelle. Osittain kaupunkiseudun virkistysaluetta (mm. retkei
ly). Seudullisen maankäytön ohjauksen tarvetta. Muista rajauksista poiketen päällek
käinen rajaus muiden aluejakojen kanssa.

Kriteeri: Kuten kaupunkiseudunlievealue, mutta etäisyys keskustaajaman reunasta
20 km ja lähitaajamien reunasta 10 km.

4.43 Etäisyysvyöhykkeisiinperustuvat aluejaot

Etäisyys on yksi yhdyskuntarakenteen peruselementeistä. Vaikka joidenkin toimin
tojen osalta etäisyyden merkitys on fietoliikenteen kehityksen ja autoistumisen
myötä vähentynyt, on sillä edelleen keskeinen merkitys useimmille yhdyskuntara
kenteen muutoksffle. Erityisesti monet, sosiaalisestija ekologisesfi kestävään kehityk
seen liittyvät näkökohdat korostavat eri toimintojen hyvää saavutettavuutta yhdys
kuntarakenteessa.

4.43! Etäisyyden mittaamisesta

Etäisyydet voidaan laskea sekä kilometreinä että arvioituna aikaetäisyytenä, jolloin
kysymys on lähinnä erilaisille tieosuuksille arvioitavista keskimääräisistä nopeuksis
ta. Aikaetäisyyteen vaikuttaa merkittävästi nopeuden mittausajankohtajakulkuta
pa. Aikaetäisyys kuvastaa kilometrietäisyyttä todellisemmin yhdyskuntarakenteen
sisäisiä etäisyyssuhteita. Kilometrietäisyyttä on kuitenkin pidettävä mm. mittausta
van yksinkertaisuudenvuoksi käyttökelpoisempana etisyysyksikkönä perusseuran
nan tarpeiden kannalta.

Joissakin erityistapauksissa pelkkä kilomefrietäisyys saattaa huomattavasti poi
keta todellisesta matka-aikaan perustuvasta etäisyydestä. Näin on erityisesti silloin
kun huomattava osa kaupunkiseudun liikennesuoritteesta toteutuu raideliikenteen
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välityksellä (lähinnä pääkaupunkiseudulla metro ja rautateiden lähiliikenne) tai jos
tieyhteykslin liittyy lautta- tai lossiyhteyksiä (esimerkiksi saaristoalueet rannikon
kaupunldseuduffla). Tällaiset, lähinnä poikkeustapaukset on pyrittävä ottamaan huo
mioon erityisjärjestelyin esim. vesiteiden kilomefrietäisyyksiä koskevien lisäkertoi
mien avulla tai erottamalla tällaiset alueet omaksi ryhmäkseen muista vastaavalla
etäisyydellä sijaitsevista alueista.

Jotta yhdyskuntarakenteen fyysiset ominaisuudet tulisivat etäisyyksiä mitatta
essa otetuksi riittävästi huomioon, tulisi laskennan perustua ensisijaisesti olemassa
olevan fieverkon mukaan mitattuihin etäisyyksiin. Tie-etäisyyden käyttöä perusseu
rantaan vaikeuttaa kuitenkin tällä hetkellä käytettävissä olevan digitaalisen fieverk
koaineiston rajoittuneisuus. Käyttöoikeus on vain vuoden 1990 (MML:n tieaineisto)
ja 1993 (karttakeskuksen tieaineisto) tilanteislin. Tämän vuoksi joudutaan ainakin al
kuvaiheessa käyttämään tieverkkoetäisyyksien rinnalla myös linnunfie-etäisyyksiä.

4.432 Perusseurannan etäisyysvyöhykkeet

Etäisyyksiä voidaan luonnoffisesti laskea mistä tahansa yhdyskuntarakenteen pistees
tä. Seurannan kannalta mielekkäintä on kuitenkin saada tietoa yhdyskuntarakenteen
ominaisuuksista ensisijaisesti suhteessa
1) etäisyyteen kaupunkiseudun ifikekeskustasta (so. ifikekeskustan ajatellusta kes

kipisteestä tai vaihtoehtoisesti liikekeskustan ulkoreunasta) ja toissijaisesti
suhteessa

2) etäisyyteen lähimpään kaupunkiseudun alakeskukseen(so. alakeskustan ajatel
lusta keskipisteestä tai vaihtoehtoisesti sen ulkoreunasta).

Etäisyysvyöhykkeet on syytä ulottaa kaupunkiseudun sijasta koko työssäkäynfi
alueelle ja mahdollisesti osittain jopa niiden yli.

Etäisyysvyöhykkeet voidaan muodostaa esim. seuraavin kilometrivälein: 0-1,
1-3, 3-5, 5-7, 7-10, 10-15, 15-20,20-25,25-30,30-40,40-50,50-70 ja 70-90 km.

Etäisyyksiä alakeskuksista voidaan mitata joko pelkästään aluekeskustason kes
kuksista tai haluttaessa myös paikaifiskeskuksista. Älakeskusten etäisyysvyöhykkei
den leikatessa toisiaan on vyöhykkeiden välinen raja määriteltävä niin, että se erot
taa alueet sen mukaan, mihin ao. alakeskuksista etäisyys on lyhin.

Em. etäisyysvyöhykkeitä voidaan kulloistenkin tarpeiden mukaan yhdistellä
myös laajemmiksi vyöhykkeiksi. Eräs tällainen on jako

a) jalankulku- (0-1 km) ja
b) pyöräilyvyöhykkeeseen (1-3 km).

Etäisyysvyöhykkeitä voidaan käyttää myös päällekkäin edellä luvussa 4.42 esitetyn
perusaluejaon kanssa. Erityisen tarpeeffista tämä saattaa olla laaja-alaisten aluetyyp
pien, kuten esikaupunkialueidenja maaseutuasutuksen kohdalla.

4.433 Muut etäisyyteen perustuvat tarkastelut

Keskusetäisyyden ohella myös etäisyydet erilaisista tärkeistä yhdyskuntarakenteen
toimintapisteistä tai verkostoista (mm. koulut, päiväkodit,joukkoliikenneverkostot,
teknisen huollon verkostot) ovat merkittäviä yhdyskuntarakenteeffisia ominaisuuk
sia. Näiden pohjalta ei kuitenkaan ole syytä rakentaa pysyviä perusseurannan alue
jakoja. Sitä vastoin saavutettavuusanalyysit tärkeimpien yhdyskuntarakenteeffisten
palvelujen osalta ovat keskeisiä YKR- seurantatulosten hyväksikäyttöalueita.

4.44 Käyttäjän toteuttama vapaavalintainen aluerajaus

Aluejako tulee olla mahdollista toteuttaa myös em. aluerajoista riippumatta vapaa
valintaisesti. Tätä varten tulee käyttölilttymässä olla rajausta varten tarvittavat piir
tovälineet (aluemaisen kohteen rajaus). Rajaus voi perustua joko YKR:sta tai muista
lähteistä saatavaan tausta-aineistoon (esim. yleispiirteisten kaavojen aluevaraukset
ja lähiöseurannan aluejaot). Rajauksen tarkkuus ei kuitenkaan voi ylittää seuranta
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Kuva 27 Aikaetäisyys
pääkeskukseen (yllä) ja
alakeskukseen (alla)
Oulun seudulla 7995.
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muuttujan tarkkuutta (keskustoissa 125 x 125 mja muualla 250 x 250 m ruutukoko).
Jatkossa RHR:npisteistön myötä päästään joidenkin seurantamuuttujien osalta aina
rakennuskohtaiseen tarkkuuteen asti.

4.5 Seurannan tausta-aineistot

Tilasto-aineistonja sIItä johdettujen aluejakojen ohella yhdyskuntarakenteen seuran
nassa tarvitaan erilaisia tausta-aineistoja. Näiden merkitys yhdyskuntarakenteen
seurannalle on keskeinen, koska
O niillä osoitetaan tarkastelualueen sijainti ja suhde muihin alueellisiin ilmiöihin

ja
O niitä käytetään osana analyysia (mm. maa-ja vesialan erotus, tie-etäisyys, seu

tukaava-alueiden aluejaot).
Tausta-aineistojen sopivuus suhteessa seuranta-analyysiin on keskeinen, koska eri
mittakaavan tarkasteluissa tarvitaan eri tarkkuustason tausta-aineistoja. SYKE:ssäja
laajemmin ympäristöhallinnossa on yhdyskuntarakenteenseurannan käyttöön saa
tavissa tällä hetkellä seuraavat paikkafietoaineistot (aineistot vektorimuodossa ellei
toisin mainittu, tilanne 15.4.1999):

SYKE:n omat aineistot:
O YM:nja alueeffisten ympäristökeskusten vahvistamia yleiskaavoja (kaavakartta

ja merkintöjen selitykset rasterina, ulkorajat vektorina, aineistoa päivitetään
koko ajan, valmiina kaavat v. 1977-98 kesäkuu). Tällä hetkellä n. 370 kaavaa).

O seutukaavat (tekeillä yhteistyössä maakuntien liittoj en kanssa yhtenäinen vek
toriaineisto), omistus SYKE ja maakuntien liitot.

O luonnonsuojelualueet (mm. kansallis-ja luonnonpuistot, erämaa-alueet, suojel
tavat joet ja kosket).

O luonnonsuojeluohje]nta-alueet(mm. lintuvesien, soiden, rantojen, harjujen, van
hojen metsien ohjelma-alueiden rajat).

O muut suojelu-ja ohjelma-alueet (mm. pohjavesialueet, ehdotetut Natura
alueet).

O muut SYKE:n paikkafietoaineistot (mm. pohjavesialueet, valuma-alue-ja meri
aluejako, erilaisia kasviifisuusvyöhykkeitä).

Käyttöoikeus ympäristöhallinnolla:
O Suomen hallintorajoja (kuntaraja 1:100 000,1:200 000 ja 1:600 000), maaraja

1:50000), MML.
O perus-CD 1:20 000 (rasterina), MML.
O peruskartan rantaviiva (1:20000), yleistys(1 :200 000), MML.
O tiet (moottori-, valta-ja maantiet sekä rautatiet) noin 1990-luvun alusta, tiestön

yleiskartta (1: 1 600 000), MML.
O taajamarajat 1990, Tilastokeskus.
O korkeusfieto (25 x 25 m rasteri), korkeuskäyrästö (5 m välein) ja vinovalovarjoste

25 m,MML.
O maankäyttö-ja puustotulkinta (25 mx 25 m, 200 x 200 m rasteri), perusaineistot

vuosilta 1986-94, MML.
O maaperäkartta (koko Suomi: 85 x 85 m ,200 x 200 m ,Etelä-Suomi: 25 x 25 m), GTK.
O erilaisia lähestymiskarttoja, rasteri (10 m),(mm. 1: 250 000, 1:400 000).
O numeerisia kiinteistörajoja alkaen v:sta 1997, päivitys noin vuosittain (vain

osasta Suomea, MML.
O RHR 1998 (sisältää myös väestö-ja toimitilatiedot) (31.12.1998 tilanne)

Lisäksi vain YKR:n käytössä:
O tiestö 1993 (käyttöoikeus vain YKR)
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O taajamat 1995 (käyttöoikeus YM ja SYKE)
O rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR) 1993 ja siihen lisättynä valtion korko

tuetut asunnot vuodesta 1986 alkaen.
O paikallisia aineistoja (mm. kaavoja,joukkoffikenneverkostoja,keskusta-aluera

jauksia yms.)
Lisäksi tausta-aineistoina voidaan pitää myös alueellisten ympäristökeskusten ai
neistoja siltä osin, kuin ne ovat laaj emmin käytettävissä ja paikkafiedon yhteiskäyt
tömuodossa (mm. poikkeusluvat). Tausta-aineistojen käyttömahdoifisuus on otetta
va huomioon seurantaa varten rakennettavaa käyttöliittymää suunniteltaessa.

4.6 Seuranta-analyysit

4.6! Perusseuranta ja siihen liittyvät seuranta-analyysit

SeurantajärjestelmänäYKR:n perustehtävänä on ylläpitää ajantasaista filastoaineis
toa järjestelmään sisältyvistä seurantamuuttujista tarkoitusta varten muodostetun
aluejakojärjestelmän puitteissa. YKR:n tuottamien perusfietojen avulla on mahdol
lista suorittaa yhdyskuntarakenteen kehitystä koskevia erillisiä selvityksiä, jossa
yhteydessä suoritetaan tarpeelliset, ao. aihepiiriin parhaiten soveltuvat analyysit.
Näiden analyysien sisältö on tapauskohtaisesti harkittava, eikä niitä ole tarpeen si
sällyttää osaksi YKR:n perusseurantaa.

On kuitenkin selvää, että tietyt perusanalyysitja yhdyskuntarakenteen keskei
siä ominaisuuksia kuvaavat tunnusluvut on syytä tuottaa valmiina muun seuranta-
aineiston yhteydessä. Kysymys on tällöin sellaisesta seurantatiedonjalostamisesta,
joka tapahtuu kohtalaisen helposti seuranta-aineiston tuottamisen yhteydessä ja
auttaa samalla seurantajäreste1män käyttäjää hahmottamaan aineiston avulla kuvat-
tavan yhdyskuntarakennekehityksen peruspiirteitä.

Tärkeimpiä seurantamuuttujien ‘jalostettuja’ johdannaisia ovat ainakin seu
raavat:
O samaa aluetta koskevan kahden poikkileikkausajankohdan mukaisen seuranta

muuttujan välinen erotusja suhteellinen muutos (esimerkiksi alueen A asukas
luku vuonna 1990 = 12400 ja alueen A asukasluku vuonna 1995 = 11320; erotus
eli absoluuttinen muutos = - 1080 ja suhteellinen muutos = - 8,7 %),

O kahden samaa aluetta samana ajankohtana kuvaavan seurantamuuttujan arvo
jen välinen suhde (esimerkki 1: alueen A asukasluku vuonna 1990 = 12400 ja
alueenAmaapinta-alavuonna 1990 = 51,2km2; alueenAasukastiheysvuonna
1990 = 242 as./km2 tai esimerkki 2: alueen A asukasluku 12400 ja alueen A yli
64-vuotiaiden asukkaiden määrä =2 860; yli 64- vuotiaiden osuus koko väestös.
tä = 23,1 %),

O osa-alueen ominaisuutta kuvaavan seurantamuuttujan osuus vastaavastalaa
jemman alueen seurantamuuttujan arvosta (esim. osa-alueen Ah asukasluku =

4590 ja laajemman alueenA asukasluku = 12400; osa-alueen Ah osuus koko asu
kasluvusta = 37,0 %)

Siihen, missä määrin perusseurannan yhteydessä tuotetaan edellä kuvattuajalostet
tua tietoa, vaikuttavat mm. seuraavat tekijät:
O jalostamalla saatujen tietojen tarpeellisuus eri käyttäjäryhmien kannalta,
O tietojen ajallinenja alueellinen vertailukelpoisuus,
O tietojen helppo työstettävyys sekä
O perustietojenluotettavuus.
Tietojen tarpeeffisuutta arvioitaessa on lähtökohtana pidettävä yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmälle luvussa 2 asetettuja yleisiä tavoitteita.

Tiedonjalostamis-ja analysoinfimahdollisuuksin liittyy myös teknisiä rajoittei
ta. Perusseurantaan voidaan sisällyttää vain sellaisia jalosteita ja analyyseja, jotka
voidaan toteuttaa käyttöliittymän ja yleisten taulukkolaskentaohjelmien kautta.
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Käyttöifittymään voidaan tätä varten rakentaa analyysien peruskuvaustavat (kartat,
taulukot, diagrammit ja graafit). Monimutkaisemmat kuvaustavat voidaan toteuttaa
vapaamuotoisen seurannan osana.

Perusseurannan sisältö voidaan tiedon jalostusasteen perusteella jakaa edellä
esitetyn mukaisesti:
a) yleistietoihin, jotka koostuvat pääasiassa luvussa 4.2 esitettyjen seurantamuut

tujien aikasarjoista luvussa 4.4 esitetyillä aluejaoilla,
5) seuranta-analyyseihin, jotka koostuvat yleistietojen pohjalta lasketuista muutos

tiedoista, tiheys-ja maankäytön tehokkuustiedoista sekä muista tarpeellisista
seurantamuuttujienpohjalta lasketuista suhdeluvuista. Esimerkkiluettelo yleis
tiedoista ja seuranta-analyyseista on esitetty liitteessä 4, jota samalla voidaan
pitää alustavana ehdotuksena ensimmäisen YKR-seurantaraportin sisällöksi.

c) seuranta-indikaattoreihin,joffla tarkoitetaan suppeahkoa joukkoa yhdyskunta-
rakenteen tilaaja muutoksia kuvaavia tunnuslukuja. Ne on laskettu em. yleis
tietojen, seuranta-analyysienja seurannan tausta-aineistojen pohjalta siten että
ne kuvaisivat mahdoffisimman selkeällä ja yleistajuisella tavalla tärkeimpiä yh
dyskuntarakenteen ominaisuuksia. Seurantaindikaattoreiden määrittely on yksi
YKR:n kehittämisen jatkotöistä ja sen tulee tapahtua yhteistyössä eri intressita
hojen kanssa.

4.62 Vapaamuotoinen yhdyskuntarakenteen seuranta

Perusseurantaan liittyvien seuranta-analyysien lisäksi YKRn tietosisältö yhdessä
siihen liitettävien tausta-aineistojen kanssa mahdollistaa lukuisan joukon eri tyyp
pisiä vapaamuotoisesti käyttöliittymän avulla toteutettavia seuranta- analyyseja.
Näiden listaaminen tarkemmin ei tässä yhteydessä ole tarpeen, mutta näihin voidaan
lukea kuuluvaksi mm. seuraavia:
O rakentaminen eri tyyppisillä ympäristöriskialueilla (esimerkiksi pohjavesi-ja

melualueet),
O yhdyskuntarakenteen kehitystä koskevien ennusteidenja mallien luominen seu

rannan aikasarjojen avulla,
O sosioekonomiset analyysit (mm. työttömyyden alueellinen jakautuminen yh

dyskuntarakenteessa, kaupunkien ja asuinalueiden sosiaalinen erilaistuminen
jne.) ja

O kaavojen toteutuneisuus-ja mitoitusanalyysit.

4.7 Tiedonhallinta, tietokanta ja YKR-käyttöliittymä

Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmään sisältyvät luvussa 4.2 esitetyt perus
muuttujat käsittävät yhteensä noin 5 gigatavua tilastoruutuihin sidottua paikkafie
toa.Jo pelkästään aineiston laajuus edellyttää joustavan tiedonhaifinnanrakentamis
ta. Käytön helpottamiseksi seurantamuuttujien, aluejakojen, analyysien ja kuvaus-
tavan määrittely tapahtuu paikkafieto-ohjelmanlaajennuksena toteutettavan käyt
töifittymän kautta.

Käyttäjän tarpeita vastaava tieto määritellään käyttöifittymään räätälöityjen
valintojen kautta. Järjestelmän toteutus on tarkoituksenmukaista rakentaa ympäris
töhallinnon yleisen käyttöifittymänlaajennusosana.

4.71 Järjestelmän tekninen kuvaus

YKR:ään sisältyvien tietojen käyttöaika on pitkä. Tietojen tulee olla talletettu siten,
että niitä on mahdoifista käyttää eritasoisillaja eri aikaan valmistuneilla paikkafieto
ja analyysiohjelmilla. Jo nykyisellään tietoja on pystyttävä käyttämään hyväksi vek
tori-ja rasteripohjaisissa paikkatieto-ohjelmissa ilman työläitä muunnoksia. Tiedos
sa on lisäksi internet-pohjaisten paikkatietotyökalujen yleistyminen.
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Ihanteellisinta olisi, että paikkatieto olisi sen käytöstä riippumattomassa yleisessä
muodossa fietokannassa. Tietoa tulisi voida hakea nopeasti sekä sen sijainnin että
ominaisuuksien perusteella. Tämä mahdollistetaan tallentamalla YKR-fiedot ympä
ristöhallinnon Microsoftin SQL Serveriin.
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YKR-tiedon paikkatieto koostuu ruudun keskipisteen x-ja y-koordinaateista (yhte
näiskoordinaatistossa). Nämä tiedot ovat ominaisuusfietoja muiden ominaisuusfie
tojenjoukossa. Tietoa voidaan hakea näiden tietojen perusteella, mutta se on hidasta.
Tästä syystä YKR:n tietohaku on useimmiten tarkoituksenmukaistajärjestää valmii

den aluejakojen kautta. Tällöin YKR-fieto haetaan tarkasteltavaa aluetta laajemmalta
alueelta, usein (kaupunkiseudun) työssäkäynfialueelta. Tietohaun rakentamisen ja
haun jälkeen YKR-tiedosta tehdään pisteisiin perustuvaa paikkatietoa, joka “leika
taan” aluejaolla. Leikkausten tuloksena saadaan alueesta muuttujan aggregaatti-ja/
tai tiheysfietoja.

Hakuja ja analyysejä helpottavat käyttöliittymän toiminnot on rakennettu

ArcView-ohjelman laajennusosaksi. Tietoja voidaan hakeaja analysoida myös muilla
paikkatieto-ohjelmilla sekä taulukko-, tilasto-ja tietokantaohjelmilla.

Jatkossa tulee varautua erityisesti muutosanalyyseissa tarvittavien rasterimuo
toisten seurantamuuttujien käyttöönottoon, kun rasterianalyysipohjaisetpaikkafie
to-ohjelmistot yleistyvät ympäristöhallinnossa.

4.72 Käyttöliittymä

YKR:n käyttö tulee tapahtumaan erillisen käyttöifittymän kautta. Tällöin käyttäjällä

on valittavanaan laajasta tietomassasta halutut muuttujat, analyysit ja tarkasteluvuo
det. Lilttymän käyttöä helpottamaan kootaan internet-pohjaista opastusmateriaalia,
joka myöhemmissä vaiheissa voi laajentua käyttöifittymän toimintoja ohjaavaksi ns.
tietämyskannaksi.
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Kuva 29: Esimerkki hakua auttavasta
valintalomakkeesta. Käyttäjä määrit
telee eri “valintalaatikoiden” avulla
seuranta-analyysin ja siihen tarvitta
vat tiedot. Käyttöliittymän valintojen
avulla muodostuu sql-lauseke, jolla

-.
• haku tapahtuu.

Käyttöliittymän toimintaperiaate voidaan kuvata seuraavasti:
1) Käyttäjä valitsee työssäkäynfialueen, aluejaon, tarkasteluvuodenja muuttujan.

Jos käyttäjä haluaa frendifietoa, otetaan käyttöön useampia vuosia, joille kulle
kin käyttöliittymä tekee samat operaatiot.

2) YKR-käyttöffittymä hakee halutun ajankohdan halutun työssäkäyntialueenha
lutun muuttujan tiedot.

3) YKR-käyttölilttymä hakee halutun ajankohdan aluejaon/aluejaot.
4) YKR-käyttöliittymä tekee x-ja y-koordinaattitietojen perusteella taulusta pis

teistön, joka sijoittaa ominaisuustiedot maastoon.
5) YKR-käyttöliittymä poimll taulusta ne rivit, jotka ovat alueen sisällä (rivi = yksi

piste).
6) YKR-käyttöliittymä laskee halutun arvon, esimerkiksi summan, halutusta ken-

tästä (muuttujasta).
7) Kohtien 4ja 5 tehtävät tehdään jokaiselle aluejaon alueelle.
8) Käyttäjä valitsee halutun tiedon esitystavan.
9) YKR-käyttöffittymä esittää muokatun tiedon karttana tai karttasarjana, dia

grammina tai taulukkona.
Tämän jälkeen käyttäjä voi itse tarvittaessa jalostaa seuranta-analyysin pidemmälle
joko paikkatieto-ohjelmassa tai esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmassa.

Ympäristöminieriö 0
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Aineistojen ja tiedonhallinta

mallin sopivuus liankkeeseen
........................................................

5.! Seurantamuuttujien laatu

Tehtyjen esiselvitysten perusteella voidaan Tilastokeskuksen toimittaman seuranta-
aineiston käyttökelpoisuutta pitää tyydyttävänä. Aineistot ovat olleet kattavia ja
samojen kriteerien mukaan tehtyjä. Muuttujissa on mukana luotettavuustietoja, mikä
on helpottanut laadunvalvontaa. Muuttujilla on pystytty toteuttamaanvaafivampia
km yhdyskuntarakennetta kuvaavia aluejakoja. Aineistojen soveltuvuus eri ohjelmiin
on ollut hyvä. Kehitystyötä onkin tehty eri paikkatieto-ohjelmilla (Map-Info,
ArcViewja Arc-Info).

Tilastokeskus on huolehtinut aineistojen vertailukelpoisuudesta eri ajankohtina.
Mm. toimialaluokitukset on ajettu taaksepäin EU:n NASE-luokituksen mukaan.
Koska tällaista vanhojen aineistojen uudelleenluokitusta ei ole kaikkien muuttujien
osalta aiemmin tehty, on vanhempia aineistoja jouduttu korjaamaan useasti kehitys
työn aikana.

Vanhemmissa, etenkin vuosien 1980 ja 1985 aineistoissa virheiden osuus on
muutamien muuttujien osalta melko suuri. Tämä koskee erityisesti muiden kuin
asuinrakennusten paikkatietoja. Tilannetta on kuitenkin parannettu mm. vuosien
199$ ja 1993 rakennus-ja huoneistorekisterin paikkafiedoifia. Paikkafietojenlaatura
joitteet on myös huomioitu sekä analyyseissa että aluejakoja toteutettaessa. Aineis
ton laadun paranemisessa on laajemmin kyse pitkäjänteisestä ja hitaasti etenevästä
tehtävästä, joka vaatii yhteistyötä Väestörekisterikeskuksen, Tilastokeskuksen, kun
tien rakennusvalvontaviranomaistenjavaltion ympäristöhallinnon kesken.

5.2 Aluejakojen luotettavuus ja vaikutus analyysiin

Aluejakojen merkitys yhdyskuntarakenteen seurannassa on keskeinen sekä itse ilmi
ön kuvaamisen että varsinaisten seuranta-analyysien ja niistä saatavien tulosten
suhteen. Tästä syystä aluejakojenluotettavuuttaja sopivuutta on testattava ennen
järjestelmän laaj amittaista käyttöönottoa. Tämä on mahdollista toteuttamalla perus-
seurantaa varten tiedot keskeisistä perusmuuttujista ko. aluejaoilla ja vertaamalla
niitä muihin referenssiaineistoihin. Luotettavuusarvion dokumentoinnin yhteydes
sä on syytä selvittää myös aluejakojen ajaifisten muutosten suuruus ja vaikutus seu
rantatuloksiin.

5.3 Tausta-aineistojen köyttökelpoisuus

Joissakin tausta-aineistoissa on puutteita, jotka estävät niiden käytön erityisesti pie
nimittakaavaisella tarkastelutasolla. Esimerkiksi fiestöä koskevat aineistot ovat puut
teellisia muutamissa maaseututaajamissa. Tausta-aineistojen täydentäminen, tarken
taminenja päivittäminen ovat kuitenkin useimmiten aineistojenylläpitoviranomais
ten vastuulla. Tausta-aineistojen kehittämistarpeet ja -ratkaisut onkin pyrittävä hoi
tamaan viranomaisyhteistyön avulla. Ympäristöhallinnon tarvitsemien tausta-ai
neistojenkehittämis-ja täydentämistarpeet on määriteltävä osana ympäristöhallin
non yleistä seuranta- ja paikkatietostrategiaa ja varmennettava YKR:ään liittyvien
tarpeiden riittävä huomioinfi siinä.
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5.4 Tiedonhallintamallin sopivuus

Perusratkaisultaan tietokantapohjainen ratkaisu on osoittautunut toimivaksi. Ruutu
pohjainen aineisto mahdoifistaa myös useita toimintoja toteutettavaksi itse fietokan
taohjelmistossa paikkafieto-ohjelman lisäksi. Kehitys tietokantaohjelmistojen paik
katietolaajennuksissa on kuitenkin otettava riittävästi huomioon. Nykyinen YKR:n
tiedonhallinta perustuu malliin, jossa osa tiedoista on relaatiotietokannassa ja osa
paikkafietoina. Tämä ratkaisu aiheuttaa ongelmia analyysien teossa:

paikka-ja ominaisuusfiedot on haettava eri lähteistä ja erilaisin toimenpitein.
Ominaisuustiedot haetaan SQL-komennoin, paikkafiedotpaikkaheto-ohjelman
välinein. Aineistojen yhteensovittaminen tapahtuu paikkafieto-ohjelmassa,

O tietoa siirrellään turhaan verkossa. Ominaisuustiedot joudutaan usein hake
maan kohdealuetta laajemmalta alueelta mikäli kohdealue ei satu olemaan kun
ta tai työssäkäyntialue,

O paikkafietoaineistot puolestaan ovat useimmiten tiedostopohjaisia, jolloin koko
aineisto ladataan muistiin aina aineistoa käytettäessä,

O tietoja täytyy muunnella kesken analyysien. Ominaisuustiedoista tehdään pis
teaineistoja hakuprosessin yhteydessä ja leikataan aluejaoifla,

O tiedon haku sijainnin perusteella on tehotonta. Ominaisuusfiedot haetaan jo
honkin keinotekoiseen ominaisuuteen perustuen. Paikkatieto-ohjelma ei osaa
käyttää tehokkaasti indeksejä —jos ollenkaan —muistissa oleviin ominaisuusfie
toihin,

O tiedon prosessointi tapahtuu mikrossa. Jokaisen mikron tulee olla tehokas,
O tiedon käsittely on ohjelmaniippuvaista.
Tämän pohjalta on esitetty parannusehdotuksia, jotka esitellään erikseen kappalees
sa 9.
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Liittymät muihin hankkeisiin

YKR:n kehitystyön aikana on tullut esille YKR:sta saatavien tietojen hyväksikäyttö
muissa ympäristöhallinnon hankkeissa. Tämä koskee erityisesti ympäristöministeri
össä käynnissä olevia rakennetun ympäristönja alueidenkäytön seurantaprojekteja
kuten lähiöseuranta, keskusta-alueiden seuranta jalähiympäristön seuranta. Lisäksi
YKR:n tietoja voidaan ja niitä onjo käytetty hyväksi erillisselvityksissä mm. valtion
ympäristöhaffinnon tutldmushankkeissa kuten LYYLI-tutkimusohjelmassa (“ympä
ristövaikutuksiltaan eduifinen yhdyskuntarakenne jaifikennejärjestelmä tutkimus
ohjeima”).

YKR-fietojen käyttötarvetta esIIntyy myös valtion ympäristöhallinnon ulkopuo
lella maakuntien ja kuntien tasolla. Maakuntien liitoissa YKR-tyyppisten tietojen
tarpeen voidaan olettaa kasvavan uuden rakennuslain voimaantulon aiheuttamien
seurantavelvoitteiden ja maakuntakaavan sisältöuudistusten myötä. Kuntatasolla
YKR-seurantatietojen hyväksikäyttöä rajoittaa aineistojen yleispiirteisyys.

YKR-seuranta-aineistojen laajamittaista hyväksikäyttöä muissa hankkeissa ra
joittaa käytettävissä olevat SYKE:n henkilöstöresurssit sekä Tilastokeskuksen ja
muiden tiedon omistajatahojen asettamat rajoitukset tietojen yhteiskäytölle.

YKR:ää tukevia hankkeita on myös muilla julkishallinnon sektoreilla. Näiden
osuus on kasvamassa paikkafiedon laajemman hyväksikäytön myötä. Mm. valtakun
nallisen maankäyttö ja -peittotietokannan esiselvityksen (ns.” Slices-projekti”) yh
teydessä on tullut esille yhtymäkohtia, joista myös YKR:n kehitystyö voi hyötyä.
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Yhdyskuntarakenteen
seurantajärjestelmän
käyttöönoton järjestäminen
.......................................................

YKR:n käyttöönotto jajatkokeifittäminen tapahtuu osana ympäristöhaifinnon aluei
denkäytön tietojärjestelmän kehitystyötä. Tässä yhteydessä määräytyvät myös
YKR:ään käytettävissä olevatvoimavarat ja käyttöönoton aikataulu.

Alustavasti voidaan hahmotella seuraavia lähiajan työvaiheita:
O käyttöifittymän prototyypin rakentaminen ja käyttöönotto,
O aluejakojen viimeistelyjaluotettavuusarviointi,
O yleistietojen (kts. luku 4.61) tulostaminenja silrto käyttöliittymään,
O YKR:nkäyttökoulutuksenkäynnistäminen ja internet-pohjaisen tietämyskan

nan (laajennetun oppaan) rakentaminen,
O YKR:ääkoskevan tiedotuksenjäijestäminenYKR:n kotisivujen ja ympäristöhal

linnon infranetin ryhmähakemistojen kautta,
O järj este]niän laajentaminen alueeffisten ympäristökeskusten käyttöön harkitaan

osittain UYK:n kokeiluhankkeenkokemusten perusteella,
O ensimmäisten seuranta-analyysien suorittaminen erityisesti taaja-asutusrajauk

sen ja aluejakojen testaamista silmälläpitäen,
O ensimmäisen erityisesti seurannan yleistietojen kuvaamiseen keskittyvän valta

kunnaffisen seurantaraportin työstäminen,
O järjestelmän hyväksikäyttömahdoifisuuksia maakuntakaavoituksessa kartoitta

vien pilottiprojekfien käynnistäminen,
O rakennus-ja huoneistoreldsterin (RHR) hyötykäyttö osana YKR:ää,
O lähiöitäja keskusta-alueita koskevien seurantatietojenliittäminen YKR:ään.
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8 Järjestelmän kustannukset
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.OOOOOOOOOOO.OO

Järjestelmän kustannukset voidaanjakaa perustamis-ja käyttökustannuksän. Perus
tamiskustannukset ajoittuvatvuosille 1996-1999. Vuoden 1999 aikana järjestelmä on
tarkoitus ottaa käyttöön. Käyttöönotto ja sen jälkeen tapahtuva järjestelmänmahdol
linen jatkokehittäminen lasketaan tässä yhteydessä kuuluvaksi osaksi käyttökustan
nuksia. Seurantajärjestelmän käyttö erfflisprojekteissakustannetaanniistä saatavilla
tuloifia.

8.! Perustamiskustannukset

Nämä koostuvat pääasiassa seurantamuuttujien hankinnastajajärjestelmän kehitys-
työstä. Kehitystyö on toteutettu pääasiassa ympäristöministeriönmäärärahoifia. Osa
kehitystyöstä on toteutettu myös Suomen ympäristökeskuksessavirkatyönä. Seuran
tamuuttujien hankintakustannus on tähän asti ollut n. 300 000 mk.

8.2 Arvioidut käyttökustannukset

Arvio käyttökustannuksista perustuu oletukseen, jossa seurantajärjestelmän käyt
töönotto toteutetaan ehdotuksen mukaisesti (kpl. 7.). Käyttökustannukset jakau
tuvat
a) käyllöönoton,
b) perusseurannanja ylläpidon sekä
c) YKR:n jatkokehillämisenja käytön laajentamisen kustannuksiin.

a) Käyttöönoton kustannukset koostuvat koulutuksesta, opasmateriaa
lista ja käyttöliittymän viimeistelystä.

b) Perusseurannanja ylläpidon kustannukset ovat vuosittaisia kustannuk
sia. Kustannukset riippuvat oleellisesti
O perusseurannan seurantaraporttien kattavuudestaja tiheydestä,
O seurantamuuttujien päivityksestä sekä
O käytön laajuudesta.

Seurantaraportifen toteuttaminenja seurantamuuttujien päivitys on
esitetty toteutettavan tärkeimpien muutostietojen osalta 2 vuoden
välein ja laajemmin viiden vuoden välein (kpl. 4.3 ja 4.2). Seuranta
muuttujien päivityksen aiemmin suunniteltuja kustannuksia alentaa
huomattavasti valtakunnallisen rakennus- ja huoneistorekisterin
käyttöönotto koko ympäristöhallinnossav. 1999 (ml. väestö-ja toimi
tilatiedot). Edellytyksenä kustannuksille on kuitenkin RHR:n päivi
tys jatkossa vähintään 2-3 vuoden välein. Seurantamuuttujien päivi
tyskustannukset koostuvatkin pääasiassa tilastokeskuksen työpaik
ka-, työvoima-, työmatka-ja autonomistustiedoista.

c) YKR:njatkokehittämisen käyttökustannukset ovat parhaiten arvioi
taessa vasta RHR:n, lähiöseurannanja keskusta-alueseurannan seuran
tajärjestelmäänliittämisenjälkeen. Tällöin arvioidaan myös mahdollis
ten uusien seurantamuuttujien hankinta. Käytön laajentaminen alueel
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lisffle ympäristökeskuksffle aiheuttaa kustannuksia sekä seurantatieto
jenkäyttöoikeudenlaajentamisenettä koulutustarpeenvuoksi. Kustan
nukset ovatkin parhaiten arvioitaessa seurantatulosteidenjaUuden
maan ympäristökeskuksen koekäytön kokemusten pohjalta syksyllä
1999.

YKR:nkäyttökustannusarvioksi saadaan vuosffle 1999-2005 henkilötyö
vuosina 1-2htv/vuosi ja kehittämiskustannuksiin yhteensä noin
50 000mk/vuosi. Näiden lisäksi seurantarnuuttujienpäivitysmaksuihin
tarvitaan noin 40000mk 2-3 vuoden välein ja 80000-100000 mk viiden
vuoden välein. Mikäli käyttöoikeus laajennetaan koko ympäristöhaifin
toon on kustannuslisäys noin 4000-8000 mk/aluekeskus (riippuen seu
rantamuuttujien määrästä). KeskirnääräiseksiYKR:n käyttökustannus
arvioksi saadaan vuosittaisten henkilötyövuosien lisäksi noin 70000-
90 000mk/vuosi.
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Pitkän aikavälin kehittämis

tarpeita ja mahdollisuuksia
O O O O O O O O O O O O 0 O O O O O O O 00 O OO O O O O O O O 0 O O O O 0 O O O O O OO OO O O 0 OOO O 0

YKR-seurantajärjestelmää on syytä jatkuvasti kehittää ja täydentää sen käytöstä
saatavien kokemusten pohjalta. Kehittämis- ja täydentämistarpeet ovat parhaiten
arvioitavissa luvussa 7lueteltujen käyttöönottovaiheidenjälkeen. Kuitenkinjo tässä
vaiheessa on nähtävissä kehittämis-ja täydentämistarpeita, joihin on otettava kan
taa seuraavien lähimmän viiden vuoden aikana:

Tietopohjan parantamiseen liittyvät kehittämistarpeet:
O RHR:n hyväksikäyttö YKR:n seurantamuuttujien päivityksessä,
O seurantamuuttujien täydentäminen uusilla paikkatiedoilla,
O YKR:n paikkatietojen täsmentäminen mm. lähiympäristön seurantatarpeita

vastaavalle tasolle,
O kuntien paikkafietoaineistojen hyväksikäyttö,
O valtiohallinnon muiden (paikkafieto)aineistojen hyväksikäyttö,
O kaupan suuryksiköitä koskevan seurantatiedon kehittäminen,
O loma-asutusta koskevan seurantatiedon kehittäminen,
O rakentamattomia alueita koskevan seurantafiedonkehittäminen,

YKR-aineiston hyväksikäytön kehittämiseen liittyvät toimenpiteet:
O YKR-seurannan ulkopuolelle jääneitä kaupunkiseutuja ja työssäkäynfialueita

koskevan seuranta-aineiston hyödyntäminen,
O seurantaindikaattoreiden kehittäminen (kts. luku 4.61),
O kansainväliset, mm. EU:n taholta syntyvien seuranta-ja tilastointitarpeiden

huomioonotto,
O YKR-aineistojen käyttöoikeuksien laajentaminen: yhteiskäyttö muissa valtion

haifinnon vastaavissa seurantahankkeissa,
O YKR-aineistojen käyttöoikeuksienlaajentaminenkuntiinjamaakunfienffittoihin.

YKR:n teknisten ominaisuuksien kehittäminen:
O YKR-käyttöffittymän toimintojen laaj entaminen,
O relaatiofietokantaohjelmistonpaikkatietolaajennuksen käyttöönotto, (ESRI:n

Spatial Data Enginen(SDE) MS SQL Server),
O rasterimuotoisten seurantamuuttujien käyttöönotto ja
O käyttöifittymän laajennus ympäristöhallinnon ulkoiseen käyttöön.
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Johtopäätökset
...................................................

Yhdyskuntarakenne muodostaa tärkeän viltekehyksen monille yhteiskunnan perus
toiminnoile.

Huolimatta yhdyskuntarakenteen laajasta yhteiskunnallisesta merkityksestä,
tarvittavaa valtakunnallisiin tarpeisiin soveltuvaa tietoa ei juurikaan ole ollut saata
villa. Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän kehittämistyön tavoitteena on ol
lut sellaisen, yhdyskuntarakenteen eri osatekijöitä kuvaavan tietopohjan luominen,
johon suuri osa myös muuta rakennetun ympäristön seurantaa voi nojautua.

Yhdyskuntarakenteen seurannan ongelmat voidaan jakaa viiteen osaan:
O Yhdyskuntarakenteen moniulotteisuusja paikallisuus
O Tietotarpeidenlaaja-alaisuusjakorkeajalostusaste
O Tiedon saatavuus
O Tiedon käyttö ja organisointi
O Tiedon hallinta

Yhdyskuntarakenne-käsitteen moniulotteisuus ja kytkeytyminen paikaifisin maan
fieteeffislln erityisoloihin asettaa erityiset vaatimukset valtakunnalliselle tilastollisel
le seurannalle. Yhtä oikeaa tapaa kuvata yhdyskuntarakennetta ei ole olemassa. Tär
keintä, mutta samalla ongelmaifista on saada ajaifisesti ja alueeffisestivertailukelpois
ta tietoa yhdyskuntarakenteen keskeisistä peruselementeistä, muutosilmiöistä ja
niiden kehityssuunnista.

Seurannan kannalta haasteeffista on myös yhdyskuntarakennetta koskevien tie
totarpeidenlaaja-alaisuusja tähän liittyvä tarve korkeaanjalostusasteeseen. Käytän
nössä tämä tarkoittaa pohjatiedoiltaan kohtuullisen laajaa tietoaineistoa, jota muok
kaamalla saadaan tarvittavaa jalostettua tietoa. Seurantatietoa ei kuitenkaan voida
eikä tule jalostaa liian pitkälle. Tälle asettavat omat rajoituksensa mm. käytettävissä
olevat voimavarat ja yleisiä yhdyskuntarakenteen kehityssuuntia painottavien tieto-
tarpeiden ensisijaisuus.

Tiedon saatavuusongelma on perua sekä yhdyskuntarakenteen paikaifisuudesta
että valtakunnallisen tiedon pirstaloitumisesta eri sektoreille. Valtakunnallisten re
kistereiden käyttöä rajoittavat useat eri hallinnolliset ja taloudelliset tekijät.

Seurantatiedon käyttö ja organisointi on yksi keskeisimmistä yhdyskuntaraken
teen seurannan kehittämishaasteista. Sei±rantatiedon tarpeet poikkeavatkäyttäjäkoh
taisesti. Ongelmaksi muodostuu, miten saada laajasta tietomassasta tarvetta vastaa
vaa, oikealla tavalla muokattua, ajankohtaista, riittävän tarkkaa ja ymmärrettävässä
muodossa analysoitua tietoa.

Järkevällä tiedonhaifinnallavoidaan ratkaista merkittävä osa em. ongelmista. Yh
dyskuntarakenteen seurannafia tarkoitetaankin yhdyskuntarakennetta koskevien tie
tojen systemaattista keräämistä, hallintaa, analysointia ja raportointia paikkatietoi
hin perustuvien tiedonhallintamenetelmien avulla joustavasti eri tietotarpeita varten.

Ratkaisuna voidaan pitää keskitettyyn tiedonhaDintaan perustuvaa yhdyskunta-
rakenteen seurantaj ärj estelmää, josta voidaan sisällöllisesti erottaa seurantakohteet
(ts. seuranta-alueet), seurannassa käytettävät muuttujat, seurantatiheys, vertailukel
poisen analysoinnin mahdoffistavat aluejaot, seurannassa tarvittavat tausta-aineistot
ja -analyysit sekä paikkatietopohjainenkäyttöifittymätietokantoihinja tiedonhallin
taan.
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Yhdyskuntarakenteen seurannan mahdoffisuuksia arvioitaessa useimmat seurantaa
varten tarvittavat osat ovat jo olemassa eikä esimerkiksi mittavia tiedonkeruutarpei
tajuurikaan ole. Kysymys on enemmän tiedon hyötykäytön laajentamisesta sekä tie
tojen yhteiskäytön lisäämisestä.
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Liite 1

Seurantamuuttujat

1. Prioriteeffi

1. VÄESTÖ IKÄRYHMITTMN:
- v. 1980, -85, -90, -93, -95,
- Ikäryhmät: 0-6v., 7-14v.,15-17v., 18-29v., 30-49v., 50-64v., 65-74v., 75+v..

2. ALUEELLAASUVA TYÖLLINEN TYÖVOIMA ELINKEINON MUKAAN.
LISÄKSI TYÖTTÖMÄT SEKÄ KESKUSKUNNASSA/ -KUNNISSA TYÖSSÄ
KÄYVÄI
- v. 1980, -85, -90, -93,-95,
- Alueella asuva työllinen työvoima l&jaintasoa vastaavalla EU:n NASE- toimi

alaluokituksella kaikkien vuosien osalta. Keskuskunnat vuoden 1994 kuntara
jauksella (tilastokeskuksen työssäkäyntialueiden (-93) mukaisesti.

3. ALUEELLA TYÖSSÄKÄYVÄT (VASTAA ALUEEN TYÖPAIKKOJA):
- v. 1980, -85, -90, -93, -95,
- Kirjaintasoa vastaava EU:n NASE- toimialaluokitus kaikkien vuosien osalta.

4. ALUEEN RAKENNUSTEN KERROSALA (k-m2)JA LUKUMAÄRÄ PÄÄASIAL
LISEN KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAAN:
- v. 1980, -85, -90, -93, -95,
- Kirjaintaso. Liikerakennuksetja asuinrakennukset lisäksi 2-nro.-tasolla.

Myös alueen keskimääräinen kerrosala.

5. ALUEEN ASUINHUONEISTOALA (h-m2 )JA LUKUMÄÄRÄ. ERIKSEEN
ASUTUT
- v. 1980, -85, -90, -93, - 95,
- Myös alueen keskimääräinen huoneistoala.

6. TOIMITILOJEN ALA (m2 )JA LUKUMÄÄRÄ KÄYTTÖTARKOITUSLUOKI
TUKSEN MUKAAN:
- v. 1980, -90, -95,
- Kirjaintasolla. Lisäksi 2-nro-tasolla liike-, hoitoalan, kokoontumis-ja opetus-

rakennukset. Myös keskimääräinen ala (m2). Toimitiloista tarkistettu lasken
ta viiden vuoden välein (eli v. -90, -95).

7. TYÖMATKAN PITUUS ASUINPAIKASTA PITUUSLUOKITTAIN
- 1980, -85, -90, -95
- Alueen työmatkojen 1km., yhteenlaskettu pituus ja keskimääräinen työmatkan

pituus luokittain (0 km, 0-2 km, 2-5 km, 5-20 km, 20-50 km, 50-100 km, >100
km). Lisäksi työmatkojen osuus em. pituusluokittain(%) kaikista alueen työ
matkoista.

8. TYÖMATKAN PITUUS ASUINPAIKAN JA TYÖPAIKAN MUKAAN
- 1985, -90, -95,
- Työllisen työpaikanja asuinpaikan sijainti ruuduittain ja niiden välinen etäi

syys.
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9. ALUEEN ASUINHUONEISTOVÄESTÖ, PERHEKUNNANKOKO JA AUTON-
OMISTUS
- 1985, -90, -95,
- asuntokunnan koko: 1,2, ...7+,
- asuntokunnat, joissa alle 18-v. lapsia,
- asuntokuntien lukumäärä, joilla auto ja / tai ei autoa, 1 auto, 2+ autoa

(autotieto vain vuodesta 1990 lähtien).

2. Prioriteeffi

Seuraavat tilastoruuduttaiset seurantamuuttujat on tarkoitus toteuttaa lähitulevai
suudessa pääosin RHR:stä.

10. ALUEEN ASUINHUONEISTOT TALOTYYPIN MUKAAN. ERIKSEEN KAIKKI
ASUINHUONEISTOTJAASUTUT:
- v. 1980, -85, -90, -95.

11. RAKENNUSTEN KERROSALA RAKENTAMIS- TAI PERUSPARANNUSVUO
DEN MUKAAN:
- 1920,1921-1930,1931-40,1941-50,1951-1960,1961-70,1971-1980, 1981-1990,

1991- uusin.

12. MYÖNNETYT RAKENNUSLUVATJA RAKENNUKSEN KERROSALA KÄYT
TÖTARKOITUSLUOKITTAIN KAAVOITUSTILANTEEN MUKAAN:
- v. 1980-84,1985-89,1990-94,
- asemakaava, rakennuskaava, rantakaava, yleiskaava, eikaavaa poikkeuslupa:

rakennuskielto, muu syy. Kirjaintaso. Liikerakennukset ja asuinrakennukset
lisäksi 2-nro.-tasolla. Myös alueen keskimääräinen kenosala.

13. VALMISTUNEIDEN RAKENNUSTEN KERROSALAJA KÄYTTÖTÄRKOITUS
KAAVOITUSTILANTEEN MUKAAN:
- v.1980-84, 1985-89,1990-uusin,
- asemakaava, rakennuskaava, rantakaava, yleiskaava, eikaavaa poikkeuslupa:

rakennuskielto, muu syy Kirjaintasolla. Lilkerakennukset ja asuinrakennuk
set lisäksi 2-nro.-tasolla. Myös alueen keskimääräinen kerrosala.
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Liite 2

Taaja-asutusrajausmenetelmä

YKR:N TAAJA-ASUTUSRAJAUSMENETELMÄ

YKR:n taaja-asutusrajaus on toteutettu useassa eri vaiheessa. Ensimmäiseksi varmis
tetaan taaja-asutukseen vllttaavien rakennus-ja väestökeskittymien sijainti. Tämän
jälkeen poimitaan valituilla raja-arvoilla keskittymistä ne alueet, jotka kuvaavat
keskimääräistä taaja-asutusta Suomessa. Poiminnan yhteydessä toteutetaan useita eri
yleistysoperaatioita, jotta voidaan toteuttaa yhtenäinen taaja-asutusrajaus. Raja-ar
vojen määrittely on toteutettu otantana sekä usealta eri alueelta että poikkileikkaus
vuodelta, jotta paikalliset erot tulisi mahdoffisimman hyvin huomioitua. Keskeisim
mät kriteerit taaja-asutuksen rajauksessa ovat olleet:
- rakennusten lukumäärä,
- kerrosala,
- väestömääräja
- näiden suhde toisiinsa jalähiympäristöön etäisyydellä mitattuna

Tällä menettelyllä on haluttu varmistaa muutamien taaja-asutuksen erityispiirteiden
huomioiminen mahdollisimman hyvin.

- Yksittäisten taajaman reunoilla sijaitsevien, kerrosalaltaan isojen ja toiminnal
taan taaj amaan liittyvien rakennusten huomioiminen osaksi taajamaa, vaikka
suora etäisyys tilastollisen taajaman ei olisikaan riittävä (mm. isot teollisuus
laitokset, varastot tms.)

- Haja-asutukseen verrattavan harvan nauhamaisen asutuksen erottaminen pois
taaja-asutuksesta.

- Taaja-asutuksen sisälle kuroutuneiden alueiden erottaminen erikseen taaja-asu
tuksesta (mm. taajaman sisäiset isot rakentamattomat tai harvasti rakennetut
alueet, pelto- ja metsäalueet sekä vesialueet)

Lähtöaineistona rajauksessa käytetään Ulastoruutua (250 x 250 m)rakennuskannasta
(kuva. Ruudukolle toteutetaan yleistys, jossa jokaiseen ruutuun lasketaan summa 1
km:n etäisyydellä olevien ruutujen rakennustenlukumäärästäja valitaan ne ruudut,
joiden summa-arvo on > 39 (kuva 1). Valittujen ruutujen sisältä toteutetaan uusi
yleistys, jossa lasketaan vierekkäisten ruutujen summa kerrosalasta. Valitaan ne ar
vot, jotka ylittävät arvon 1499 (kuva 2). Poistetaan ruudukon sisään jäävien tyhjien
alueiden ruudut. Valitaan ne alkuperäisen rakennuskannan ifiastomudustonruudut,
jotka jäävät valittujen ruutujen sisään. Valituista perusaineiston ruuduista valitaan
ne ruudut, joissa rakennusten lukumäärän summa on> 1 tai kerrosalan summa >

299. Lasketaan ruuduista 250 metrin etäisyysvyöhyke. Lasketaan etäisyysvyöhykkees
täuusietäisyysvyöhyke “sisäänpäin”. Valitaan ne alkuperäisen rakennuskannan ifias
toruuduston ruudut, jotka jäävät valittujen ruutujen sisään. Yhdistetään ruudusto
(ehtona ruudun sivun osuminen toiseen ruutuun) Lasketaan muodostuneisiin alu
eisfln väestöfieto ja valitaan ne alueet, joissa asukasluku> 199 (kuva 3).

Q Suomen ymparisto 344



Kuva 1: Lähtöaineistona
tilastoruutu 250 x 250 m
rakennuskannasta. Raja-
viiva focalsum > 39.

Kuva 2: Focalsum 1km
rakennusten lukumäärästä
> 39ja niistä focalsum
(8-naapuruus) rakennus
ten kerrosala > 1499
(harmaa alue).
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Kuva 3. Yhdistetään
ruudusto ja valitaan ne
alueet, joissa asukaslu
ku >199. Kuvassa har
maa alue YKR- taaja
asutus -90 ja vertailuna
tilastokeskuksen taaja
maraja 90.

________________________________________ ___________ _________________

Kuva 4. YKR.n taaja-asu
tusraja (yhtenäinen) ja
TK:n taajamaraja (katko
viiva) peruskartalla vuon
na 1990 Hämeenlinnan
pohjoisosassa (Aulanko)
ja Hattulan eteläosassa.
Rakennusmassat laajem
maIta alueelta huomioiva
YKR-rajaus ottaa taaja
maan myös taaja-asutuk
seen kuuluvat Aulangon
hotellin ja naisvankilan,
jotka jäävät TK:n rajauk
sen ulkopuolelle. Keski
määrin YKR:n taajamakri
teen on taaja-asutuksen
suhteen kuitenkin tiu
kempi kuin TK.n taaja
marajaus. Lisäksi YKR
taajaman sisällä sijaitse
via isoja rakentamattomia
maa- ja vesialueita ei las
keta mukaan taaja-asu
tukseen, vaan niille on
oma luokkansa.
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RakL:n taaja-asutuskynnys

Rakennuslaissa taaja-asutusalueet määritellään alueiksi, joilla rakentaminen muo
dostaa taaja-asutusta eli sellaista yhtenäistä asutusta, jota varten on yhteisten tarpei
den tyydyttämiseksi syytä ryhtyä erityisin toimenpiteisiin, niin kuin teiden, viemä
rin tai vesijohdon rakentamiseen (RakL 4 1 mom.) Taaja-asutukseen saa käyttää
ainoastaan sellaista aluetta, jolle on vahvistettu asema-, rakennus- tai rantakaava
(RakL 5 1 mom.). Mikäli taaja-asutusta syntyy, eikä alueella ole edellä mainittua
kaavaa, rakennusluvan saamisen edellytyksenä on hankkeelle alueeffisen ympäristö
keskuksen, ympäristöministeriön (RakL 5 2 mom.) tai kunnan (RakL 5a 1 mom.)
erityisistä syistä myöntämä poikkeuslupa taaja-asutuksen muodostamiskiellosta.
Käytännössä taaja-asutuksen muodostamista valvotaan myös sen vuoksi, että hallit
sematon taaj a-asutuksen leviäminen vaikeuttaa myöhempää detaljikaavoitusta ko.
alueelle.

Maankäyttö-ja rakennuslain uudistuksen myötä taaja-asutustermi poistuu, mutta
haettaessa tulkintaa uudelle suunnittehitarvealue-käsitteelle on vanhastaan vaklin
tunut taaja-asutuskynnyksen tulkinta edelleen keskeinen tekijä suunnittelutarve
alueen määrittelylle.

YKR-rajausmenetelmän suhde RakL:n taaja-asutuskynnykseen

Vaikka esitetty YKR- taaja-asutusrajaus ei tarkoitakaan RakL:n mukaista taaja-asu
tuskynnystä on käsitteiden samankaltaisuudella tavoitteena seurata taaja-asutuksen
muodostumista mahdollisimman hyvin. Esitetty tilastollinen menetelmä seurata
taaja-asutuksen mukaista rakentamista vaatii kuitenkin menetelmän parantamista
useilta eri kohdin. Paikallisten tekijöiden merkitys taaja-asutuskynnyksen määritte
lyyn on usein kuitenkin niin merkittävä tekijä, että tilastollista määrittelyä voidaan
pitää tässävaiheessa ainoastaan ohjeeffisenaja pääosin ifiastoinifin ja seurantatarpei
sin soveltuvana.

Tilastokeskuksen taajamamääritelmö

Taajamaksi määritellään kaikki ne vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa
rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 100 metriä suurempi. Taajamien rajauk
sissa otetaan huomioon asuinrakennusten lisäksi mm. liike-, toimisto- ym. työpaik
koina käytettäviä rakennuksia. Hallinnollisila aluejaoilla ei ole vaikutusta taajamien
muodostumiseen. Taajamien rajaus tehtiin 1985 väestölaskentaan saakka manuaali
sesti peruskartoille, joista rajatiedot tallennetifin numeeriseen muotoon. Taajamat
muodostuivat monikulmioista, joiden pienin sivu oli 500 metriä. Vuoden 1990 väes
tölaskennasta lähtien taajamien rajaus on tehty koneeffisesti käyttäen hyväksi raken
nusten koordinaattitietoja. Menetelmän muutoksestajohtuen vuodesta 1990 lähtien
taajamien pinta-alatieto ei ole täysin vertailukelpoinen entisellä menetelmällä muo
dostettujen taajamien pinta-alafietojen kanssa. Vuoden 1995 väestölaskennassa taa
jamien rajausmenettely on suunnilleen samanlainen kuin vuonna 1990. (Tilastokes
kus, Väestölaskenta 1995 käsikirja 35)
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Liite 3

Kaupunkiseudun rajauskriteerit

Kaupunkiseutu kattaa keskustaajaman, siihen liittyvän lievealueen sekä toiminnal
lisesti että fyysisesti siihen läheisesti liittyvät lähitaajamat. Keskustaajamalla tarkoi
tetaan tällöin yhtenäistä keskuskaupungin (usein myös lähikuntän ulottuvaa ja ra
kennuskannaltaan suurinta) YKR-taaja-asutusrajausta. Kaupunkiseutuja on kaikilla
em. 30 suurimmalla työssäkäyntialueella vain yksi, paitsi Helsingin työssäkäynfialu
eella, jossa Helsingin kaupunkiseudun lisäksi on erikseen myös Hyvinkään, RIIhimä
en, Lohjan ja Porvoon kaupunkiseudut.

Kaupunkiseudunlievealue muodostuu yhtenäisestä alueesta, joka ulottuu keskus
taajaman kohdalla 5 km:njalähitaaj amien kohdalla 3 km:n etäisyydelle YKR-taaja
asutusrajauksen reunasta.

Lähitaaj amien liittyminen osaksi kaupunkiseutua käsittää useita eri kriteereitä. Ar
vioinnissa on käytössä YKR-aineistot ja pohjakartta-aineistot. Fyysistä läheisyyttä ar
vioidaan pääasiassa keskustaajamanja lähitaajamien välisellä linnuntie-ja tie-etäi
syydellä, alueiden väifinjäävällä rakennustehokkuudella sekä hikenneverkon tasol
la. Toiminnallisuuden arvioinnissa on käytettävissä olevan aineiston pohjalta rajoi
tuttava ainoastaan työssäkäynnin suuntautumisfietoon. Näiden lisäksi on huomioi
tu keskusvetoisuuden voimakkuutta keskustaajaman väestömäärän suhteen.

Keskustaajaman ulkopuolinen lähitaajama on osa kaupunkiseutua ,jos seuraavat
ehdot pääsääntöisesti täyttyvät:
- Työssäkäynti keskuskuntaan on vähintään 20%
- Tieverkkoetäisyys keskuskunnannodaalipisteestä (toiminnaifisestakeskipistees

tä)lähitaajaman reunaan on erikokoisila kaupunkiseuduilla maksimissaan seu
raavanlainen:
- keskustaajaman asukasluku > 300 000 => tie-etäisyys maks. 25km
- keskustaajaman asukasluku 200 000- 300 000 => tie-etäisyys maks. 15km
- keskustaajaman asukasluku 70000-200000 => tie-etäisyys maks. 10km
- keskustaajaman asukasluku alle 70000 => tie-etäisyys maks. 7,5km

- Etäisyys keskustaajaman ulkoreunasta lähitaajaman ulkoreunaan enintään 3km
- Etäisyys keskustaajaman ulkoreunasta maksimissaan 5km jos ulkopuoliseen

taaja-asutusalueeseenulottuu keskustaaj amasta lähtevä rakennustehokkuuden
alue, jossa on vähintään 50 rakennusta 1 km:n säteellä toisistaan. Näistä taajamis
ta tie-etäisyys keskustaan maksimissaan 25km (Helsingissä poikkeuksena 40
km).

- Suora tieyhteys keskustaajamaan vähintään kantafie-luokkaa

Poikkeustapauksissa, mikäli ulkopuolinen taaja-asutusalue ei täytä kaikkia em. kri
teereitä on tapauskohtaisesfi tulkittu kuuluuko ko. taajama kaupunkiseutuun. Tällai
sia poikkeustapauksia aiheuttavat erityisesti paikalliset erityispiirteet kuten fyysinen
rakentamiseste (kuten vesialue), poikkeukseifisen hyvät liikenneyhteydetyms.. Poik
keustapauksia on käytännössä kuitenkin hyvin vähän. Esimerkiksi Toivala Kuopion
pohjoispuolella kuuluu kaupunkiseutuun, vaikka kaikki kriteerit eivät täytykkään.
Keskustaajamanjalähitaajamanvälissä on laaja vesialue.
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Liite 4

Yhdyskuntarakenteen yleistiedotja seuranta-analyysit

Yleistiedot

Yleisfiedot koostuvat pääasiassa luvussa 4.2 esitettyjen seurantamuuttujien aikasar
joista luvussa 4.4 esitetyillä aluejaon pääluokilla. Yleistietoihin kuuluvat mm. seu
raavat teemat:

1) Työssäkäyntialueidenja kaupunkiseutujen koko:
- Taajamoituminen/kaupungistuminen Suomessa. Väestönmuutokset eri ko

koluokan taajamissaja haja-asutusalueella.
- Suurimmat työssäkäyntialueet Suomessa:

- 30, ilja 4 suurimman tk-alueen osuus koko maan väestöstä, työpaikoista
ja kerrosalasta 1980, -90 ja —95

- Työssäkäynfialueiden suuruusjärjestys, luokittelu yms. eri muuttujien
mukaan

- Kuntarajoihin perustuva tarkastelu:
- Kuntajaonmukaisten työssäkäynfialueiden, keskuskaupungin, kehyskun

tien ja seutukuntien asukasluku, työpaikat ja kerrosala 1995 sekä muutos
1980-85 - 1990-95.

- Karttasarja 30 suurimmasta työssäkäynfialueesta ja 34 kaupunkiseudusta
ulkorajoineen.
- Tilastofiedotuusimmalta poikkileikkausvuodelta:

- Maapinta-ala, väkiluku, kerrosalaja työpaikkojen lukumäärä
- Asukastiheys, työpaikkatiheysja kerrosalatiheys

2) Yhdyskuntarakenteen peruspiirteet:
- Kaupunkiseudun alueellinen muutos 1980-85 - 1990-95

- Karttasarja työssäkäynfialueiden kaupunkiseutujen alueellisista muutok
sista

- Maapinta-ala, asukasluku, kerrosala, työpaikatja näiden tiheys kaupun
kiseudulla vuonna 1980-85 - 1990-95-.
- Vuoden 1980- rajauksen mukaan
- Vuoden 1995- rajauksen mukaan
- Poikkileildcausvuoden rajauksen mukaisesti

- laaja-ja haja-asutuksen yleispiirteet työssäkäyntialueella:
- Kartta taaja-ja haja-asutuksenjakautumisesta työssäkäyntialueilla
- Taaja-asutusalueiden lukumäärä pinta-ala ja niiden ajaifinen ja alueeffinen

muutos
- Väestönjakautuminen taaja-ja haja-asutuksen suhteen sekä muutos

akaumassa.
- As. /maa-km2 taaja-asutusalueilla ja haja-asutusalueilla.

- Työssäkäyntialueenja kaupunkiseudun maankäyttö ja sen alueeffinen
muutos 1980-95 osa-aluejaon mukaan.
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Seuranta-analyysit

Alla oleva listaus ei pyri olemaan sisällöltään kattava. Tarkemman, seuranta-analyy
sit priorisoivan listan toteuttamisen työryhmä ehdottaa toteutettavaksijatkotyönä
laajemmalla osallistujataholla.

Seuranta-analyysit on jaettu aihepiireihin:
1. Yhdyskuntarakenteen peruselementit

- Rakennuskanta
- Asutus-ja väestörakenne
- Työpaikkarakenne
- Palvelurakenne
- Etäisyys, saavutettavuus ja liikkuminen yhdyskuntarakenteessa

2. Yhdyskuntarakenteen erityisteemat
- Yhdyskuntarakenteen hajautuminen/eheytyminen
- Sosioekonomiset analyysit

1) Yhdyskuntarakenteen peruselementit

Rakennuskanta

Seuranta-analyyseja tarvitaan ensisijaisesti rakennuskannan
- määrästä (lukumäärä ja kerrosala),
- käyttötarkoituksestaja
- alueeffisestajakautumisesta.
YKR:n osa-aluejaot kertovat yleisellä tasolla rakennuskannasta. Tarkempia analyyse
ja saadaan rakennus-, huoneisto-ja toimiifiatiedon luokituksia käyttämällä. Tärkeim
mät seurantatiedot ovat:
- Rakennustehokkuus (k-m2/ha) osa-alueittain
- Rakennuskannan jakautuminen työssäkäyntialueella

- Kaupunkiseudun osuus työssäkäyntialueen rakennuskannasta.
- Sisäkaupungin, esikaupungin, lievealueenja lähitaajamien osuus kaupunki-

seudun rakennuskannasta
- Rakennuskannanjakautuminen kaupunkiseudulla asuin-, liike-, toimisto-, teol
lisuusja varastorakennuksiin sekä muihin rakennuksiin (mm. liikenteen, hoito-ja
kokoontumisrakennukset)

Asutus-ja väestörakenne

Asutusrakenteen seurannassa analysoidaan työssäkäynfialueen asutuksen alueeffis
tajakauturnista pääasiassa osa-aluejaon erityyppisen asutuksen suhteen. Muuttuji
na ovat rakennuskannan lisäksi väestö-, asuntokunta-ja huoneistotiedot. Loma-asu
tusalueet on tarkoitus saada mukaanjärjestelmäänvasta seuraavassavaiheessa v. 1999
lopulla, kun kattavampi paikkafietoaineisto valmistuu. Perusseurantaan ehdotetaan
mm. seuraavia analyyseja:
- Asuntokannan koko osa-alueittain
- Asutuksen jajakautuminen kerros-ja pientaloasutukseen sekä haja-asutukseen
- Asukastiheys ja sen muutos keskusta-, kerrostalo- pientalo-ja lievealueilla
- Kaupunkiseudun lievealueen muuttuminen taaja-asutukseksi
- Asuntokunnan koko ja sen muutos asutusrakenteen eri osissa
- Asumisväljyysja sen muutos asutusrakenteen eri osissa
- Väestön ikärakenne asutusrakenteen eri osissa

Työpaikkarakenne

Työpaikkarakenteen keskeisimmät seurantakohteet yhdyskuntarakenteessa liittyvät
työpaikkojen sijoittumiseen, volyymilnja jakautumiseen eri toimialoihin. Perusseu
rantaan ehdotetaan mm. seuraavia analyyseja:
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- Työpaikkojenjakautuminen sisäkaupunklin, esikaupunkilnjalähitaajamlin
- Työpaikkafiheys kaupunkiseudun keskusta-ja työpaikka-alueifia
- Työpaikkojen jakautuminen toimialoihin eri osa-alueilla (alkutuotanto,

teollisuus, palvelu)
- Perinteinen ja “todeifinen” työpaikkaomavaraisuus kunnittain
- Lyhyiden työmatkojen (alle 2 km) osuus osa-alueittain

Palvelurakenne

Palvelurakenteen (julkiset ja yksityiset) osalta paikkatietojen hyödyntämismahdol
lisuudet valtakunnan tasoisesti ovat kaikkein heikoimmat johtuen mm. palveluiden
luonteen muutoksista, nopeasti muuttuvasta palvelutarjonnasta, eri toteuttamista
voilla hoidetuista palveluista (esim. päivähoito) ja palvelua kuvaavien paikkafieto
aineistojen päivitysvaikeuksista (mm. lopettaneet kaupat). Käytännössä seurantaa on
lähestyttävä valtakunnaffisesfi arvioimalla useita paikkafietoaineistojahyväksikäyt
täen keskeisimmät palvelualueet (mm. rakennus, toimitila ja työpaikka-aineistot).
Tästä huolimatta edes peruspalveluja ei ole saatu riittävän luotettavasti kartoitettua.
Palveluiden keskeinen ominaisuus suhteessa yhdyskuntarakenteeseen on niiden
saavutettavuusja laatu. YKR:n avulla on pystytty kartoittamaan keskeisimmät pal
velukeskittymät (keskustat ja alakeskustat). Jatkossa tulisi arvioida voidaanko
YKR:ään lisätä palvelurakennetta paremmin kuvaavia paikkatietoaineistoja (mm.
julkiset ja kaupalliset palvelut). Mm. virkistys-ja liikuntapalveluita ollaan parhail
laan tallentamassa paikkafietokantoihin. Perusseurantaan ehdotetaan mm. seuraa
via analyyseja:
- Myymälätoimitilanja/tai -kerrosalan suhde väestöön (m2/as.)kaupunkiseudul-

laja sisäkaupungissa, esikaupungissaja lähitaajamissa
- Keskuksienja alakeskuksien saavutettavuus (kts. seuraava kohta)
- Päivittäistavarakaupan suuryksikköjä/ 1000 as.
- Kirjastoja/1000 as.

Etäisyys, saavutettavuus ja liikkuminen yhdyskuntarakenteessa

Yhdyskuntarakenteen yksi keskeisimmistä ulottuvuuksista on eri toimintojen väli
set etäisyydet ja niistä aiheutuvaliikennetarve. Ajallisen muutoksen kautta palvelu
ja työpaikkakeskittymiä syntyy lisää ja vanhoja poistuu. Samalla myös asukkaiden
saavutettavuus ko. alueisiin muuttuu. Liikenteen keskeisen merkityksen vuoksi seu
ranta-analyyseina on myös jalanku]ku-, pyöräily-ja autokaupunkikehitystä kuvaavia
analyyseja. Näitä voidaan analysoida eri saavutettavuusvyöhykkeitä ja asuntokunta
kohtaista autonomistustietoa käyttämällä. Joukkoliikennekaupungin seurantaa ra
joittaa digitaalisen valtakunnallisenjoukkoifikenneverkon puute.

Perusseurantaan ehdotetaan mm. seuraavia analyyseja:
- Kaupunkiseudun väestö, työpaikat ja kerrosala tiestön mukaisilla etäisyysvyö

hykkeifiä poilddleikkausvuosinajamuutokset 1980-luvun kaupunkiseudun
ydinkeskustaan (0-3 km, 3-7 km, 7-15 km, 15-30 km, 30-50 km, 50-90 km, 90- km
Tk-alueen u&oreuna)

- Kaupunkiseudun lähimpään alakeskukseen 0-1 km, 1-2km, 2-4 km, 4-8 km,
8-16 km, 16-32 km)

- Alle 1 km:n, 2 km:n, 4 km:n, 8 km:n, 16 km:n ja 32 km:n etäisyydellä ydinkeskus
tasta sijaitsevan väestön, työpaikkojenja kerrosalan osuus koko kaupunkiseudun
arvosta

- Alle 1 km:n, 2 km:n, 4 km:n, 8 km:n, etäisyydellä alakeskuksesta sijaitsevan
väestön, työpaikkojen ja kerrosalan osuus koko kaupunkiseudun arvosta

- Väestön, työpaikkojenja kerrosalan keskietäisyys
- Keskuskunnassa työssäkäynti kunnittainja osa-alueittain
- Työmatkojen keskipituus kaupunkiseudulla ja aluejaon pääluokittain
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- Eripituisten työmatkojen osuudet työssäkäyntialueella
- Työmatkaifikenteen suorite (km) osa-alueilla
- Työmatkojen suuntautuminen

- Keskustaajaman sisäiset työmatkat
- Kaupunkiseudunja työssäkäynfialueenväliset työmatkat

- Autojen lukumäärä/ 1000 asukasta kaupunkiseudulla
- Autottomienja autollisten asuntokuntien osuus aluejaonpääluokittain
- Kahden tai enemmän autoja omistavien asuntokunfien osuus aluejaon pääluo

kittain

2. Yhdyskuntarakenteen erityisteemat

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen/ eheytyminen

YKR:n tärkein seurantakohde on hajautumisenja eheytymisen analysointi. Perus
muuttujina hajautumisilmiötä tutkittaessa ovat
- muuttujan tiheyden ajallinenja alueellinen muutos,
- taaja-asutuksen muutos ja
- saavutettavuuden muutos

Käytännössä tämä tarkoittaa ilmiöiden eri osien tarkastelua seuranta-analyysein,
joista laaditaan yhteenveto missä määrin yhdyskuntarakenne on hajautunut/ehey
tynytja kuinka paljon. Ts. seurannalla etsitään vastauksia kysymykseen, miltä osin
yhdyskuntarakenne on hajautunut ja/tai eheytynyt. Seuranta-analyyseifia tulisi ana
lysoida myös ilmiön vaikutuksia eri yhdyskuntarakenteen elementteihin mm. väes
töönja saavutettavuuksiln. Jatkotyössä tulee hajautumis-/ eheytymisanalyyseissa
huomioida mahdollisuuksien mukaan kunnaifisteknilkan piirIIn sijoittuva rakenta
minen.

Perusseurantaan ehdotetaan mm. seuraavia analyyseja:
- Asutuksen, työpaikkoj en ja kerrosalan jakautuminen kaupunkiseudun osa

alueffle
- Taaja-asutusalueen pinta-alan kasvun suhde asukas- työpaikka-ja kerrosalafi

heyden muutokseen (ml. asumis-ja työpaikkaväljyyden muutos)
- Asukas- työpaikka ja kerrosalatiheyden sekä asumisväljyyden muutos kaupun

kiseudun osa-alueilla
- Aihaisen tehokkuuden pientaloalueiden osuus taajamissa
- Lieve-alueen muutos taaja-asutukseksi
- Asutuksen laajeneminen eri muodoissaan lievealueille, lähitaajamlin, maaseu

dun asutuskesldttymiin (kylät) ja haja-asutusalueelle. Kartta-analyysi seudulli
sen yhdyskuntarakenteenkasvun eri muodoista (mm. taajamoituminen, efiöity
minen,jonoutuminen, kyläistyminen, siroutuminen)

- Väestön, työpaikkojenja kerrosalan keskietäisyyden muutos pääkeskukseenja
alakeskukseen

- Eri työmatkan pituuksienjakautuminenja suuntautuminen (taajaman sisäiset
ja taajamien väliset työmatkat)

- Hajautumisen/eheytymisenvaikutus saavutettavuuteen (alaja pääkeskukseen)
- Rakentamattoman maa-alueen muutokset taajamissa

$osioekonomiset analyysit

Yhdyskuntarakenteen muutoksifia on merkittäviä sosioekonomisia vaikutuksia, jois
ta osa kuuluu myös yhdyskuntarakenteen perusseurantaan. Seuraavassa muutamia
näistä:
- Väestön ikärakenne asutusrakenteen eri osissa.
- Työvoiman elinkeinorakenne asutusrakenteen eri osissa
- Työttömyysprosentfi asutusrakenteen eri osissa
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Li/te 5

Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) tietosisältö
(mukaan lukien väestö-ja toimitilatiedot)

A. RAKENNUKSET

Rakennustunnus kiinteistötunnus, rakennusnumero

Rakennuslupa rakennuslupatunnus, vai mistumispäi va

Koordinaatit

Karttalehti karttalehden numero

Osa-aluekoodi Tilastokeskuksen luokitus, kunnan osa-alue

Aänestysalue äänestysa1ueen numero ja jakokirj ain

Virallinen kiinteistötunnus

Tilan nimi

Rakennuksen osoite

Kaavaliinen valmiusaste rakennuspaikalle vahvistettu korkeimman asteen kaava;
rakennuskaava, rantakaava, asemakaava, yleiskaava, ei kaavaa

Poikkeuslupa rakennuskielto, muu syy

Rakennuspaikan hallintaperuste oma, vuokrattu

Omistajatiedot nimi, henkilötunnus, osoite, omistajan mahdollinen kuolinpäivä

Omistajalaji yksityinen henkilö, asunto-oy, yksityinen yritys, kunta, valtio, jne

Julkinen rahoitus valtion tai kunnan rahoitus

Rakennuksen kayttötarkoitus katso Tilastokeskuksen iuokiws liitteen lopussa

Rakennuksen käytössaolotilanne vakituinen asunto, toimitila- tai tuotantokäyttö, loma-asunto, ti lapäinen
asuminen, tyhjänä, purettu uudisrakennuksen takia, purettu muusta syystä,
tuhoutunut, hylätty ränsistyneenä, ei tietoa, muu

Käytössäolon rekisteröinfipäivä

Viimeisen luvanvaraisen rakentamisen
valmistumispäivä

Rakennuksen valmistumisaika

Rakennuksen tiedot tilavuus, kerrosala, kokonaisala, kerrosluku

Rakentaminen kantavien rakenteiden pääasiallinen rakennusmateriaali, julkisivu
materiaali, rungon rakennustapa

Verkostoliittymät viemäri, vesijohto, sähkö, maakaasu

Pääasiallinen lämmitystapa vesikeskuslämmitys, ilmakeskuslämmitys, suora sähkölämmitys,
uunilämmitys, ei kiinteää lämmitystä

Pääasiallinen lämmitysaine esim. kaukolämpö, polttoöljy, sähkö, kaasu, puu, turve

Rakennuksen varusteet esim. lämmin vesi, hissi, ilmastointi, sauna, uima-allas

Perusparannusvuosi

Rakennustietojen viimeinen muu tospäivä

Huoneistojen lukumäärä

Huoneistojen pinta-ala yhteensä
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B. HUONEISTOT

Rakennustunnus kiinteistötunnus, rakennusnumero

Huoneiston tunniste porraskfrjain, huoneistonumero, jakokirjain

Huoneistotyyppi huoneiden 1km, keittiötyyppi

Huoneiston pinta-ala

Huoneiston varusteet wc, amme tai suihku, sauna, parveke, lammin vesi

Huoneiston hallintaperuste omistaa talon, omistaa asunnon osakkeet, asuu vuokralaisena, asuu
työnantajan omistamassa tai vuokraamassa asunnossa, muu peruste esim.
sukulaisuus

Omistajalaji yksityinen henkilö, asunto-oy, yksityinen yritys, kunta, valtio, jne

Huoneiston käytössioloti1anne katso edelki rakennukset, lisäksi seuraavat: yhdistetty toiseen asuntoon tai
jaettu osiin, huoneisto poistettu

Käytössäolon_rekisteröintipäivä

C. TOIMITILAT

Rakennustunnus kiinteistötunnus, rakennusnumero

Toimitilan tunniste porraskirjain, huoneistonurnero, jakokirjain

Toimitilan haltija yrityksen nimi, alayksikön nimi, ly-tunnus, toimiala

Toimitilan hallintaperuste omistaa toimitilan, vuokralaisena, peruste tuntematon

Omistajalaji yksityinen henkilö, asunto-oy, yksityinen yritys, kunta, valtio, jne

Toimitilan pinta-ala josta myymälä-, majoitus- tai ravitsemustilaa, hoitotilaa, toimisto- tai
hallintotilaa, kokoontumistilaa, opetustilaa, tuotantotilaa, varastotilaa,

muuta tilaa

Käytössäolotilanne katso edellä rakennukset sekä huoneistot

Käytössäolon rekisteröintipäivä

Toimitilan käyttötarkoitus Tilastokeskuksen luokituksen mukaisesti

D. VÄESTÖ

Syntymävuosi

Sukupuoli
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Rakennusluokitus 1994 Liite 6

A Asuinrakennukset

Erilliset pientalot
Yhden asunnon talot
Kahden asunnon talot
Muut erilliset pientalot
Rivi- ja ketjutalot
Rivitalot
Ketjutalot
Asuinkerrostalot
Luhfitalot
Muut asuinkerrostalot

B Vapaa-ajan asuinrakennukset

04 Vapaa-ajan asuinrakennukset
041 Vapaa-ajan asuinrakennukset

C Lfflcerakennukset

11 Myymälärakennukset
111 Myymälähaifit
112 Liike-ja tavaratalot, kauppakes

kukset
119 Muut myymälärakennukset
12 Majoitusliikerakennukset
121 Hotellit yms.
123 Loma-, lepo- ja virkistyskodit
124 Vuokrattavatlomamökitja

-osakkeet
129 Muut majoitusifikerakennukset
13 Asuntolarakennukset
131 Asuntolat yms.
139 Muut asuntolarakennukset
14 Ravintolat yms.
141 Ravintolat yms.

D Toimistorakennukset

15 Toimistorakennukset
151 Toimistorakennukset

E Liikenteen rakennukset

16 Liikenteen rakennukset
161 Rautatie-ja linja-autoasemat,

lento-ja satamaterminaalit
162 Kulkuneuvojen suoja-ja huolto-

rakennukset
163 Pysäköintitalot
164 Tietoifikenteen rakennukset
169 Muut liikenteen rakennukset

F Hoitoalan rakennukset

21 Terveydenhuoltorakennukset
211 Keskussairaalat
213 Muut sairaalat
214 Terveyskeskukset
215 Terveydenhuollon erityislaitokset
219 Muut terveydenhuoltorakennukset
22 Huoltolaitosrakennukset
221 Vanhainkodit
222 Lasten-ja koulukodit
223 Kehitysvammaisten hoitolaitokset
229 Muut huoltolaitosrakennukset
23 Muut sosiaalitoimen rakennukset
231 Lasten päiväkodit
239 Muualla luokittelemattomat

sosiaalitoimen rakennukset
24 Vankilat
241 Vanidiat

G Kokoontuniisrakennukset

31 Teatteri-ja konserttirakennukset
311 Teatterit, ooppera-, konsertti-ja

kongressitalot
312 Elokuvateatterit
32 Kirjasto-, museo-ja näyttelyhalli

rakennukset
322 Kirjastot ja arkistot
323 Museotja taidegalleriat
324 Näyttelyhaifit
33 Seura-ja kerhorakennukset yms.
331 Seura-ja kerhorakennukset yms.
34 Uskonnollisten yhteisöjen raken

nukset
341 Kirkot, kappelit, luostaritja

rukoushuoneet
342 Seurakuntatalot
349 Muut uskonnoifisten yhteisöjen

rakennukset
35 Urheilu-ja kuntoilurakennukset
351 Jäähallit
352 Uimahallit
353 Tennis-, squash-ja sulkapallohallit
354 Monitoimihallitja muut urheilu

haifit
359 Muut urheilu-ja kuntoiluraken

nukset
36 Muut kokoontumisrakennukset
369 Muut kokoontumisrakennukset
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H Opetusrakennukset M Maatalousrakennukset

51 Yleissivistävien oppilaitosten
rakennukset

511 Yleissivistävien oppilaitosten
rakennukset

52 Ammatillisten oppilaitosten
rakennukset

521 Ammatiffisten oppilaitosten
rakennukset

53 Korkeakoulu-ja tutkimuslaitos-
rakennukset

531 Korkeakoulurakennukset
532 Tutkimuslaitosrakennukset
54 Muut opetusrakennukset
541 Järjestöjen, liittojen, työnantajien

yms. opetusrakennukset
549 Muualla luokittelemattomat

opetusrakennukset

J Teollisuusrakennukset

61 Energiantuotannon yms. raken
nukset

611 Voimalaitosrakennukset
613 Yhdyskuntatekniikanrakennukset
69 Teollisuuden tuotantorakennukset
691 Teoffisuushallit
692 Teollisuus-ja pienteollisuustalot
699 Muut teollisuuden tuotantoraken

nukset

K Varastorakennukset

71 Varastorakennukset
711 Teollisuusvarastot
712 Kauppavarastot
719 Muut varastorakennukset

L Palo-ja pelastustoimen
rakennukset

72 Palo-ja pelastustoimen
rakennukset

721 Paloasemat
722 Väestönsuojat
729 Muut palo-ja pelastustoimen

rakennukset

81 Kofieläinrakennukset
811 Navetat, sikalat, kanalat yms.
819 Eläinsuojat, ravihevostallit, manee

sit yms.
89 Muut maatalousrakennukset
891 Viljankuivaamotja viljan säilytys

rakennukset
892 Kasvihuoneet
893 Turkistarhat
899 Muut maa-, metsä-ja kalatalouden

rakennukset

N Muut rakennukset

Muut rakennukset
Saunarakennukset
Talousrakennukset
Muualla luokittelemattomat
rakennukset
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Publikatjonens tite Yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä. Ehdotus yhdyskuntarakenteen seurannanjärjestämiseksija
kehittämiseksi
(System för uppföljnmg av samhällssfrukturen - ett förslag tifi uppläggning och utveckling)

Sammandrag Denna rapport innehåller ett förslag om det bakgrundsmaterial som bör användas vid uppföljning av
samhällsstrukturen: dess faktainnehåll, den regionala indeiningen och behandlingen av data samt
användargränssnitt och andra sätt att resultatköra och nyttja informationen.

Imiljöministeriets strategiför uppföljning definieras denbyggda miljön som ettprioriteratområde. 1 och
med den nya markanvändnings- och bygglagen kommer informationen om den byggda miljön att få alit
större betydelse som ett hjälpmedel för styrning.

Systemetföruppföljnirigavsamhällsstrukturen (YKR) syftar tifi att skapa en informationsgrund som kan
nyttjas i största delen av uppföljningen av den byggda miljön. YKR kan ge information om vilken volym
och kvalitet olika funkioner har, om markanvändninen och dess effektivitet, om tillgängen till tjänster,
om differentieringen av samhäilet och olika delomraden, om självförsörjningsgraden, splitfringen av
samhällsstrukturen samt lokaliseringen av den byggda miljön och naturmiljön.

Iförsta skedetgälleruppföljningen av samhällssfrukturen de 30 största pendlingsområdenaiFinland, och
därefterkan den utsträckas till hela landet. InomYKRfinnsregionalaindelningarföranalysav fysiska och
funktionella aspekter, nu1äe och utvecklingstrender beträffande pendlingsområdena och de urbana
regionerna. 1 systemet ingar möjligheter för användarna att göra andra områdesindelningar, likaså
bakgrundinformation som kan nyttjas i analyserna. Den tekniska datahanteringen bygger på en heihet
som består av användargränssnitt uppbyggda kring dataregister och ortdataprogram.

Med uppföljning av samhällsstrukturen avses systematisk insamling, hantering, analys och återgivning
av information om samhällssfrukturen på basis av datasystem som smidigt kan användas för offlca behov.

Nyckelord Samhällsstruktur, urbana regioner, uppföljning, ortdata, databehandling
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