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ESIPUHE

Uudellamaalla sekä Itä-Uudellamaalla on ryhdytty laatimaan maankäyttö- ja rakennus-
lain mukaisia kokonaisvaltaisia maakuntakaavoja. Uudenmaan liitto aloitti kaavatyönsä 
vuonna 2001 ja nyt, keväällä 2003, työ on ehdotusvaiheessa. Itä-Uudellamaalla maakunta-
kaavoitus käynnistyi syksyllä 2002. Prosessia ohjaava Osallistumis- ja arviointisuun-
nitelma on ollut nähtävillä maalis-huhtikuun vaihteessa 2003.

Helsingin yliopiston suunnittelumaantieteen cum laude -opetukseen kuuluvalla ”Alue-
suunnittelun soveltava tutkimus” -kurssilla oli tänä vuonna hyvä mahdollisuus suunnata 
katse lähiympäristöön,  kun kahden läheisen maakunnan kaavoitusta päästiin vertaa-
maan toisiinsa. Kurssin tarkoituksena oli arvioida tekeillä olevien maakuntakaavojen 
tavoitteita Helsingin kaupunkiseudun näkökulmasta. Teema-arviointi perustui pääosin 
maa kuntaliittojen julkaisemiin nykyisiin sekä vanhoihin suunnitteluasiakirjoihin. 

Kaavojen tavoitteiden arviointityö pyörähti käyntiin maalis-huhtikuun vaihteessa 2003 
yhteistyössä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen kanssa. Intensiivinen tutkimusjakso 
ajoittui huhtikuulle ja kuun loppupuolella järjestettiin arviointiseminaari, johon otti osaa 
arvioijien lisäksi liittojen edustajia.

Opiskelijoiden näkökulmasta kurssi antoi edellisvuotiseen tapaan mahdollisuuden yhdis-
tää perinteinen korkeakouluopetus haastavaan ja tarpeelliseen tutkimukseen. Tutkimuk-
sen teko koettiin mielekkääksi, koska työlle nähtiin olevan todellista tarvetta. 

Toivommekin, että tutkimus tarjoaa maakuntien liitoille tuoreita ajatuksia Helsingin kau-
punkiseudun jatkosuunnitteluun. Ennenkaikkea tutkimus pyrkii haastamaan Helsingin 
kaupunkiseudulla toimivat maakuntaliitot entistä tiiviimpään yhteistyöhön - ratkomaan 
yhteisiä ongelmia ja hyödyntämään havaittuja vahvuuksia yhtenäisemmän ja kestäväm-
män kaupunkiseudun luomiseksi.  

Lopuksi kiitämme Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan liittoja yhteistyöstä sekä kiinnostuk-
sesta arviointitutkimustamme kohtaan. Toivomme monisuuntaisen viestinnän jatkuvan 
myös tulevaisuudessa. Samalla odotamme, millaiseksi valmiit maakuntakaavojen tavoit-
teet Helsingin kaupunkiseudun muovaavat.

Helsingissä 15.5.2003

Samuli Laita
Aino Lindqvist
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Pentti Viitala

JOHDANTO:
HELSINKI, METROPOLI JA KUNTIEN 

ALUEIDEN KÄYTÖN
YHTEENSOVITTAMINEN

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki vie seutukaavan seuraajaa, maakuntakaavaa, edeltäjään-
sä yleispiirteisempään suuntaan. ”Aluevarauksia osoitetaan vain siltä osin ja sillä tarkkuu-
della kuin alueiden käyttöä koskevien valtakunnallisten tai maakunnallisten tavoitteiden 
kannalta taikka useamman kuin yhden kunnan alueiden käytön yhteensovittamiseksi 
on tarpeen.” Jos tuo viimeksi mainittu on Suomessa jossakin aiheellista, niin ainakin 
Helsingin kaupunkiseudulla. Seutua pidetään perustellusti maamme ainoana metropoli-
na, joidenkin mielestä myös ainoana suurkaupunkina. Valtakunnallisissa alueiden käytön 
tavoitteissakin se nostetaan omaksi ongelma-alueekseen.

Helsingin kaupunkiseudun suunnittelu törmää siihen vakavaan ongelmaan, ettei aluei-
den käytön yhteensovittamista osoiteta selkeästi minkään tietyn viranomaisen tehtäväk-
si. Kaavamonopolia pitävä Helsingin itsehallinnollinen kunta on jo kauan sitten jäänyt 
pieneksi läiskäksi kaupunkiseudun sisään. Pääkaupungin yleiskaavoittajat ovat yrittäneet 
selviytyä ongelmasta piirtelemällä kehityskuvia kauas rajojen taakse, vaikka naapurikun-
nat eivät siitä välttämättä pidä. Ristiriitoja lievitetään vapaaehtoisella yhteistyöllä läheisim-
pien naapurien kanssa, mutta lain mukaan ne pitäisi sovitella maakunnan tasolla.

Eteläisen Suomen maakuntajako on pitkän poliittisen väännön tuloksena muotoutunut 
sellaiseksi, että lähin maakunnan raja kulkee Helsingin kaupunkiseudun läpi, ydintä 
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hipaisten. Myös etäämmällä olevat naapu-
rit ovat vielä niin lähellä, että monilla pää-
töksillä on syitä ja seurauksia rajojen yli. 
Vain Etelä-Suomen liittouma on riittävän 
suuri, mutta samalla se on moniin teh-
täviin liian suuri. Kaupunkiseudun suun-
nittelu näyttää siis olevan tehtävä, jota 
on hoidettava monen maakunnan voimin, 
mutta asioista riippuen erilaisin kokoon-
panoin. Se on nostettava keskeisenä esiin 
myös strategisessa suunnittelussa, vaikka 
seudun keskuskaupunki sijaitsisikin oman 
maakunnan rajojen ulkopuolella.

Tässä työssä arvioidaan Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan liittojen suunnittelua Helsin-
gin kaupunkiseudun 
näkökulmasta. Uuden lain mukainen maa-
kuntakaavoitus on vasta alussa, mutta 
tavoitteiden 
asettaminen on edennyt jo niin pitkälle, 
että arviointi voidaan, ja onkin syytä 
aloittaa. Arviointitehtävä ja sen toteutus 
ovat monessa suhteessa samanlaisia mut-
ta myös erilaisia kuin muutkin vastaavat. 
Samanlaisia ne ovat esimerkiksi siinä, että 
suorittajana on konsortio, joka koostuu 
yliopiston piirissä toimivista tutkijoista. 
Erilaisia ne ovat kuitenkin sen takia, että 
tutkijat ovat enimmäkseen kokemattomia 
alalla. Yleensähän tilaaja hyväksyy sellaisen 
tarjouksen, jonka takana olevalla organi-
saatiolla on eniten kokemusta vastaavista 
tehtävistä.

Kokemattoman suorittajan valinta on mah-
dollinen, koska tilaajana on Helsingin 
yliopiston maantieteen laitos eikä esimer-
kiksi Ympäristöministeriö. Yliopiston lai-
tos voi tällaisessa omaehtoisessa työssä 
asettaa siihen myös opetuksellisia ja tut-
kimuksellisia tavoitteita. Kaikki on kui-
tenkin mahdollista vain, jos kohteena 
olevan suunnittelun osalliset lähtevät työ-
hön mukaan, vaikka tilaaja ei voi heitä 

siihen velvoittaakaan. Tällä kertaa teh-
tävän mahdollisti Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan liittojen myönteinen 
suhtautuminen.

Arviointitehtävää varten muodostettiin 
konsortio, jonka vastuullisiksi konsulteiksi 
valittiin suunnittelumaantieteen assistentit 
Samuli Laita ja Aino Lindqvist. Varsi-
nainen työ jaettiin neljälle alihankkijoina 
toimivalle tutkijaryhmälle, jotka toimivat 
kukin itsenäisesti, mutta silti tietoisina tois-
tensa tuloksista. Yhden alihankkijan teh-
täväksi annettiin arvioinnin näkökulman 
haltuunotto, koska Helsingin kaupunki-
seutu on suunnittelun kontekstina kaikkea 
muuta kuin itsestään selvä. Myös arvi-
oinnin uskottavuuden kannalta on vält-
tämätöntä, että kohde tunnetaan hyvin. 
Tutkijoiden on kyettävä vakuuttamaan 
tilaaja siitä, että näin on. (1. luku)

Toisen alihankkijan tehtävänä oli tutkia, 
millaisen perinnön vanhan rakennuslain 
mukainen seutukaavoitus jätti uudelle. 
Tavoitteiden asettaminen ei niihin aikoihin 
ollut samassa määrin lakisääteistä kuin nyt, 
joten kaavojen taustojen selvittäminen ei 
ollut aivan helppo työ. Kun sitten olisi vie-
lä päästävä askelta pitemmälle, eli arvioi-
maan vanhojen tavoitteiden relevanssia ja 
toteutumista, ollaan aina vain vaikeampi-
en kysymysten äärellä. (2. luku)

Varsinainen uusien tavoitteiden arviointi 
jaettiin kahdelle alihankkijalle. Perustelu-
na tälle on se, että käytännön suunnit-
telun taustalla vaikuttaa nykyisin kaksi 
ristiriitaista järkeisoppia. Toinen on vanha 
tuttu kehittäminen liitettynä yleisimmin 
kasvuun, ja toinen on pari vuosikymmen-
tä vahvistunut kestävyys, joka juridisesti 
ryhmitellään ekologiseen, taloudelliseen ja 
sosiaalis-kulttuuriseen. Näitä kahta näkö-
kulmaa on yritetty yhdistää kestävän 
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kehityksen käsitteessä, mutta tunnetusti 
vaatimattomin tuloksin.

Kolmas alihankkija sai tehtäväkseen selvit-
tää, mitä tavoitteita maakuntien liitot ovat 
nyt asettaneet alueelleen kehityksen nimis-
sä. Erityisesti pitäisi katsoa, millaisena Hel-
singin kaupunkiseudun kehitys nähdään 
ja miten siihen pitäisi maakuntakaavan rat-
kaisuissa suhtautua. Tutkija lähestyy koh-
dettaan aina myös teoreettisesti, joten 
viime vuosikymmeninä vellonut keskuste-
lu modernisaatiosta ja sen mahdollisesta 
päättymisestä antaa käsitteellisen taustan 
kehittämisen arvioinnille.(3. luku)

Neljännen alihankkijan tehtävänä oli puo-
lestaan lähestyä uusia tavoitteita kestävyy-
den suunnasta: Mitä tavoitteita maakunnat 
ovat asettaneet alueelleen kestävyyden 
nimissä? Aineistoa tähän tarkasteluun löy-
tyy eniten niistä dokumenteista, joissa 
pyritään varta vasten tutkimaan suunnitel-
mien ympäristövaikutuksia. (4. luku)

Lopussa arvioinnin suorittaja, eli siis vas-
tuullinen konsultti yhdessä alihankkijoi-
neen, esittää joitakin sellaisia suosituksia, 
joita Helsingin kaupunkiseudun näkökul-
ma on nostanut esiin maakuntakaavoituk-
sen kehittämiseksi.

Arvioinnin tavoitteena ei voi tavoitesuun-
nittelun vaiheessa olla lopullisten tulosten 
ja vaikutusten vertaaminen asetettuihin 
tavoitteisiin, kuten loppuarvioinnissa teh-

dään, vaan kyseessä on etukäteisarvioinnin 
tapaan toteuttamissuunnittelun tukemi-
nen. Menetelmänä on yleisesti käytetty 
ohjattu itsearviointi. Siinä suorittaja laatii 
käytettävissä olevien dokumenttien ja osal-
listen haastattelujen pohjalta raporttiluon-
noksen, joka sitten työstetään lopulliseen 
muotoon osallisten voimin arviointisemi-
naarissa. Luonnos on jo alun perin ainakin 
osittain itsearviointia, ja sen tehtävänä on 
toimia seminaarissa itsearvioinnin ohjaa-
jana. Konsultin tehtävänä on ohjata asi-
oiden käsittely olennaisuuksiin, ei antaa 
lausuntoja ex cathedra.

Tutkijanuransa alkutaipaleella olevat suh-
tautuivat tehtäväänsä hyvin nöyrästi, voisi 
jopa sanoa liiankin nöyrästi. He kysyivät, 
millä pätevyydellä he voivat esittää arvioi-
ta kokeneiden ammattilaisten työstä. On 
kuitenkin hyvä pitää mielessä se, että arvi-
oinnissa yritetään avata keskustelua, ei 
sulkea sitä. Lopulliset totuudet eivät pal-
vele tätä tarkoitusta. Mikä tahansa tuore 
näkökulma on asian kannalta hyödyllinen. 
Onkin aiheellista kysyä, onko nykyinen 
käytäntö paras mahdollinen, kun arvioin-
titehtävä lähes poikkeuksetta annetaan 
kokeneimmalle konsultille, jolla on esit-
tää eniten referenssejä. Arviointi toistaa 
niitä samoja näkökulmia, mitä on esitetty 
toistuvasti aiemminkin. Uusien luutien on 
hyvin vaikea päästä lakaisemaan tupaa. 
Toivottavasti tämä työ alentaa kynnystä 
edes hiukan.
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1. SUURIN PIIRTEIN 
SUUR KAUPUNKIALUE

- Helsingin kaupunkiseutu suunnittelun 
kontekstina

Annina Ala-Outinen
Anna Broberg

Milla Lanne

Puhuttaessa Helsingistä ja sitä ympäröivästä alueesta käytetään mitä moninai-
simpia nimityksiä. Helsingin kaupunkiseudun rajaus ei ole yksiselitteinen, ja 

niinpä erilaisia nimityksiäkin on monta käytetystä rajauksesta ja puhujasta riip-
puen. Artikkelin pohjaksi luomme katsauksen aluemaantieteelliseen todellisuu-
teen, jossa Helsinki ympäristöineen on saanut kasvaa Suomen suurimmaksi 
kaupunkiseuduksi. Lisäksi käsittelemme kaupunkiseudun aluerakenteen kehitty-
mistä ja sitä, miten sen tiivistämisen ja hajauttamisen periaatteet pyritään yhdis-
tämään käytännössä. Lopuksi pohdimme eri tapoja rajata kaupunkiseutua sekä 
pyrimme tarkastelemaan kriittisesti tällaisten rajausten tarpeellisuutta yleensä.
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Termistö, jota käytetään puhuttaessa artik-
kelikokoelmamme käsittämästä alueesta, 
on kovin vaihtelevaa eikä aina johdon-
mukaista. Nimistön monimuotoisuus joh-
tuu pääasiassa alueen erilaisista rajauksista 
sekä hallinnollisista jaoista, mutta toisaalta 
myös ihmisten erilaisista tavoista käsittää 
ja hahmottaa Helsinkiä ympäristöineen. 

Ehkä tutuimpia termejä ovat pääkaupun-
kiseutu ja Helsingin seutu (kuva 1). Näis-
tä ensimmäinen on vakiintunut käyttöön 
puhuttaessa YTV:n (Pääkaupunkiseudun 
yhteistyövaltuuskunta) alueesta, johon kuu-
luvat Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniai-
nen. Helsingin seutu -termi on puolestaan 
perua vanhalta seutukaavaliittojen ajalta, 
jolloin se oli itsenäinen suunnittelullinen 
yksikkö. Termi käsitti pääkaupunkiseudun 
kunnat sekä Keravan, Järvenpään, Tuusu-
lan, Nurmijärven, Vihdin ja Hyvinkään. 
Helsingin seudusta puhuttaessa saatetaan 
silti tarkoittaa myös muita erilaajuisia alu-

Helsingin kaupunkiseutu - epäviralliset ristiäiset 

eita, joiden rajoja ei välttämättä ole selke-
ästi määritelty. 

Käsitellessämme toiminnallista aluetta, jon-
ka keskuksena on Helsingin kaupunki, 
käytämme nimeä Helsingin kaupunkiseu-
tu. Kaupunkiseudulla tarkoitetaan ihmis-
ten ja yritysten päivittäisten toimintojen 
kuten asumisen, työn ja tuotannon, pal-
velujen, vapaa-ajan vieton ja kulttuurin 
sekä näiden aiheuttaman liikenteen keskit-
tymää (Pääkaupunkiseudun tulevaisuusku-
va... 2002: 23). Helsingin kaupunkiseudulla 
käsitämme tässä työssä pääkaupunkiseu-
dun kehyskuntineen, joita ovat Hyvinkää, 
Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nur-
mijärvi, Sipoo, Tuusula ja Vihti. Rajaus 
on sama, jota esimerkiksi YTV käyttää 
Helsingin seutua koskevissa julkaisuissaan. 
Kaupunkiseudun rajaus on tällöin kun-
tapohjainen, jolloin seudulla on hyvin 
maaseutumaisiakin alueita. Toisaalta voi 
olettaa, että seudun käsite itsessään sisäl-

Kuva 1. Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan kunnat sekä pääkaupunkiseudun ja Helsingin kaupunki-

seudun rajaukset.
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Uusimaa pääpiirteittäin - Helsingin kaupunki-
seutu laajemmassa kontekstissa

tää mielikuvan vaihtelevista maisemista. 
Tilanne olisi erilainen, mikäli puhuttaisiin 
kaupunkiseudun sijaan kaupunkimaisesta 
alueesta, jolloin koko alueen tunnuspiir-
teiksi voitaisiin vaatia kerrostaloja ja asfalt-
tipäällystettä. Helsingin kaupunkiseudun 
rajaus on työssämme tarkoitettu lähinnä 
tarkastelun lähtökohdaksi, ei siis absoluut-
tiseksi alueen määritykseksi. Artikkelien 
tarkastelu ei rajoitu käsittelemään pelkäs-
tään kaupunkiseudun aluetta, vaikka pää-

paino onkin tällä alueella.

Helsingin kaupunkiseutu toiminnallisena 
alueena ulottuu vähintäänkin kahden maa-
kunnan, Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan, 
alueelle. Seuraavassa kappaleessa tarkastel-
laankin Helsingin kaupunkiseutua osana 
Itä-Uudenmaan ja Uudenmaan muodos-
tamaa kokonaisuutta; millaiseen luon-
nonmaantieteelliseen ja toiminnalliseen 
ympäristöön alue sijoittuu.

”Missä maat on mainiommat, 
vetreämmät veet, 
sadat saartaa,
niemet, lahdet, 
rakkaampata rantaa! 
Missä virrat viehkeämmät, 
salmet, seljänteet,
maa ja meri aulihimmin
aarteitansa antaa!” 

(Kaarlo Terhi)

Uudenmaan maakuntalauluun on hienosti 
sisällytetty olennaisin Uudellamaalla vallit-
sevista luonnonoloista. Niille on tyypillistä 
moni-ilmeisyys; alueella on niin rikko-
naisia rannikko- ja saaristoalueita kuin 
laajoja maatalousalueita ja harjumaisemia-
kin. Koko alue on matalahkoa aikoinaan 
merestä kohonnutta saaristoa, jossa enti-
set saaret erottuvat nykyisin maisemassa 
metsän tai kalliokasvillisuuden peittämi-
nä huuhtoutuneina kohoumina. Aikanaan 
savella täyttyneet alavat merenlahdet näky-
vät maisemassa nykyisin tasaisina peltoalu-
eina. Näiden alavien maiden läpi kulkevat 
pitkiin lahtiin laskevat joet, jotka saavat 
yleensä alkunsa läntisen Uudenmaan mai-

semaa hallitsevan Salpausselän rinteiltä.
Korkeussuhteiltaan Uusimaa on melko 
tasaista. Sen alueet ovat lähes kokonaan 
alle 100 metriä merenpinnan yläpuolella. 
Paikallisesti korkeusvaihtelut saattavat olla 
kuitenkin huomattavia; jopa yli 50 metrin 
korkeuseroja esiintyy aivan rannikon 
tuntumassa. Tämä johtuu lohkoisesta 
kallioperästä ja ohuesta maapeitteestä. 
Uudenmaan ilmasto-oloja tasoittaa meren 
läheisyys. Ilmasto onkin suomalaisittain 
varsin suotuisa mm. maatalouden harjoit-
tamiseen. Alueen maaperä on vaihtelevaa 
ja melko viljavaa. Myös metsät ovat oleel-
linen osa uusmaalaista maisemaa.

Rakennetun ympäristön suuri osuus on 
aiheuttanut maaseutualueiden pirstoutu-
misen pienemmiksi kokonaisuuksiksi ver-
rattuna muuhun Suomeen. Maaseudun 
ydinalueita löytyy alueen läntisistä sekä 
pohjois- ja itäosista, vaikkei varsinaista 

”syvää” maaseutua Uudellamaalla olekaan.
Uusimaa jakaantuu hyvin eriluonteisiin 
alueisiin. Alueen ytimen muodostaa pää-
kaupunkiseutu, joka on varsin kaupun-
kimaista ympäristöä. Siitä pohjoiseen 
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sijoittuu helminauhamaisesti jatkuva, pit-
kälti rataverkkoon tukeutuva taajama-
vyöhyke. Uudenmaan keskiosan alueita 
yhdistää pääkaupunkiseudun hyvä saavu-
tettavuus. Alueen vahvuuksina voidaan 
nähdä mm. vanha maatalouskulttuuri ja 
vanhat kulttuurimaisemat, tiheä liikenne-
verkko sekä palvelujen läheisyys.

Uudenmaan länsiosa on teollistunutta, 
eikä maatalous ole niin merkittävä työllistä-
jä kuin muulla Uudellamaalla, vaikka maa- 
ja metsätalousmaisemat kyläasutuksineen 
ovatkin länsiosalle tyypillisiä. Salpausseläl-
le on rakentunut pikkukaupunkivyöhyke 
Hangosta Hyvinkäälle. Kaupunkiraken-
teen ulkopuolelle jää runsaan loma-asutuk-
sen värittämä saaristorannikko. Läntisen 
Uudenmaan tyypillisiä piirteitä ovat ruot-
sinkielisyys sekä meren läheisyys ja sen 
mukanaan tuomat toiminnot. Itä-Uusi-
maa on varsinkin keski- ja pohjoisosiltaan 
maatalousvaltaista aluetta, jolle on tyypil-
listä tiheä kyläverkko. Rannikkoalueesta 
erityisesti Porvoon seutu on varsin teol-
listunutta. Aluetta luonnehtivat sen ran-
nikkoasema, vanha kaupunkikulttuuri ja 

kaksikielisyys (Alueidenkäytön suunnitte-
lun... 1997: 13-14).

Uudenmaan aluerakennetta ja sen tule-
vaisuutta selkeimmin määrittävä tekijä 
on maamme pääkaupungin sijainti alueel-
la. Helsingin rooli päätöksenteon ja lii-
ke-elämän keskuksena sekä koulutuksen, 
tutkimuksen, valtakunnallisen median ja 
väestön keskittymänä nostaa sen valtakun-
nallisesti omaan luokkaansa (Uudenmaan 
maakuntakaava... 2003). Helsingin kau-
punkiseutu onkin ainoa suurkaupunkialue 
Suomessa. Pääkaupunkiseudun läheisyys 
on Uudellamaalla turvannut seudullista 
työpaikkatarjontaa ja luonut edellytyksiä 
taloudelliselle toimeliaisuudelle valtakun-
nan pääkeskuksen vaikutuspiirissä (Län-
tisen Uudenmaan maakuntakaava 2002: 
16). Toisaalta sen kasvu ja tiivis asutus 
ovat luoneet omat paineensa ympäröiville 
alueille. Helsingin kaupunkiseudun sisäis-
tä rakennetta tarkastellessa nouseekin sel-
västi esille ristiriita kahden voiman tai 
pyrkimyksen välillä: kasvun aiheuttama laa-
jenemisen paine vastaan ohjauspyrkimyk-
set tiiviiseen yhdyskuntarakenteeseen.

Helsingin kaupunkiseudun toiminnallinen 
rakenne - kohti hajautuvaa vai tiivistyvää 

yhdyskuntarakennetta?

Asutus kasvaa ja leviää

Helsinki ja erityisesti sen kaupunkiseutu 
ovat muuttuneet voimakkaasti viimeisen 
50 vuoden aikana. Eurooppalaisen kaupun-
kiseudun (ja erityisesti teollisuuskaupunki-
en) alueellinen kehitys on hahmotettavissa 
karkeasti kolmeen toisiaan seuraavaan vai-
heeseen (Schulman & Verwijnen 1992: 

61-62). Ensimmäisessä vaiheessa kau-
pungit kasvoivat tiiviiksi ja suljetuiksi 
kokonaisuuksiksi keskustansa ympärille. 
Myöhemmin kasvu laajentui erillisiin, 
joskin keskustaan toiminnallisesti kyt-
keytyviin esikaupunkeihin ja lähiöihin. 
Kehityksen viimeisessä vaiheessa on siirryt-
ty hajautuneempaan ja seutuistuneeseen 
suurkaupunkimalliin, jossa aluerakenne ei 
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enää jäsenny hierarkkisesti ydinkeskustan 
ja ympärille rakennettujen aluekeskusten 
mukaan.

Tällaisen jälkiteollisen suurkaupungin, jol-
laiseksi Helsinkikin voidaan lukea, alue-
rakenne perustuu etenkin tie-, raide- ja 
tietoliikenneverkostojen sijaintiin (kuva 2). 
Suur-Helsingin kehityksessä on jo jonkin 
aikaa ollut nähtävissä uusi kehitysvaihe, jol-
le on tunnusomaista entistä hajautuneem-
pi, verkostomainen rakenne. Vanhojen 
keskuspaikkojen ja kaupunkia jäsentävien 
alueiden tilalle muodostuu uusia kehitysak-
seleita ja -vyöhykkeitä, kuten kehäteiden 
varsille nousseet yritysklusterit. Kasvu-
paineet heijastuvat laajalle alueelle, koko 
Helsingin kaupunkiseudulle, ja seudun 
kehittämisen haasteet tuntuvat myös ydin-
alueen eli pääkaupunkiseudun ulkopuo-
lella (Schulman 2002: 16). Kaupungin 
rakenne ei jäsenny enää vain säteittäisesti 
ydinkeskustasta lähiöihin, vaan myös alue-
keskusten väliset yhteydet kasvattavat mer-
kitystään.

Helsingin kaupunkiseutu on viime vuosi-

na ollut yksi Euroopan nopeimmin kas-
vavia suuria kaupunkiseutuja niin väestön 
kuin taloudenkin osalta (Suomi tarvitsee 
suurkaupunkipolitiikkaa 2003: 16). Kau-
punkiseudun pitkään jatkunut kasvu on 
edellyttänyt olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen tiivistämistä ja täydentämistä. 
Valtakunnallisissa alueiden kehittämista-
voitteissa Helsingin erityisasema on 
tunnustettu, ja niissä painotetaan kas-
vusuuntien valitsemista niin, että hyö-
dynnetään joukkoliikenteen, erityisesti 
raideliikenteen, sekä seutua ympäröivän 
taajamaverkoston mahdollisuuksia (Valtio-
neuvoston päätös... 2000).

Valtakunnallisissakin tavoitteissa siis pai-
notetaan yhdyskuntarakenteen hajautumi-
sen ehkäisemistä. Paineita hajautumiseen 
on kuitenkin tuonut henkilöauton käytön 
yleistyminen ja seutuistumiskehitys, jon-
ka mukana yhä suurempi osa ihmisistä 
etsii asumisvaihtoehtoa haja-asutusalueilta. 
Kohtuuhintaista asumista pystytään kui-
tenkin rakentamaan vain rajallinen määrä 
pääkaupunkiseudun kokoiselle alueelle, 
ja siksi muutto ympäröiviin kuntiin ja 

Kuva 2. Kuntien asukastiheydet maakuntien alueella 1.1.2003 (tilastot StatFin 2003).
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työssäkäynti sieltä käsin on usein vaihto-
ehto. Tämä työssäkäyntialueen laajenemi-
nen lisää rakenteen hajautumista.
 
Myös ihmisten asumispreferenssit ohjaa-
vat muuttoa ympäröiville alueille; Vaatto-
vaaran ja Vuoren (2002: 24-28) mukaan 
halutuin asumismuoto Helsingin seudulla 
on pientalo. Silti Helsingin kaupunkiseu-
dun asunnoista lähes 70 % on kerrostalois-
sa, joskin kehyskunnissa hajarakentamisen 
osuus on suuri. Pientaloasuntojen osuus 
asuntotuotannosta pääkaupunkiseudulla 
on noin kolmasosa, kehyskunnissa noin 
puolet (Pääkaupunkiseudun tulevaisuus-
kuva... 2002: 10-11). Tiivistyvä kaupunki-
rakenne ei ole välttämättä kaupunkilaisten 
intressien mukaista; suomalaiset ovat tot-
tuneet asumaan keskellä kaupunkia, jossa 
on kuitenkin paljon vapaata tilaa ja viher-
alueita.

Helsingin kaupunkiseutu on Suomen mer-
kittävimpiä väestönkasvun alueita. Muut-
tajien osuus kasvusta oli 1990-luvulla 
selvästi yli puolet. Väestönkasvu on abso-
luuttisesti suurinta pääkaupunkiseudun 
kunnissa, mutta suhteellisesti suurinta 
kasvu on nyt ja ennusteiden mukaan 
kehyskuntien alueella (Pääkaupunkiseu-
dun tulevaisuuskuva... 2002: 7, 46). Muut-
toliike Helsingin seudulle ei ole enää 
maaltamuuttoa. Kaksi kolmesta seudulle 
muuttajasta tulee Suomen muilta kaupun-
kiseuduilta. Tulomuuttajat ovat pääasias-
sa nuoria kun sen sijaan seudulta muualle 
maahan muuttavien ikäjakauma on tasai-
sempi (Uusimaa 2020... 1997: 8). Ilman 
tulomuuttoa Helsingin seudun ja erityisesti 
Helsingin kaupungin ikärakenne vanheni-
si alentuneiden lapsilukujen takia, mutta 
tulomuutto tasoittaa ikärakennetta.

Vaikka Itä-Uudenmaan liiton alue ei ole 
varsinaisesti mukana Helsingin seudun 

suunnittelullisissa lähtökohdissa, ulottuu 
kaupunkiseudun vaikutus ehdottomasti 
sinnekin. Osaa sen kunnista voidaankin 
pitää osana Helsingin kaupunkiseutua. 
Kun Itä-Uudenmaan pohjois- ja itäosan 
kunnat ovat menettäneet väestöään, alu-
een länsiosan kunnissa Sipoossa, Porvoos-
sa, Pukkilassa, Pernajassa ja Askolassa 
väestö on kasvanut osin voimakkaastikin 
(Itä-Uudenmaan liitto 2001). Taajama-asu-
tuksen leviäminen Itä-Uudenmaan alueel-
la on ollut erityisen voimakasta (Enckell 
2002: 60).

Työpaikat ja liikenne lisääntyvät

Helsingin kaupunkiseudulle ihmisiä hou-
kuttelee alueen taloudellinen elinvoimai-
suus ja sen tarjoamat työpaikat. Alueelle 
on keskittynyt yritystoiminnan kehittymi-
sen kannalta tärkeitä aloja: liike-elämän 
palveluita, tutkimus- ja kehittämistoimin-
taa sekä tietoliikennealaa. Pääkaupunki-
seutu työllistää selvästi enemmän ihmisiä 
kuin mikä on alueen asukkaiden luku-
määrä. Työpaikkojen ja asumisen sijainnit 
eivät siis läheskään aina kohtaa, mikä aihe-
uttaa työmatkaliikennettä eli pendelöintiä.
 
Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on 
laajentunut ja sukkuloijien määrä lisään-
tynyt; vuodesta 1970 lähtien päivittäisten 
työmatkailijoiden määrä on kolminkertais-
tunut. Erityisesti kehyskuntien alueelta 
käydään töissä pääkaupunkiseudulla. Itä-
Uudenmaan kaikissa kunnissa työpaikko-
jen omavaraisuusaste on pienentynyt ja 
pendelöinti muihin kuntiin on lisääntynyt. 
Pääkaupunkiseudulla työskenteli vuonna 
1999 yhteensä 23 % Itä-Uudenmaan työl-
lisestä työvoimasta. Molemmista, sekä 
Sipoosta että Porvoosta käy noin 4000 
henkeä töissä pääkaupunkiseudulla (Itä-
Uudenmaan liikennestrateginen seuranta 
2002: 8).
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Kasvavat liikennevirrat vaativat parantu-
via liikenneyhteyksiä, etenkin tiestön ja 
joukkoliikenteen kehittämistä. Toisaalta lii-
kennöintimahdollisuuksien parantaminen 
sinänsä usein toimii liikennettä lisäävästi. 
Liikenneyhteyksien järjestämisellä ja kehit-
tämisellä on varsin keskeinen rooli Hel-
singin kaupunkiseudun muotoutumisessa 
nyt ja tulevaisuudessa. Olennaista on pait-
si pääkaupunkiseudun sisäisten yhteyksien 
toimivuus sekä yhteydet pääkaupunkiseu-
dulta muihin kuntiin, myös yhä suurem-
massa määrin seudulliset liikenneyhteydet 
kuntakeskusten välillä. Nykyinen Helsin-
gistä eri suuntiin johtavien pääliikenneväyli-
en säteittäinen malli palvelee tehokkaasti 
liikennettä Helsingin ja Etelä-Suomen mui-
den suurten keskusten välillä. Lisäksi lii-
kenteen ja asutuksen keskittäminen näille 
sektoreille tukee tiiviin yhdyskuntaraken-
teen periaatteita. Arvion mukaan vuosina 
2000-25 tapahtuva väestönkasvu sijoittuu 
kuitenkin erityisesti juuri keskeisten lii-
kennesektorien ulkopuolelle: pääkaupun-
kiseudun uloimmille kehävyöhykkeille 
sekä Helsingin kaupunkiseudun reuna-alu-
eille (Pääkaupunkiseudun tulevaisuusku-
va... 2002: 34). Tämän myötä korostuu 
tarve poikittaisten liikenneyhteyksien 
parantamiseen.

Helsingin kaupunkiseutu on parantuvien 
liikenneyhteyksiensä ja kehittyvien pai-
kalliskeskustensa ansiosta kehittymässä 

kaupunkikeskusten verkostoksi aiemmin 
omaksutun hajakeskittämismallin mukai-
sesti. Poikittaisten yhteyksien tarve on 
kasvanut kuntakeskusten kehittyessä veto-
voimaisemmiksi. Myös pääkaupunkiseu-
dun reuna-alueilla havaittavissa oleva 
vyöhykkeistyminen - eli työpaikkojen ja lii-
ketoiminnan klusteroituminen nauhamai-
sesti liikenneväylien tuntumaan - lisää  
poikittaisliikenteen tarvetta. Joukkoliiken-
teen tukemiseksi tarvitaan panostusta 
myös liityntäliikenteeseen.

Uudenmaan liiton kaavaratkaisuissa pai-
notetaan joukkoliikenteeseen tukeutuvaa 
hajakeskitettyä mallia, joka on ympäristön 
kannalta vähemmän kuormittava vaihto-
ehto kuin keskuslähtöinen ja lisäksi tukee 
tasa-arvoisen palvelutarjonnan periaattei-
ta (Uudenmaan maakuntakaava... 2003). 
Voidaan kysyä, ovatko kehysalueen kes-
kukset vahvistuneet tarpeeksi ja halutulla 
tavalla. Pääkaupunkikeskus on yhä ainoa 
paikka, jossa harvemmin tarvittavia palve-
luita on tarjolla. Tasa-arvoisen palvelutar-
jonnan periaatteita ei missään tapauksessa 
tue myöskään jatkuva kaupan suuryk-
siköiden rakentaminen keskusten ulko-
puolelle. Automarket-seutuistuminen on 
kirjaimellisesti hajakeskittämistä, mutta 
tasa-arvoisesta palvelutarjonnasta tai jouk-
koliikenteeseen tukeutumisesta ei siinä 
yhteydessä välttämättä voida puhua. 

Rajattu kaupunkiseutu - rajoittunut näkökulma?

Alueraja voi olla varsin konkreettinen ja 
pysyvä kuten esimerkiksi kansallisvalti-
oiden rajat. Alueen raja voi olla myös 
jokseenkin toisenlainen: vaikeasti määritel-
tävä ja koko ajan ”elävä”. Näin on tilanne 
usein silloin kun määritellään rajoja ihmis-

toiminnan - elämisen, asumisen tai liikku-
misen - perusteella. Miksi alueellisia rajoja 
sitten täytyy vetää, jos rajat eivät ensin-
näkään aina ole selkeästi määriteltävissä, 
ja toisekseen jos niiden sisäänsä sulkema 
alue on edelleen varsin heterogeeninen, 
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kuten on tilanne Helsingin kaupunki-
seudun kohdalla? Aluerajauksia tehdään 
paitsi poliittis-hallinnollisia tarpeita ajatel-
len, ennen kaikkea alueen erityispiirteiden 
esiintuomiseksi. Helsingin kaupunkisedun 
rajauspyrkimysten tavoitteena on siis hah-
mottaa tietynlainen toiminnallinen koko-
naisuus, joka auttaa näkemään alueen 
olennaiset rakenteet, ja sitä myöten ohjaa 
alueen tulevaisuutta koskevia tavoitteita ja 
päätöksiä. Aluekokonaisuuden hahmotta-
minen sijoittaa seudun myös laajempaan 
tarkastelukontekstiin. Mikä on Helsingin 
kaupunkiseudun asema suhteessa koko 
maahan? Aluejakoa ja osiin pilkkomista 
siis tarvitaan, jotta nähtäisiin kokonaisuus! 
Eri asia on, kuinka tiukasti käytännössä 
nämä rajat on piikkilangoitettava maas-
toon.

Suur-Helsingistä puhuttaessa on käytössä 
monenlaisia käsityksiä ja aluerajauksia. Jok-
seenkin vakiintunut ja tällä hetkellä eniten 
käytetty aluerajaus on kuitenkin pääkau-
punkiseutu ja sen kahdeksan kehyskun-
taa. Nämä kunnat katsotaan kuuluviksi 
pääkaupunkiseudun voimakkaan ja sään-
nöllisen vuorovaikutuksen piiriin. Pääkau-
pungin vaikutus ei kuitenkaan lopu näiden 
kuntien ulkorajoille. Käytännössä Helsin-
gin imu tuntuu lähes koko Uudenmaan 
ja Itä-Uudenmaan muodostamalla alueella 
ja jatkuu osin myös pidemmälle sisämaa-
han pääliikenneväyliä seuraillen. Vaiku-
tusalueen suuntaa pääkaupunkiseudulta 
pohjoiseen vahvistaa pääradan lisäksi Hel-
sinki-Hämeenlinna-Tampere- vyöhykkeen 
asema koko maan tärkeimpänä kasvu-
käytävänä. Vyöhykkeeseen lasketaan kuu-
luvaksi Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
maakunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, 
Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Mäntsälä, Nurmijärvi, Sipoo ja Tuusula 
(Halme 2000: 1). Aiemmin esiteltyyn Hel-
singin kaupunkiseutujakoon laskettavista 

kunnista puuttuvat siis ainoastaan Kirkko-
nummi ja Vihti. OECD:n vuonna 2002 
julkaisemassa Helsingin metropolikatsauk-
sessa puolestaan rajataan Helsingin vaiku-
tusalue varsin laajasti aina Hämeenlinnan, 
Lahden ja Porvoon seutuihin asti alueen 
levittäytyessä siten neljän maakunnan alu-
eelle. OECD:n katsauksen lähtökohtana 
ei ollut tehdä tilastoselvitystä vaan laajem-
pi analyysi ympäristön ja talouden kehi-
tyksestä, sosiaalisesta kehityksestä sekä 
hallinnosta. Metropolialueen määrittely 
perustui muun muassa eri toimijoiden 
väliseen yhteistyöhön ja työmatkaliiken-
teeseen. Lisäksi tarkastelussa huomioitiin 
seudun sisäisen kehityksen ja kasvun seu-
raukset, sen rooli koko kansantalouden 
kannalta sekä sen asema osana Itämeren 
kaupunkiverkostoa ja globaalia taloutta 
(Helsingin metropolikatsaus... 2002: 3-5). 
Voidaan kysyä, onko OECD:n määrittele-
mä valtava alue kuitenkaan toiminnallinen 
kokonaisuus? Alue on hyvin heterogeeni-
nen ja koostuu Helsingin lisäksi muista-
kin vahvoista keskuksista. Eikä edes koko 
Suomen väestön massamuutto kyseiselle 
alueelle johtaisi välttämättä yhtenäisen 
suurkaupunkialueen syntyyn. Vaikuttaa sil-
tä, ettei EU:n NUTS 3 -aluejakoon perus-
tuvassa rajauksessa ole otettu Suomen 
erityispiirteitä tarpeeksi huomioon.

Jos Helsingin kaupunkiseutu rajataan pen-
delöintitilastojen perusteella, näyttää vuo-
rovaikutusalue taas hieman erilaiselta. 
Työmatkaliikenne onkin ehkä kaikkein 
useimmin käytetty määre rajattaessa toi-
minnallista kaupunkiseutua, sillä sen 
puitteissa tapahtuva liikkuminen on joka-
päiväistä eli säännöllistä vuorovaikutusta. 
Työmatkaliikenteeseen liittyy myös muun-
laista toimintaa, kuten monenlaista asi-
ointia sekä palvelujen, kulttuurin ym. 
kuluttamista. Vuoden 1999 tilastojen 
mukaan kunnat, joiden työllisistä yli 35 
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% sukkuloi pääkaupunkiseudulle muodos-
tavat kehämäisen puolikaaren ydinalueen 
ympärille (Järvenpää, Kerava, Kirkkonum-
mi, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Siuntio, 
Tuusula ja Vihti). Siuntion ja Pornaisen 
absoluuttiset pendelöijien määrät ovat kui-
tenkin varsin pienet (alle 850 henkilöä), 
kun taas 35 % -alueen ulkopuolisista 
kunnista Hyvinkään ja Porvoon pendelöi-
jien määrät ylittävät 4000 henkeä (Pääkau-
punkiseudun tulevaisuuskuva... 2002: 24). 
Hyvinkää lasketaan kuitenkin useimmiten 
Helsingin vaikutusalueeseen, vaikka muu 
vuorovaikutus on voimakasta myös vierei-
sen kunnan eli Riihimäen kanssa. Porvoo 
puolestaan on Itä-Uudenmaan maakunta-
keskus monine toimintoineen, ja se laske-
taan siten pääkaupunkiseudun välittömän 
vaikutuspiirin ulkopuolelle.

Seuturajaukset tehdään nykyisiä kuntarajo-
ja hyväksikäyttäen, mistä johtuen kokonai-

suuteen tulee mukaan varsin erityyppisiä 
alueita maaseutumaisesta miljööstä tiivii-
seen kaupunkiasutukseen. Lisäksi kun 
aluerajauksia tehdään erilaisin perustein, 
syntyy erilaisiin tarpeisiin luonnollisesti 
myös erilasia esityksiä alueesta - Helsin-
gin kaupunkiseudusta. Aluesuunnittelun 
kannalta on ymmärrettävää, että pyritään 
tekemään jonkinlaista yleistä seutujakoa 
eli valitaan, mihin alueeseen panostetaan 
ja millä tavalla. Dynaamista ja kasvavaa 
kaupunkiseutua tarkasteltaessa on kuiten-
kin ehkä turhaa tai ainakin jossain määrin 
hyödytöntä yrittää puristaa aluetta yhteen 
malliin. Helsingin kaupunkiseudun kaltai-
sen alueen kohdalla erilaisilla eri lähtö-
kohdista tehdyillä rajauksilla saattaa jopa 
olla kiinnostavaa kerrottavaa alueen kehi-
tyssuunnista, jolloin niillä on merkitystä 
paitsi keskustelun herättäjänä myös pää-
töksenteossa. Jos rajat ovat siis valintoja, 
niin sitä on alueen tulevaisuuskin.

Helsingin kaupunkiseutu metropolialueena - 
valintoja tulevaisuudesta

Mielikuvien metropoli on pilvenpiirtäjien, 
kaoottisen liikenteen ja ihmismassojen 
läpikotaisin urbanisoitunut alue. Onko 
Helsingin kaupunkiseutu tällainen paikka 
tai halutaanko sen tulevaisuudessa olevan? 
Helsinki täyttää omalta osaltaan monet 
suurkaupungin tunnuspiirteet. Kaupungis-
ta voidaan löytää monia metropolin ele-
menttejä: maahanmuuttajalähiöt, nopea 
metroyhteys, monipuolinen kulttuuritar-
jonta, korkea hintataso, kahvilakulttuuri, 
meluhaitat, jatkuva tulomuutto, asunnotto-
mat, pitkäaikaistyöttömät, työmatkaruuh-
kat ja lasiset toimistotalotornit. Kaupungin 
kasvaminen metropoliksi merkitsee kan-
sallisesta näkökulmasta tarkasteltuna voi-

makasta keskittymistä, mutta paikallisesti 
katsottuna seutuistumista eli suurkaupun-
gin hajaantumista entistä laajemmalle alu-
eelle (Schulman 2002: 15). Taajama-asutus 
seudulla laajenee, asuntorakentamisen ja 
kestävien liikenneratkaisujen paine kasvaa. 
Mutta kasvaako ja monipuolistuuko Hel-
singin kaupunkiseutu ohjatusti hajakeskit-
tämismallin ja tiiviin yhdyskuntarakenteen 
periaatteiden mukaan? Minkälaiselta alue 
näyttää esimerkiksi 50 vuoden kuluttua? 
Onko seutuistumisesta seurannut moni-
keskuksinen ja kokonaan kaupungistunut 
vilkas metropolialue vai tunnistammeko 
vielä vihreän Helsingin ja sormimaisen 
yhdyskuntarakenteen? Helsingin kaupun-
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kiseudun rajoja miettiessä tulisi siis ehkä 
ennen kaikkea kiinnittää huomiota siihen, 
mitä alueelta oikeastaan halutaan: minkä-
laiseksi sen halutaan muotoutuvan ja min-
kälaisilla toimenpiteillä visio saavutetaan. 
Miten Helsingin kaupunkiseutu rajataan, 
riippuu siis pitkälti siitä, mitä rajauksella 
halutaan paitsi esittää myös saavuttaa.

Helsinki on Suomen ainoa suurkaupunki, 
ja Helsingin kaupunkiseutu maan ainoa 
kansainvälisesti kiinnostava ja dynaami-
nen suurkaupunkiseutu. Viime aikoina on 
noussut vahvasti esille Helsingin seudun 
erityisasema paitsi koko maan talouden 
veturina myös sen merkitys omana ainut-
laatuisena toiminnallisena kasvualueenaan, 
metropolialueena. Äänet pääkaupungista 
ovat alkaneet vaatia Helsingin erityisase-
malle sen ansaitsemaa erityishuomiota 
myös aluepolitiikassa. Helsingin kaupun-
kiseutua ei voida käsitellä samanlaisena 
tai samanarvoisena muiden Suomen alu-
eiden kanssa. Väestön, työpaikkojen, lii-
kenteen kuin kulttuurinkin keskittyminen 
alueelle nyt ja tulevaisuudessa asettaa seu-
dun omaan luokkaansa. Alueen omista 
lähtökohdista ammentava tarkastelunäkö-
kulma on siis vahvistunut ja nostanut 
pöydälle mm. aluerakenteeseen, talouteen, 
hallintoon, aluerajauksiin ja nimistöön liit-
tyviä kysymyksiä.

Kaavoituksessa olennaista onkin tarkastel-
la Helsingin kaupunkiseutua todella koko 
alueen - ei siis vain ydinalueen - näkökul-
masta. Huomio ei voi kuitenkaan Uuden-
maan liiton työssä kiinnittyä liiaksi vain 
Helsingin kaupunkiseutuun ja sen erityis-
asemaan, sillä sen on ainakin jossain 
määrin huolehdittava tasapainoisesta alue-
kehityksestä. Jos Helsingin kaupunkiseutu 
kuitenkin selvästi kaipaa erityishuomiota, 
niin erityisen ongelmallisena kuin erityi-

sen potentiaalisenakin alueena, on syytä 
vakavasti pohtia, minkälaisen organisaati-
on vastuualueelle hankala lellikki pitäisi 
ensisijaisesti sysätä. Suurkaupunkiseutu-
jen suunnittelussa ja organisoinnissa on 
Euroopassa kokeiltu erilaisia ratkaisuja. 
Parhaiten uusista suurkaupunkiseutujen 
organisaatioista ovat useimmiten toimi-
neet alueelliset kehittämiseen keskittyvät 
organisaatiot, joiden oma budjetti ja siten 
myös periaatteellinen valta ovat olleet mah-
dollisimman vaatimattomia. Huonommin 
ovat puolestaan toimineet organisaatiot, 
joilla on pyritty hallinnolliseen uudelleen-
järjestelyyn tai konkreettiseen alueellisten 
toimintojen yhdenmukaistamiseen (Men-
nola 1998: 1-11). Suomalaiseen aluejär-
jestelmään tuskin kannattaakaan yrittää 
istuttaa uutta tiukkaa hallinnollista tai 
poliittista organisaatiota, sen verran itse-
tietoiseksi ovat suomalaiset kunnat kasva-
neet itsehallinnon pitkän perinteen myötä. 
Sen sijaan OECD:nkin raportissaan mai-
nitsema metropolialueen kunnallisen koor-
dinoinnin kevyt institutionalisointi auttaisi 
merkitsevästi kuntia laatimaan ja toteutta-
maan yhteisen vision ja sitä tukevat strate-
giat (Helsingin metropolikatsaus... 2002). 

Vaikka Helsingin kaupunkiseudulla on jo 
takanaan monikymmenvuotinen seutuistu-
mishistoria, on sillä vielä edessään merkit-
täviä alueellisia muutoksia sekä kestoltaan 
määrittelemätön kehitysvaihe mahdollisek-
si metropolialueeksi. Miten suunnitellaan 
ja minkälaisia tavoitteita asetetaan alueelle, 
jonka tulevaisuuden visioissa kummittele-
vat sekä monikeskuksinen metropoli että 
puutarhakaupungin suurkaupunkiversio? 
Tulevaisuutta visioidessa puhutaan toki 
mielikuvista ja mahdollisuuksista, mutta 
silti epätietoisuus tulevasta ei saisi tarkoit-
taa sitä, että tavoitteet muotoillaan liian 
ympäripyöreiksi. 
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2. SEUTUKAAVOJEN TAVOITTEIDEN 
TARKOITUKSENMUKAISUUS JA 

PERINTÖ

Antero Keskinen
Satu Lähteenoja

Katariina Pahkasalo
Hannele Selin

Seutukaavoituksella on Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnissa pitkät, 
vaihtelevat perinteet. Kaavoja on tehty seutukaavaliitoissa yli neljäkymmentä 

vuotta ja seutukaavojen tavoitteista voi nähdä suunnittelun trendejä eri ajan-
kohtina. Nyt kun seutusuunnittelusta on siirrytty maakuntasuunnitteluun on mie-
lenkiintoista pohtia, mitä seutukaavojen tavoitteet ovat tuoneet tämän päivän 
maakuntakaavoitukseen. Arvioimme artikkelissa seutukaavojen tavoitteiden tar-
koituksenmukaisuutta: mitkä tavoitteista ovat edelleen ajankohtaisia, ja mitä opit-
tavaa niistä olisi nykyisessä maakuntakaavoituksessa. Tarkastelemme tavoitteita 
aiheittain ja vertailemme niitä sekä ajallisesti että alueittain. 
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Käsittelemme artikkelissa nykyisten 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakun-
tien seutukaavojen tavoitteita. Tutkimus-
aineistona on ollut kattava kokoelma 
vanhoja seutukaavoja maakuntien alueelta. 
Alueella on toiminut neljä seutukaavaliit-
toa: Helsingin seutu, Itä-Uusimaa, Länsi-
Uusimaa ja Läntinen Uusimaa. Mäntsälä 
ja Pornainen siirtyivät Itä-Uudenmaan lii-
tosta Uudenmaan liittoon vuonna 1993 
ja sen jälkeen alueelle tehtiin erillinen seu-
tukaava (kuva 1). Otimme kaikki seutu-
kaavaliitot tarkasteluun, koska nykyiset 
maakuntakaavat ulottuvat näille alueille.

Vuoden 1958 rakennuslain mukaan seu-
tukaavojen tuli sisältää yleisohjeet alueen 
käyttämisestä asuntotarkoituksia, liiken-
neväyliä, maa- ja metsätaloutta, teollisuut-
ta ja muuta elinkeinotoimintaa tai muita 
yleisiä tarpeita kuin liikenneväyliä varten 
(Oikeusministeriö 2003). Seutukaavat voi-

Seutukaavoituksen historia
Helsingin kaupunkiseudulla

Kuva 1. Uudenmaan seutukaavaliitot.

tiin toteuttaa kokonais- tai vaihekaavoina. 
Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla ennen 
vuoden 1993 maakuntakaavoituksen tuloa 
seutukaavoja tehtiin neljässä seutukaava-
liitossa kahden tai useamman kunnan 
yhteistyönä. Läntisellä Uudellamaalla val-
misteltiin koko seutukaava kerralla ja 
muilla alueilla tehtiin vaihekaavoja. Sisä-
asiainministeriö antoi vuonna 1971 yleis-
kirjeen, jossa pidettiin tärkeänä laatia 
ensimmäiseksi virkistys-, suojelu- sekä 
eräät maa- ja metsätalousalueet käsittävä 
seutukaava (Länsi-Uudenmaan seutukaa-
valiitto 1992). Tätä ohjetta noudatettiin 
koko Uudellamaalla, ja kaikki vaihekaavo-
ja tehneet liitot aloittivat laatimisen vir-
kistys- ja suojelukaavasta. Alla olevasta 
taulukosta (taulukko 1) käy ilmi tutkimus-
alueella tehdyt seutu- ja maakuntakaavat 
ja niiden vahvistusajankohta.

Tutkimme pääasiassa seutukaavojen ylei-



19

siä tavoitteita. Kaikissa seutukaavoissa ei 
kuitenkaan ole eritelty yleisiä ja yksityis-
kohtaisia tavoitteita, joten niiden rajaami-
nen osoittautui hankalaksi. Tavoitteiden 
perinpohjainen tarkastelu kaikilta osin ei 
kuitenkaan ollut mahdollista ajan rajalli-
suuden takia. Vanhimmat tavoitteet ovat 
1960-luvun lopulta, uusimmat 1990-luvul-
ta. Vertailemme vanhoja ja uusia tavoit-
teita toisiinsa ja arvioimme tavoitteiden 

tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastelemme 
myös, miten vanhojen seutukaavojen 
tavoitteet näkyvät nykyisten maakunta-
kaavojen tavoitteissa. Koska seutukaavo-
jen tavoitteiden jaottelu on erilainen eri 
kaavoissa ja mielestämme hyvin sekava, 
käsittelemme tavoitteita Uudenmaan maa-
kuntakaavan tavoitteiden jaottelun mukai-
sesti.

Alue Liittovaltuuston   Kaavan nimi
  hyväksyntä

Helsingin seutu 1969 yleiset suunnittelutavoitteet
 1977 seutukaava I, maa- ja metsätalous-, virkistys- ja 
   suojelualueet
 1987 seutukaava II (+ seutukaava I:n muutos)
 1987 jätehuollon alueet
 1994 energiahuollon alueet
 1994 arvokkaat harjumaisemat
 1996 taajama-alueet, liikenneväylät ja -alueet
 2002 Vuosaaren satama ja sen liikenneyhteydet

Itä-Uusimaa 1981 vaiheseutukaava I, maa- ja metsätalous-, 
    virkistys- ja suojelualueet
 1986 vaiheseutukaava II, taajama, liikenne ja
    tekninen huolto
 1997 vaiheseutukaava III, kylä- ja harjualueet
 2000 vaiheseutukaava IV 
 2002 maakuntakaava (V)

Mäntsälä-
Pornainen 2000 seutukaava

Länsi-Uusimaa 1980 1. seutukaava, maa- ja metsätalous-, virkistys-
    ja suojelualueet
 1983 2. seutukaava, taajama-alueet
 1995 seutukaava

Läntinen  1985 seutukaava
Uusimaa 2002 maakuntakaava

Taulukko 1. Helsingin kaupunkiseudun seutu- ja maakuntakaavat.
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Ensimmäisten seutukaavojen tavoitteissa 
keskitytään yhdyskuntarakenteen kehittä-
miseen, joka on nähty aluerakennetta 
keskeisempänä päämääränä seutukaavaliit-
tojen suunnittelutasolla. Aluerakenteen eri 
osa-alueet ovat kuitenkin olleet keskeisiä 
tavoitteiden asettelussa, ja ne tulevat huo-
mioiduksi yhdyskuntarakenteen kehittämi-
sessä, tosin pienemmässä mittakaavassa. 
Varsinainen aluerakenne on kirjattu sel-
västi vasta Uudenmaan maakuntakaavan 
tavoitteisiin, joissa pyritään ”eheään alue-
rakenteeseen” (Uudenmaanliitto 2003a). 
Myöskään ”eheää” rakennetta ei ole sellai-
senaan mainittu vanhoissa seutukaavoissa, 
mutta pyrkimyksiä sen saavuttamiseksi on 
kuitenkin nähtävissä tavoitteiden yleisissä 
linjoissa ja asetetuissa päämäärissä.

Vuoden 1969 Helsingin seudun suunnit-
telutavoitteissa heijastuu taustalla ollut 
voimakas muuttoliike ja väestön keskitty-
minen seudulle (Helsingin seutukaavaliit-
to 1976). Tavoitteissa korostetaan koko 
Helsingin seudun jatkuvaa ja tasaista kas-
vua, mutta toisaalta myös pääkaupunkiseu-
dun erityisasemaa ja kehittämistä vahvana 
valtakunnallisena keskuksena. Tavoitteis-
sa on ristiriitaisuutta, koska niissä koros-
tetaan nimenomaan tasaista kasvua koko 
alueen kannalta, mutta samaan aikaan 
voimakkainta kehitystä ohjataan pääkau-
punkiseudulle ennemminkin keskittyvän 
kuin tasaisen kasvun periaatteiden mukai-
sesti. Helsingin seudun tavoitteissa on jo 
1960-luvulta lähtien ollut erityinen alue-
keskusjärjestelmä. Siinä toimintoja kes-
kitetään tärkeän pääkaupunkikeskuksen 

Seutukaavojen tavoitteet ja niiden tarkoituksen-
mukaisuus

Muuttuva aluerakenne ohella voimakkaisiin aluekeskuksiin sekä 
kasvun tasaamiseksi ja ”tukehtumisen” 
estämiseksi että myös korkean palveluta-
son säilyttämiseksi koko seudulla. Tämä 
voidaan nähdä selkeänä ja tarkoituksen-
mukaisena pyrkimyksenä kohti eheää haja-
keskitettyä aluerakennetta. 

Seutukaavojen tavoitteita tarkasteltaessa 
muodostuu käsitys, että Itä-Uusimaa on 
suhtautunut hieman kielteisemmin keskit-
tyvään väestönkasvuun ja metropolialueen 
laajenemiseen kuin muut seutukaavaliitot. 
Itä-Uusimaa on pyrkinyt oman maaseu-
tumaisen identiteettinsä säilyttämiseen 
Helsingin seutukaavaliitosta irrallaan. 
1970-luvun tavoitteissa pyrittiin keskittämi-
sen asemasta ennemminkin koko maaseu-
dun asuttamiseen, minkä jälkeen on alettu 
korostaa myös neljään keskukseen (Lovii-
sa, Porvoo, Mäntsälä, Nikkilä) perustuvaa 
aluerakennetta. Tavoitteissa on korostunut 
1970-luvulta alkaen maaseudun ja kylien 
keskeinen rooli ja liian nopeiden keskit-
tymisilmiöiden hillitseminen. Tämä linja 
on jatkunut myös Itä-Uudenmaan maa-
kunnan nykyisessä suunnittelussa. Tavoit-
teiden tarkoituksenmukaisuutta voidaan 
pohtia, kun mietitään taustalla ollutta tie-
toisuutta muuttoliikkeestä ja Helsingin 
seudun voimakkaasta kasvusta. Pitkän 
aikavälin vaikutuksia ajatellen Itä-Uuden-
maan seutukaavojen tavoitteissa olisi alun-
perinkin ollut tärkeää ottaa huomioon 
Helsingin kasvun tarpeet itäiseen suun-
taan, eikä korostaa päinvastaista, kasvua 
jarruttavaa linjaa. Edelleenkään Itä-Uuden-
maan maakuntakaavan tavoitteissa ei huo-
mioida riittävästi alueen edullista sijaintia 
lähellä pääkaupunkia. 



21

Länsi-Uudenmaan 1960-luvun tavoitteissa 
korostuu ”riittävien alueiden varaaminen 
elinvoimaisten ja itsenäisten keskusten 
muodostumiselle”. Edelleen 1970-luvun 
tavoitteissa halutaan pitää haja-asutus-
alueet asuttuina ja palveluiltaan korkea-
tasoisena, tarvittaessa jopa valtiovallan 
tukitoimenpiteiden avulla. Sekä Läntisellä 
että Länsi-Uudellamaalla on suhtauduttu 
myönteisesti Helsingin kaupunkiseudun 
laajenemiseen, siihen liittyviin hyötyihin 
ja lähdetty kehittämään seutuja siltä poh-
jalta. Länsi-Uudellamaalla on varauduttu 
Helsingin seudun kasvupaineiden purka-
miseen jo 1970-luvulta alkaen. Ylipäätään 
Läntisen Uudenmaan tavoitteista on ollut 
nähtävissä hyvin laaja-alainen näkemys 
seudun kehittämisestä ja selvä halukkuus 
yhteistyöhön muiden seutukaavaliittojen 
kanssa. 

Elinkeinotoiminnan kehitys ja 
maakuntien kansainvälistyminen

Elinkeinotoimintaa ja työpaikkojen mää-
rän kasvua on Helsingin kaupunkiseudun 
alueella pyritty kehittämään yhdessä yhdys-
kuntarakenteen kanssa. Elinkeinotoimin-
tojen erilainen korostaminen näkyy sekä 
ajallisena vaihteluna että vaihteluna tut-
kittujen alueiden välillä. Helsingin seu-
dun vanhoissa kaavoissa elinkeinotoiminta 
korostuu. Vuodelta 1969 olevissa tavoit-
teissa pyritään Helsingin seudulla jatku-
vaan ja tasaiseen taloudelliseen kasvuun 
sekä elinkeinoelämän kehittämiseen. Muil-
la alueilla elinkeinoelämä ei ole korostunut 
yhtä voimakkaasti, vaikka pyrkimyksenä 
on ollutkin monipuolisen elinkeinoelämän 
turvaaminen. 

Länsi-Uudellamaalla seutukaavojen tavoit-
teissa on mainittu erityisesti maa- ja 
metsätalouden toimintaedellytysten takaa-
minen sekä aikaisemmissa 1970-luvun että 

uudemmissa 1990-luvun tavoitteissa. Itä-
Uusimaa on vahvasti pyrkinyt turvaamaan 
kylien elinvoimaisuuden, mutta elinkeino-
toiminnan turvaaminen ei näy tavoitteissa 
minään ajankohtana vahvasti. Ylipäätään 
reuna-alueilla on kuitenkin korostunut 
maa- ja metsätalouden rooli, kun taas 
Helsingin seudun tavoitteissa on kautta 
linjan näkynyt painotetusti pääkaupunki-
seudun kehittäminen. Läntisellä Uudella-
maalla yleisissä tavoitteissa ei kuitenkaan 
mainita elinkeinotoimintaa, mikä on hie-
man erikoista. Elinkeinotoiminnan moni-
puolinen takaaminen on kuitenkin tärkeä 
osa aluerakennetta ja -suunnittelua. Nykyi-
nen Uudenmaan maakuntakaava pyrkii 
huomioimaan erityisesti Helsingin roolin 
taloudellisena veturina. 

Ensimmäisten seutukaavojen tavoitteissa 
kansainvälistyminen ei nouse kovinkaan 
selvästi esille. Vain Helsingin seudun seu-
tukaavassa on korostettu alueen asemaa 
valtakunnallisena keskuksena, jolloin huo-
mioidaan sen asema sekä valtakunnalli-
sesti että kansainvälisesti. Muut alueet 
ovat keskittyneet enemmänkin seudullis-
ten tavoitteiden määrittelyyn ja saavutta-
miseen tarkoituksenmukaisesti. Euroopan 
unionin maakuntia korostavan aluepo-
litiikan myötä kaavojen tavoitteissa on 
kuitenkin nähtävissä muutos entistä kan-
sainvälisempään suuntaan, mikä korostuu 
erityisesti Itä-Uudenmaan maakuntakaa-
van tavoitteissa. Vielä seutukaavojen tavoit-
teissa Itä-Uuttamaata halutaan kehittää 
omavaraisena, mutta tulevan maakunta-
kaavan tavoitteissa kansainvälistyminen 
on keskeinen päämäärä. On tärkeää huo-
mioida kansainvälistymisen tuomat mah-
dollisuudet maakunnille. Itä-Uudenmaan 
aluerakenteen kehitykseen vaikuttaa mer-
kittävästi myös Helsingin läheisyys, joten 
sen tulisi näkyä tavoitteissa selkeämmin 
kansainvälisyyden rinnalla. Myönteisten 
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vaikutusten huomioiminen olisi tarkoituk-
senmukaista koko maakunnan kannalta, 
eikä Helsingin läheisyyttä tulisi pitää itses-
täänselvyytenä. Kaavoituksen pääsääntöi-
senä tehtävänä on kuitenkin kehittää 
seudun aluerakennetta ja -suunnittelua, 
joka tulisi muistaa kansainvälisyystavoittei-
ta asetettaessa. 

Liikenneverkon ja yhdyskunta-
teknisen huollon haasteet

Yleisesti ottaen seutukaavoissa on pyritty 
kehittämään liikenneverkkoa jo olemassa 
olevaa yhdyskuntarakennetta ja elinkeino-
elämää tukien. Jo ensimmäisissä seutukaa-
voissa on tiedostettu alueella sijaitsevan 
valtakunnallisen keskuksen merkitys ja lii-
kenneyhteyksien tarve. Nykyisen maakun-
takaavan tavoitteissa valtakunnalliset ja 
kansainväliset tarpeet korostuvat kuiten-
kin enemmän kuin aikaisemmin. Samalla 
olisi kuitenkin pidettävä huoli, että seudul-
linen liikenneverkko pysyy toimivana. 

Helsingin seudun vuoden 1969 tavoit-
teissa korostuu pääkaupunkikeskeisyys ja 
joukkoliikenteen kehittäminen. Tavoitteis-
sa mainitaan myös ”tasapuolinen kokonai-
suus, joka palvelee kaikkia käyttäjäryhmiä”. 
Raideliikenne ei siis ollut vielä korostunut 
nykyisen kaltaisesti, vaan tuolloin pyrittiin 
tasaisempaan liikenneverkkoon. Nykyisiä 
tavoitteita raideliikenteeseen tukeutumi-
sesta voidaan pitää tarkoituksenmukaisina 
tulevaa liikenteen kasvua ajatellen.

Läntisen Uudenmaan halu yhteistyöhön 
muiden seutukaavaliittojen kanssa tulee 
esille myös liikenneverkkojen kehittämi-
sen kohdalla. Tavoitteena on ollut paran-
taa yhteyksiä Helsingin kaupunkiseudun 
lisäksi myös Turkuun päin. Etenkin Länsi-

Uusimaa on katsonut yhteyksien länteen 
päin olevan tärkeitä. ELSA (Espoo, Loh-
ja, Salo) -rata on vahvasti mukana ensim-
mäisten seutukaavojen tavoitteissa, mutta 
90-luvulla on jouduttu toteamaan hank-
keen siirtyvän myöhemmäksi. Helsingin 
kaupunkiseutua sekä Uuttamaata kokonai-
suutena ajatellen ELSA-rata ei enää kuulu 
tärkeimpiin tavoitteisiin. Samoin on käy-
nyt myös Helsingistä itään suuntautuvan 
HELI-radan suhteen, josta on kuitenkin 
olemassa varaus kaavassa. Mielestämme 
tämä on ristiriidassa raideliikenteen tavoit-
teiden kanssa. Aikaisemmin raideliikenne 
ei ole korostunut tavoitteissa, mutta se on 
näkynyt käytännön suunnittelussa. Nykyi-
sin raideliikenne korostuu tavoitteissa, 
mutta Helsingin kaupunkiseudun eri aluei-
ta yhdistäviä ratahankkeita ei kuitenkaan 
pidetä tasapuolisesti ajankohtaisina. Osak-
si tähän vaikuttaa varmastikin rahoitusky-
symykset ja panostaminen Kerava-Lahti 

-oikorataan, joka mahdollistaa nopeamman 
yhteyden itään päin. Helsingin kaupunki-
seudun näkökulmasta olisi kuitenkin tär-
keätä kehittää rataverkkoa tasaisesti myös 
seutuliikenteen osalta.  

Jätehuollon keskittämisellä ja pienten kaa-
topaikkojen sulkemisella on Helsingin 
kaupunkiseudun alueilla pyritty taloudel-
lisuuteen ja toimintaedellytyksien säilyttä-
miseen ympäristö huomioiden. Helsingin 
seutua ja sen kasvavia jätemääriä ei ole kui-
tenkaan seutukaavojen tavoitteissa pitkäl-
lä aikatähtäimellä tarkasteltuna huomioitu. 
Pääkaupunkiseudun jätteille on tulevaisuu-
dessa löydettävä vaihtoehtoisia sijoitus-
paikkoja, koska Ämmässuon kaatopaikka 
ei voi kasvaa rajattomasti. Erityisesti jäte-
huollon osalta olisi yhteistyö yli rajojen 
suotavaa.
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Tavoitteena viihtyisä ympäristö

Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä ympä-
ristö on ollut tavoitteena kaikissa tutkimus-
alueemme seutukaavoissa. Nykyisistäkin 
maakuntakaavoista nämä tavoitteet löy-
tyvät. Turvallisuuden ja terveellisyyden 
kehittymistä on vaikea mitata, vaikka kaa-
voissa onkin merkinnät turvavyöhykkeistä 
muun muassa ydinvoimalan ja öljysata-
man ympärillä. Yleisesti arvoista puhutta-
essa jää lukijalle epäselväksi, mitä ”arvojen 
kehittämisellä ja laatuarvoilla” (Helsingin 
seutukaavaliitto 1976) tai ”arvojen säi-
lyttämisellä” (Läntisen Uudenmaan seu-
tukaavaliitto 1988) tarkoitetaan. Tällaisia 
abstrakteja asioita tulisi tarkentaa ja selit-
tää, mitä niillä kaavassa tarkoitetaan.

Helsingin seudun yksityiskohtaisemmas-
sa tavoitteessa puhutaan ”lisääntyvästä ja 
monipuolistuvasta vapaa-ajan käytöstä”. 
Vapaa-aikaa kyllä käsitellään esimerkiksi 
Itä-Uudenmaan asiakirjoissa (Itä-Uuden-
maan seutukaavaliitto 1981), mutta ei var-
sinaisesti puhuta toimenpiteistä. Voidaan 
ajatella, että Helsinki on nopeamman kau-
pungistumisen myötä osannut kiinnittää 
myös vapaa-aikaan ja sen viettomahdolli-
suuksiin enemmän huomiota.

Tarkoituksenmukaista Helsingin ja mui-
den liittojen välillä ollut se, että virkis-
tysalueet on pyritty sijoittamaan helposti 
saataville. Virkistystä käsitellään seutukaa-
voissa enemmän ihmisten kuin luonnon 
itseisarvon näkökulmasta. Luonnon tuot-
tavuutta tavoiteltaessa ympäristön suojelu-
arvot ovat jääneet taka-alalle. Nykyisissä 
maakuntakaavan tavoitteissa luonnon 
itseisarvo ja suojelun merkitys on onneksi 
tuotu paremmin esille.

Itä-Uusimaalla on pääkaupunkiseudun 
läheisyydestä johtuen ollut ylikysyntää 

loma-asutukselle. Näin ollen rakentami-
sen painopiste on vapaiden rantojen vähe-
tessä siirtynyt yhä kauemmas Helsingistä. 
Ongelmana on ollut parhaiden ranta-aluei-
den käyttäminen ensisijaisesti yksityiseen 
omarantaiseen loma-asutukseen. Tällöin 
menetetään mahdollisuudet yhteisrantape-
riaatteelliseen loma-asutukseen ja virkis-
tykseen (Itä-Uudenmaan seutukaavaliitto 
1981). Helsingin seudun tavoitteissa loma-
asutusta ohjataan ”tarkoituksenmukaisil-
le vyöhykkeille”. Yksityistä loma-asutusta 
ei tulisi rakentaa alle tunnin matkan pää-
hän Helsingin keskustasta (Helsingin seu-
tukaavaliitto 1982b). Tämä tarkoittanee 
koko loma-asutuksen sijoittamista Helsin-
gin seutukaavaliiton alueen ulkopuolelle. 
Epäselväksi kuitenkin jää, onko tämän 

”tarkoituksenmukaisen vyöhykkeen” aja-
tuksena kattaa myös Helsingin seutukaa-
valiiton ulkopuoliset alueet. Vaikuttaa siltä, 
että yhteistyötä ei ole juurikaan tämän 
tavoitteen osalta tehty.

Loma-asutuksen paine suuntautuu jatkos-
sakin pääkaupunkiseudusta poispäin, ja 
ihmiset matkustavat pitempiä matkoja 
mökeilleen. Loma-asutus on noussut jo 
vanhoissa seutukaavoissa tärkeäksi tee-
maksi, mutta sille ei ole kuitenkaan osoi-
tettu erityisiä aluevarauksia muualla kuin 
Läntisen seutukaavan alueella. Seutukaava-
liittojen välillä olisi ehkä tarvittu tiiviimpää 
yhteistyötä, jotta tarvetta loma-asutuksen 
määrään ja sijoittamiseen olisi arvioitu 
Helsingin kaupunkiseudun näkökulmasta. 
Vaikka loma-asutuksella oli keskeinen mer-
kitys varsinkin 80-luvun seutukaavoissa, 
sitä ei ole huomioitu Uudenmaan maakun-
takaavan tavoitteissa. Tämä johtuu siitä, 
että loma-asutukselle ei ole enää merkittä-
västi tilaa liittojen alueella vaan Helsingin 
kaupunkiseudun asukkaiden loma-asumi-
nen suuntautuu pääsääntöisesti muihin 
maakuntiin. 



24

Tavoitteita tutkittaessa korostuu niiden eri-
laisuus seutukaavaliittojen välillä. Liitoissa 
on ollut eri käytännöt kaavojen laadin-
nassa, mikä on vaikuttanut merkittävästi 
tavoitteiden laadintaan ja esittämistapaan. 
Tavoitteita on myös laadittu eri ajankohti-
na ja ne ovat aiheiltaan ja tarkkuudeltaan 
vaihtelevia. Tämä epäyhtenäisyys, mikä 
sinänsä ei ole huono asia, vaikeuttaa seu-
tukaavaliittojen tavoitteiden vertailua sekä 
liittojen välillä että yksittäisen liiton sisäl-
lä. Helsingin seudun ja Läntisen Uuden-
maan tavoitteet on jaoteltu selkeimmin, 
mikä mahdollistaa näiden alueiden vertai-
lun keskenään. Muilla alueilla tavoitteet 
ovat vaikeammin tulkittavissa asiakirjois-
ta. Monet tavoitteet ovat seutukaavojen 
laadinnan alkuvaiheilta, mikä hankaloittaa 
myöhempien seutukaavojen tavoitteiden 
ajallista vertailua. Esimerkiksi Helsingin 
seutukaavan tavoitteet on kirjattu vuonna 
1969 eikä niitä selkeästi esitetä sen jälkeen. 
Helsingin seudun kohdalla ei näin ollen 
voi tehdä tavoitteiden vertailua, mikä olisi 
mielenkiintoista ja tarkoituksenmukaista. 

Ensivaikutelma seutukaavojen tavoitteis-
ta oli, että ne olivat turhan yleispäteviä 
ja epäselviä. Tavoitteet tuntuivat olevan 
välillä jopa irrallisia itse kaavasta. Niiden 
kirjaamisen ja kaavan välillä ei joissain 
tapauksissa ollut nähtävissä selvää yhteyt-
tä. Tämä näkyy esimerkiksi turvallisen ja 
terveellisen ympäristön tavoitteina, joita 

Johtopäätöksiä

ei voi merkitä selkeästi kaavoihin, ja joita 
on osittain ongelmallista mitata. 

Vertailtaessa vanhojen seutukaavojen ja val-
misteilla olevien maakuntakaavojen tavoit-
teita huomataan, että eri ajankohtina 
nousee esiin erilaisia painotuksia tavoitteis-
sa. Joitakin seutukaavoissa korostuneita 
tavoitteita on jätetty nykyisistä maakunta-
kaavoista kokonaan pois. Näin on tapahtu-
nut esimerkiksi loma-asutuksen kohdalla. 
Vastaavasti maakuntakaavojen tavoitteis-
sa on noussut tärkeäksi uusia teemoja. 
Esimerkiksi kansainvälistyminen korostuu 
tavoitteissa selvästi aikaisempaa enemmän, 
etenkin Itä-Uudellamaalla. On hyvä, että 
tavoitteet ovat pysyneet globalisoituvan 
maailman mukana, mutta niiden pääpaino 
tulisi kuitenkin olla seudullisessa suunnit-
telussa yhdessä lähialueiden kanssa. 

Helsingin kaupunkiseudun yhtenäistä kehi-
tystä ajatellen seutukaavojen tavoitteiden 
olisi pitänyt olla yhtenäisempiä. Tavoittei-
den perusteella tulee mielikuva, että liitto-
jen välillä tehty yhteistyö on ollut hyvin 
vähäistä. Monet tavoitteista ulottuvat laa-
jemmalle kuin yhden seutukaavaliiton alu-
eelle, joten niissä olisi tarvittu enemmän 
yhteistä suunnittelua alusta alkaen. Nyky-
ään maakuntakaavoja laadittaessa tulisi 
myös ottaa huomioon toimiva yhteistyö ja 
monisuuntainen vuorovaikutus maakun-
tien liittojen välillä. 
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3. TAVOITTEIDEN ARVIOINTI 
HELSINGIN KAUPUNKISEUDUN 

KEHITTÄMISEN NÄKÖKULMASTA

Heikki Hassinen
Antti Hattula

Jussi Lehtonen
Juha Tolvanen

Helsingin kaupunkiseudun kasvu ja kehittyminen ovat Suomen voimakkainta. 
Onkin syytä kysyä, näkyvätkö kasvun tarjoamat mahdollisuudet Uuden-

maan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavojen tavoitteiden asettelussa? Yksi kas-
vun tarjoama mahdollisuus on lisääntyvä kansainvälinen toiminta. Osataanko 
siihen varautua oikein? Toiminnallisen Helsingin kaupunkiseudun maankäytön 
suunnittelua mutkistaa myös sen sijainti kahden maakunnan alueella. Yhteistyötä 
liittojen välillä ei voi korostaa liikaa. Tulisiko maakuntakaavojen tavoitteissa olla 
yhteisiä Helsingin kaupunkiseutua koskevia tavoitteita? Tavoitteiden arvioinnin 
tarkoituksena on saatavissa olevien dokumenttien perusteella pyrkiä muodos-
tamaan käsitys siitä, kuinka hyvin tavoitteilla ja niitä seuraavilla toimenpiteillä pys-
tytään vastaamaan kehityksen haasteisiin.
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Keskeisin asia työssämme on arvioida 
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakun-
takaavojen tavoitteita Helsingin kaupun-
kiseudun (myöhemmin työssämme HKS) 
kehittämisen näkökulmasta. Kehittäminen 
käsitteenä tarkoittaa kaikin puolin pyrki-
mistä kohti parempaa. Työssämme kehit-
tämisellä tarkoitetaan myös aluekehitystä, 
koska arvioimme tavoitteita nimenomaan 
tietyn alueen (HKS) kehittämisen näkö-
kulmasta. 

Mahdollistaakseen kehittämisen maakun-
nan liitot määrittelevät ja kokoavat alu-
eidensa kehittämistavoitteet ja niiden 
toteuttamiskeinot. Uudenmaan maakun-
nan kehittäminen on vuorovaikutusta 
jäsenkuntien kanssa sekä yhteistyötä alue-
hallintoviranomaisten, uusmaalaisten kan-
sanedustajien sekä elinkeinoelämän ja 
muiden sidosryhmien kanssa. Uudenmaan 
aluekehittäminen tarkoittaa vahvuuksien 
tukemista ja talouden kasvuedellytysten 
luomista, keskeisimmät välineet tässä ovat 
liiton aluekehittämisohjelma ja - sopimus 
(Uudenmaan liitto 2003). Itä-Uudenmaan 
liiton suunnittelua koskevissa asiakirjois-
sa ei määritellä aluekehitystä käsitteenä, 
mutta maakuntatason suunnittelun itses-
sään voidaan katsoa muodostavan 
aluekehityksen suuntaviivat. Itä-Uuden-
maan maakunnan suunnittelua ohjaa 

Alueen tavoitteellinen
kehittäminen maakuntatasolla

maakuntasuunnitelma, joka muodostuu 
maakuntastrategiasta, aluekehitysohjelmas-
ta, voimassaolevasta seutukaavasta ja sitä 
täydentävästä sekä tarkistavasta maakunta-
kaavasta (Itä-Uudenmaan liitto 2001). 

Suomessa ylimpänä maakuntatason suun-
nittelua ja alueiden kehittämistä ohjaava-
na tahona toimii alueiden kehittämislaki, 
joka tuli voimaan 1.1.2003. Alueiden kehit-
tämislain tavoitteena ”on luoda edellytyk-
siä alueiden kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin 
takaavalle osaamiseen ja kestävään kehityk-
seen perustuvalle taloudelliselle kasvulle, 
elinkeinotoiminnan kehitykselle ja työlli-
syyden parantamiselle. Lisäksi tavoitteena 
on vähentää alueiden kehittyneisyyseroja 
ja parantaa väestön elinoloja sekä edistää 
alueiden tasapainoista kehittämistä” (Alu-
eiden kehittämislaki 2003). 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakun-
tien tasolla kehittäminen muodostaa pro-
sessin, joka sitoo yhteen eriasteisen 
tavoitteiden asettamisen sekä niihin pyrki-
misen hankkeiden ja suunnitelmien avulla. 
Eriasteisia tavoitteita ja tavoitekokonai-
suuksia edustavat visio, strategia ja 
strategiakokonaisuudet. Näihin asetettui-
hin tavoitteisiin pyritään aluekehittämis-
sopimuksessa määritellyin hankkein ja 
hankekokonaisuuksin. 

Maakuntien kehittämisvisiot

Molempien Helsingin kaupunkiseudun 
suunnitteluun osallistuvien liittojen suun-
nittelun lähtökohtina ovat visiot maakun-
tien tavoitelluista kehityssuunnista. Visio 

on tavoitetila, jota kohti kehittämisellä ja 
suunnittelulla maakunnissa pyritään. Visi-
oissa esitetyt päämäärät näkyvät myös 
maakuntakaavojen tavoitteiden asettelus-



29

sa. Uudenmaan liiton visio ulottuu tällä 
hetkellä vuoteen 2025 ja Itä-Uudenmaan 
liitossa vuoteen 2030. Visioiden näke-
mykset maakuntien kehityksestä eroavat 
ymmärrettävästi toisistaan, sillä suunnitel-
tavat alueet ja olosuhteet niillä ovat hyvin 
erilaiset. 

Uudenmaan liitossa lähdetään siitä, että 
Uusimaa on pohjoisen Euroopan kilpailu-
kykyisin, turvallisin ja viihtyisin metropo-
lialue. Tämän tavoitetilan voidaan katsoa 
olevan myös Helsingin kaupunkiseudun 
kehittämisen pohjana. Tavoiteltuun kehi-
tykseen pääsemiseksi on vahvistettava 
maakunnan kansainvälistä asemaa, maa-
kunnan sisäistä tasapainoa, elinkeinoelä-
män kilpailukykyä sekä asukkaille on 
taattava terveellinen, turvallinen ja viihtyi-
sä elinympäristö. Myös luonnon monimuo-
toisuus, hyvä ympäristön tila ja rikkaan 
kulttuuriperinnön säilyminen tulee turva-
ta (Uudenmaan liitto 2003). 

Itä-Uudenmaan visiossa korostetaan maa-
kunnan omia vahvuuksia. Maakunnan 
todetaan olevan jatkossakin laadukas ja 
elinvoimainen kaksikielinen kulttuurialue 
Itämeren piirissä. Lisäksi maakunnan ase-
maa pyritään vahvistamaan kansainvälise-
nä toimijana Helsingin ja Pietarin välisellä 
rannikkovyöhykkeellä (Itä-Uudenmaan liit-
to 2001).   

Maakuntien visioiden selkein ero on 
suhtautumisessa kasvuun. Siinä, missä 
Uudenmaan liitossa maakunta nähdään 
tulevaisuuden viihtyisänä metropolina, 
korostuu Itä-Uudenmaan liitossa näkemys 
maltillisemmista kasvuodotuksista. Elin-
voimaisuuden ja laadukkaan asumisym-
päristön säilyttäminen ja kehittäminen 
edelleen ovat Itä-Uudellamaalla tärkeässä 
asemassa. 

Myös kulttuurin merkitystä korostetaan, 
kuten myös kaksikielistä kulttuuri-identi-
teettiä. Molemmissa maakunnissa löytyy 
myös pyrkimystä kansainvälisen aseman ja 
suhteiden kehittämiseen. Itä-Uudenmaan 
liitossa korostetaan kansainvälisyydestä 
puhuttaessa sen välittävää roolia Helsin-
gin ja Pietarin välillä sekä laajemmin Itä-
meren alueella. 

Mielestämme Helsingin kaupunkiseudun 
kehityksen ja kasvun kannalta on ongel-
mallista, ettei tätä toiminnallista aluetta 
suunnittelevien maakuntien liittojen visi-
oista löydy yhteistä pohjaa kaupunkiseu-
tua koskeville kehittämistavoitteille. Näin 
laajan ja edelleen laajenevan kaupunki-
seudun suunnittelu ei saisi törmätä hal-
linnollisiin rajoihin. Visio toimii liitoissa 
tapahtuvan muun suunnittelun ja työn 
pohjana. 

Uuudenmaan maakuntakaavan tavoitteet

Kun pyritään Uudenmaan aluerakenteen 
eheyteen ja palveluiden helppoon saavu-
tettavuuteen, ymmärretään sillä Helsingin 

Uudenmaan aluerakenne on 
eheä ja palvelut helposti 
saavutettavissa

kaupunkiseudun palveluiden ylitarjonnan 
siirtämistä tasaisesti koko maakunnan alu-
eelle kaikkien asukkaiden käyttöön, jol-
loin kaikilla uusimaalaisilla on tasavertaiset 
mahdollisuudet palveluiden saavuttami-
seen. Tätä ei pidä nähdä palveluiden riis-
tona HKS:n asukkailta. Aluerakenteen 
eheyttäminen ja palveluiden saavutetta-
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vuus täydentävät toisiaan ja voivat johtaa 
molempien tavoitteiden osalta positiivi-
seen kumulatiiviseen kasvuun. Monikes-
kuksinen aluerakenne tarjoaa uusia tiloja 
palveluiden tuottamiseen, jolloin ihmiset 
hakevat palvelut heitä lähinnä sijaitsevista 
keskuksista ja harvemmin käytettäviä pal-
veluita haetaan HKS:n alueelta. Näin 
tavoitteen toteutuessa säästetään ihmisten 
liikkumista, ja säilytetään pääkaupunkiseu-
dun tarjoamat erityispalvelut. Keskeisenä 
tekijänä on jokapäiväisten palveluiden 
hyvä saavutettavuus. 

Kuten tavoitteissa todetaan, on toimivan, 
turvallisen ja viihtyisän aluerakenteen 
toteuttaminen haastavaa, etenkin kun sii-
hen liitetään rakenteen täydentäminen ja 
tiivistäminen. Kun näiden tavoitteiden 
yhteyteen lisätään vielä vaatimus kestä-
vän kehityksen periaatteiden noudattami-
sesta, ei ratkaisun löytäminen ole helppoa. 
Asumisen, työpaikkojen ja liikenteen tii-
vistäminen on haastava suunnittelullinen 
ongelma, kun otetaan huomioon edellä 
mainitut aluerakenteeseen ja ympäristöön 
liittyvät tavoitteet. Muut tavoitteet huomi-
oiden on vaikea ajatella suuria pääväyliä 
ja raideliikennettä halkomassa nykyisiä ja 
tulevia asuinalueita. Liikennesuunnittelun 
ja maankäytön suunnittelun yhteensovitta-
minen mainitaan myös tavoitteissa. Nämä 
kaksi elementtiä ovat alueidenkäytön ja 
aluerakenteen suunnittelussa niin olennai-
sesti yhteenkuuluvia, ettei niiden käsittely 
erillään ole järkevää. Aluerakenteen eheyt-
täminen edellyttää HKS:n kasvusuuntien 
ohjaamista samansuuntaisesti joukkolii-
kenteen kanssa, jolloin raideliikenteen ja 
tieliikenteen tulee palvella asiakkaita mah-
dollisuuksien mukaan toisiaan täydentä-
en.

Tavoitteessa mainitaan myös maakunnan 
kaikkien kaupunkien, kuntien keskustaa-

jamien ja kaupunkiseutujen väestönkas-
vumahdollisuuksien turvaaminen. Tämä 
sotii jossain määrin eheytyvän aluera-
kenteen turvaamisen tavoitetta vastaan. 
Samaan aikaan siis pyritään saamaan ole-
massa olevasta aluerakenteesta tiiviimmin 
toimiva kokonaisuus, mutta toisaalta halu-
taan jakaa kasvu tasaisesti. Tämä taas laa-
jentaa entisestään aluerakennetta ja asettaa 
lisävaatimuksia muun muassa joukkoliiken-
teen kehittämiselle. Malmin lentokentän 
ja Laajasalon öljysatama- ja varastoalueen 
muuttaminen asutuskäyttöön palvelee aja-
tusta paikallisesti eheämmästä ja ainakin 
tiiviimmästä aluerakenteesta. Toisaalta 
suunnitelmaan sisältyy myös mahdollisia 
ongelmia, joista on ainakin hyvä keskus-
tella. Ongelmallisia seikkoja voisivat olla 
esimerkiksi hankkeista aiheutuvat korke-
at kustannukset, kuten lentokentän ja 
öljysataman uudelleensijoittamisesta aiheu-
tuvat kustannukset. 

Tavoitetta aluerakenteen eheyttämisestä 
ja palveluiden saavutettavuudesta voidaan 
yleisesti pitää hyvänä. On kuitenkin syytä 
huomauttaa, ettei liikenteen ja asumisen 
näin tiivis yhdistäminen välttämättä joh-
da toimivan, turvallisen ja viihtyisän alue-
rakenteen muodostumiseen. Ihmiset eivät 
välttämättä koe (pää)liikenneverkkojen 
läheisyyttä asuinalueiden houkuttelevuut-
ta ja viihtyisyyttä lisäävinä tekijöinä. Tämä 
vaatii erityishuomiointia suunnittelussa 
varsinkin turvallisuuden säilyttämisen osal-
ta, kuitenkaan ihmisten viihtyvyyttä unoh-
tamatta.   

Oman lisänsä toimivan ja eheän HKS:n 
aluerakenteen muovaamiseen tuo jako 
kahden eri suunnittelevan liiton alueelle. 
Samalla kun Uudenmaan liiton itäisten 
osien merkitys Helsingin kaupunkiseu-
dun kehityksen kannalta kasvaa, ovat Itä-
Uudenmaan liiton läntiset osat vielä vailla 
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HKS:a koskevia tavoitteita. Itä-Uuden-
maan voimassa olevassa maakuntakaavas-
sa maakunnan kasvukeskukset sijoittuvat 
olemassa olevien taajamien yhteyteen maa-
kunnan keski- ja itäosissa. Molempien 
maakuntien kannalta olisi ensiarvoisen tär-
keää sopia yhteisistä toimintalinjoista kum-
mankin alueelle sijoittuvan toiminnallisen 
kaupunkiseudun suunnittelussa.

Elinkeinotoiminta on 
kilpailukykyistä sekä maakunnan 
kansallinen ja kansainvälinen 
asema on vahva

Tarkoitus on edistää maakunnan kehit-
tymismahdollisuuksia kansallisessa ja 
kansainvälisessä toimintaympäristössä 
yhdyskuntarakenteellisin ja alueidenkäyt-
töä koskevin toimenpitein. Elinkeino-
toiminnan kilpailukyvyn nostamiseen 
tarvitaan myös muita tekijöitä, kuten esi-
merkiksi infrastruktuuria ja rahoitusta. 
Elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn nosta-
minen tulisi saada aikaan kestävällä tavalla 
siten, ettei se lisäisi eriarvoisuutta kan-
sallisella ja maakunnan tasolla. Lisäänty-
vä eriarvoisuus saattaa vähentää uuden 
elinkeinotoiminnan harjoittajien mahdolli-
suuksia. Elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn 
nostamisessa tulisi huomioida tasapuoli-
sesti koko maakunnan tarpeet. Tavoitteis-
sa on huomioitu teollisuuden, kaupan ja 
muun yritystoiminnan toimintaedellytys-
ten tukeminen. Tuki on jaettava tasapuo-
lisesti eri elinkeinotoiminnan aloille, niin 
että se kannustaa tasaiseen kilpailuun, kui-
tenkin tietyt huippuyksiköt huomioiden. 
Tällöin saadaan koko maakunnan syner-
giaedut kasvattamaan kansainvälisesti vah-
va, kestävä ja kehityskelpoinen maakunta, 
jossa kaikki toimijat hyötyvät - niin elin-
keinon harjoittajat kuin asukkaatkin. Täl-
laisessa tilanteessa tuesta on apua myös 

muille maakunnille varsinkin kansainväli-
sen toiminnan lisääntyessä. Elinkeinotoi-
minnan kilpailukyvyn nostamisessa olisi 
tärkeää kiinnittää huomioita korkeakoulu-
tuksen edellytysten ylläpitämiseen ja säi-
lyttämiseen korkealla tasolla, mikä on 
kuitenkin kansainvälisesti menestyvän 
elinkeinotoiminnan perusedellytys. Eli 
maakuntakaavan tavoitteissa esitetyt maan-
käytölliset toimenpiteet, kuten riittävät 
aluevaraukset, liikenneyhteydet ja kunnal-
listekniikka, joilla on tarkoitus tukea elin-
keinoelämän kilpailukykyä, ovat vain pieni 
osa kasvun ja kilpailukyvyn kehittämises-
sä. 

Keinoina Uudenmaan maakunnan aluei-
den kehittymis- ja väestönkasvumahdol-
lisuuksien tukemiseksi ja turvaamiseksi 
maakuntakaavan tavoitteissa mainitaan 
maankäytön suunnittelu, kasvun edelly-
tysten edistäminen sekä yhdyskuntaraken-
teen suurten muutosten hallinta. Väestön 
sijoittumiseen tasaisemmin maakunnan 
kaupunkien ja kuntien keskustaajamiin 
tuskin päästään pelkästään edellä maini-
tuin keinoin. Tuntuu, että siihen tarvi-
taan ihmisiä houkuttelevia porkkanoita, 
kuten esimerkiksi jotain helpotuksia, jois-
ta pääsevät nauttimaan alueille muuttavat 
ensimmäiset asukasryhmät. Jotkin Uuden-
maan kunnista ovat esimerkiksi raken-
taneet omistamilleen tonteille valmiita 
omakotitaloja, joita tarjotaan kuntaan 
muuttaville varsin kilpailukykyiseen hin-
taan. Erityisesti HKS:n alueella yhdys-
kuntarakenteen muutosten hallitseminen 
ei ole yksinkertaista kasvun aiheuttamien 
muutospaineiden vuoksi. 

Ajatus toimivasta urbaanista maatalous-
vyöhykkeestä on mielenkiintoinen. Elintar-
vikkeiden tuoreus, puhtaus ja terveellisyys 
ovat tärkeitä seikkoja, ja niiden painoarvo 
tuskin vähenee. Lisäksi kysynnässä koros-
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tuvat selvästi aiempaa enemmän ravinnon-
tuotannon etiikkaan liittyvät seikat. Lähellä 
ja hyvinvoivassa ympäristössä tuotetuille 
elintarvikkeille saattaa tulevaisuudessa olla 
voimakastakin kysyntää. Maatalouden liit-
tämisessä Uudenmaan aluerakenteeseen 
olisi huomioitava maatalouden erilaiset 
toiminnot, jotka tulisi sijoittaa esimerkik-
si vyöhykkeittäin huomioiden toimintojen 
erityistarpeet. Tärkeitä näkökohtia olisivat 
esimerkiksi pilaantuvien tuotteiden nopea 
kuljettaminen markkinoille ja jatkojalos-
tuspaikkojen järkevä sijoittuminen siten, 
että toiminnan ja markkinoinnin erityisky-
symykset huomioidaan.

Kansainväliseen logistiikkaverkostoon liit-
tymisen ei suinkaan tarvitse olla jokaisen 
kehittämisvyöhykkeen tehtävä, vaan se 
on lähinnä Vuosaaren sataman ja Hel-
sinki-Vantaan lentokentän alueen tehtävä. 
Edellä mainitut liikennekeskukset toimi-
vat edelleen kansallisina logistiikkalinkkei-
nä, kuten nykyinen Maaliikennekeskus. 
HKS:n kehittämisen näkökulmasta on 
erityisen tärkeätä uusien kehittymisvyö-
hykkeiden, kuten Helsinki-Vantaan lento-
kentän ja Tikkurilan välisen vyöhykkeen 
suunnittelu ja kytkeminen niin kansain-
väliseen kuin alueelliseenkin liikentee-
seen, jolloin voidaan kytkeytyä yhä 
tiiviimmin kansainväliseen logistiikkaver-
kostoon. Kehittämisvyöhykkeiden liiken-
teeseen on kiinnitettävä erityistä huomiota, 
koska voidaan olettaa, että miltei kaikki 
raskas liikenne painottuu tulevaisuudessa 
Vuosaaren satama-alueelle (mikäli maalii-
kennekeskuskin siirretään sinne) ja Hel-
sinki-Vantaan lentokentän alueelle. 

Osaamiskeskuksista huolehtiminen muun-
kin kuin pelkän liikenteen kannalta on 
ensiarvoisen tärkeää. Korkeasti koulutettu 
väestö muodostaa pohjan kansainvälises-
ti menestyvälle kaupunkialueelle. Täytyy 

kuitenkin huomata, että alueen kilpailu-
kyvyn nostaminen on tärkeää suhteessa 
muihin, myös kansainvälisiin, kaupunki-
alueisiin. Ei ole syytä kasvattaa Uuden-
maan alueen eriarvoisuutta painostamalla 
jatkuvaan sisäiseen kilpailuun. Eräänä läh-
tökohtana kaavaratkaisuille voidaan pitää 
näkemystä, jonka mukaan Helsingin kau-
punkiseudun merkitys Itämeren piirissä 
tapahtuvassa idän ja lännen välisessä liiken-
teessä kasvaa huomattavasti. Tavoitteissa 
mainitaan edellytysten luominen toimijoil-
le, joiden kiinnostuksen kohteena ovat 
hyvät yhteydet ja asema suhteessa kan-
sainvälisiin logistiikkaverkkoihin. Läpikul-
kuliikenne varmasti lisää kansainvälisyyttä 
omalla tavallaan, mutta mikä on tällaisesta 
kehityksestä seuraava todellinen taloudelli-
nen hyöty? Erityisesti ympäristötekijöihin 
on tässä yhteydessä syytä kiinnittää huo-
miota, kuten kaavaselostuksessa viitataan-
kin. 

Liikenneverkko palvelee jous-
tavasti ja yhdyskuntatekninen 
huolto toimii tehokkaasti

Tehokkaiden sisäisten yhteyksien lisäksi 
kasvava kaupunkiseutu tarvitsee riittävät 
ulkoiset yhteydet, jotka parantavat osal-
taan myös elinkeinoelämän kehittämis- ja 
toimintamahdollisuuksia. HKS:n kehittä-
misen kannalta tämä tavoite on suunnit-
telun ja sen toteutuksen suhteen melko 
vaikeasti toteutettavissa, koska hankkeet 
ovat maankäytöllisesti ja taloudellisesti 
huomattavia ja lisäksi ylikunnallisia (suun-
nittelu, toteutus, rahoitus). 

Mahdollisia liikenteeseen liittyviä ongelmal-
lisia seikkoja ovat ainakin poikittaisliiken-
ne koko HKS:n alueella sekä Vuosaaren 
sataman ja E-18 - tien aiheuttama raskaan-
liikenteen painottuminen voimakkaasti 
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tietylle alueelle. Tavoitteissa mainitaan erik-
seen pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen 
edellytysten parantaminen raideliikenne- 
ja metroverkkoa laajentamalla. Molem-
piin on varmasti tarvetta lisääntyvän lii-
kennetarpeen myötä, mutta hankkeiden 
toteutuminen näyttää tällä hetkellä vielä 
kaukaiselta. Joukkoliikenteen tehokkuut-
ta voitaisiin parantaa ainakin rakentamalla 
poikittainen raideväylä palvelemaan kehi-
en alueella liikkuvia työmatkalaisia, jol-
loin yksityisautoilu vähenisi ja kehäteiden 
kapasiteetin lisäyksen tarve ei olisi niin 
suuri. Marja-radan itä-länsi-suuntaista run-
koa jatkamalla ja yhdistämällä siihen lii-
tyntäbussireittejä voitaisiin päästä hyviin 
tuloksiin. Pitkittäisiä yhteyksiä helpottaisi 
pää- ja rantaratojen lisäksi esimerkiksi yksi 
pohjois-etelä-suuntainen raideväylä. Näin 
palveltaisiin sekä sisäistä että ulkoista lii-
kennettä. Tällaiset hankkeet vaativat kui-
tenkin kunnilta saumatonta yhteistyötä ja 
tahtoa. 

Riittävät ulkoiset yhteydet ovat tärkeitä 
myös koko kaupunkiseudun ja sen elinkei-
noelämän kehittymisen kannalta. Ulkoisis-
ta yhteyksistä mainitaan kaavan tavoitteissa 
ainakin Kerava-Lahti oikorata, E-18 -tie 
Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle sekä 
rantarata. Erityisesti E-18 -tiellä nähdään 
olevan huomattava merkitys paitsi liiken-
neyhteytenä myös alueen elinkeinoelämän 
kannalta. Huomion arvoista olisi myös 
ulkoisten yhteyksien tarkoituksenmukai-
nen liittäminen sisäisiin yhteyksiin, jolloin 
ne palvelisivat myös joukkoliikennettä.

Yhdyskuntateknisellä huollolla tarkoite-
taan talo-, rakennus- ja energiatekniikan 
sekä kommunikaatio- ja informaatiotek-
nologian huoltoa ja ylläpitoa. Sen alle 
voidaan laskea myös maa- ja kallioraken-
teiden käyttö sekä ympäristövaikutukset 
(VTT 2003). Kehittämisen ollessa vauhdi-

kasta Helsingin kaupunkiseudulle muuttaa 
runsaasti uusia asukkaita. Tällöin yhdys-
kuntatekniikkaan kohdistuu voimakkaita 
määrällisiä vaatimuksia.  Yhdyskuntatek-
nisen huollon toimivuus on yksi edellytys 
kaupunkiseudun toimivuuden turvaami-
seksi. Tulevaisuudessa tämän osa-alueen 
alle tullaankin varmasti vielä sovittele-
maan uusia tehtäviä, esimerkiksi tietolii-
kenteen vaatimukset. Ylikunnallisen vesi- 
ja jätehuollon uudelleenjärjestely on suun-
nittelun ja ainakin toteuttamisen osalta 
varmaan aika kaukainen asia.       

Turvallinen, terveellinen ja 
viihtyisä ympäristö on 
maakunnan voimavara

Kehityksen ja kestävyyden yhteensovitta-
miseen keskitytään julkaisun viimeisessä 
artikkelissa tarkemmin, mutta jo tässä yhte-
ydessä on syytä kiinnittää huomiota tähän 
vastakkainasetteluun. Kehityksen kannal-
ta hyvinvoiva ympäristö on merkittävä voi-
mavara, joka vaikuttaa keskeisesti siihen, 
kuinka houkuttelevaksi maakunta koetaan. 
Terveellinen, turvallinen ja viihtyisä ympä-
ristö ovat tärkeitä sekä alueen asukkaille 
että yrityksille. Mutta kuinka siihen pääs-
tään, ja kuinka sen toteuttaminen on mah-
dollista huomioiden taloudelliset resurssit 
ja voimakas kasvu? 

Kasvun sitominen alueen jatkuvaan kehit-
tämiseen vaatii investointeja niin uuden 
infrastruktuurin ja rakentamisen tuottami-
seen kuin vanhan ylläpitoonkin. Samaan 
aikaan tulisi suunnittelussa huomioida 
ympäristön tila. Ympäristön huomioimi-
nen on suunnittelun ja talouden kannalta 
raskas, mutta välttämätön asia. 

Jos edellä mainitut tekijät todellakin huomi-
oidaan kaikessa maakunnan kehittämises-
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sä, on uuden rakentaminen haasteellinen 
tehtävä. Kuitenkin nämä asiat huomioi-
den voidaan päästä ympäristön kannalta 
tyydyttäviin ja varmasti parempiinkin rat-
kaisuihin kuin ilman niitä. Tärkeinä tekijöi-
nä houkuttelevan ympäristön luomisessa 
ja turvaamisessa ovat erityisesti ympä-
ristövaikutusten arviointimenettelyt niin 
suurten hankkeiden kuin maakuntakaa-
voituksenkin yhteydessä. Niiden avulla 
kasvusta seuraavat ympäristöriskit pyri-
tään minimoimaan. Toimivat ja viihtyisät 
ulkoilu- ja virkistysalueet sekä hyvinvoiva 
ympäristö lisäävät alueen houkuttelevuut-
ta, mikä on myös kasvun ja kehittämisen 
kannalta tärkeää.

Myös kulttuuriperinnön säilyttämisellä on 
niin rakennetun ympäristön kuin kulttuuri-
maisemienkin osalta tärkeä merkitys veto-
voimatekijänä, sekä maassamuuton että 
matkailun kannalta. Tavoitteet, jotka pyr-
kivät näiden alueellisten ominaispiirteiden 
säilyttämiseen saattavat helposti törmätä 
kasvun mukanaan tuomiin vaatimuksiin 
maankäyttömuotojen muutoksista. Alueel-
lisesti, maakunnallisesti ja kansainvälisesti 
tärkeiden säilytettävien aluekokonaisuuk-
sien kohtaaminen muutostarpeiden kans-
sa tuskin on ongelmatonta. Toivottavaa 
on, että olemassa olevat merkittävät ajalli-
sesti ja toiminnallisesti omalaatuiset ympä-
ristöt kyettäisiin mahdollisimman hyvin 
säilyttämään. 

Itä-Uudenmaan maakuntakaavan tavoitteet

Huomionarvoista Itä-Uudenmaan liiton 
maakuntakaavan tavoitteiden arvioinnis-
sa on, että se on suoritettu voimassa-
olevien tavoitteiden pohjalta. Edelleen 
on syytä huomioida tavoitteiden identti-
syys voimassaolevan ja valmisteilla olevan 
maakuntakaavan tavoitteiden kesken (Itä-
Uudenmaan liitto 2001; Itä-Uudenmaan 
liitto 2003a). Itä-Uudenmaan liiton toimin-
taan vaikuttaa suurten paineiden kohdis-
tuminen HKS:n alueelta. Itä-Uudenmaan 
liitolla onkin suuri työ vastata HKS:n 
kehittymisestä ja kehittämisestä aiheutu-
viin paineisiin sekä samalla huomioida 
myös oman maakunnan tarpeet. Painei-
den kohdistumista ei kuitenkaan tulisi 
nähdä ongelmana, vaan se pitäisi kääntää 
mahdollisuudeksi ja oman maakunnan 
hyödyksi.
 
Itä-Uudenmaan on otettava huomioon 
myös alueensa ulkopuolelle jäävän pää-
kaupunkikeskuksen laaja vaikutus. On 
oletettavaa, että tämän vaikutusalueen kun-

tien, varsinkin Sipoon erityisolosuhteet 
muuhun maakuntaan nähden on otettu 
huomioon maakuntakaavan tavoitteissa. 
Itä-Uudenmaan liiton visiossa maakunnan 
katsotaan suhtautuvan Helsingin kaupun-
kiseutuun siten, että sen asema kansain-
välisenä toimijana Helsingin ja Pietarin 
välisellä rannikkovyöhykkeellä vahvistuu.

Itä-Uudenmaan liiton voimassa olevien 
tavoitteiden (Itä-Uudenmaan liitto 2001: 
4-8) arviointia Helsingin kaupunkiseudun 
näkökulmasta rajoittaa tavoitteiden vähäi-
nen määrä. Merkittävä osa arviointia 
on siis kohdistettava tavoitteiden puut-
tumiseen, ja sen seurannaisvaikutuksiin. 
Helsingin kaupunkiseutuun kiistatta kuu-
luvien Itä-Uudenmaan alueiden, varsinkin 
Sipoon, erityisolosuhteet muuhun maa-
kuntaan nähden on suurelta osin jätetty 
huomioimatta. Helsingin kaupunkiseudun 
vaikutusta ja kasvua, joka vääjäämättä 
vaikuttaa myös ympäristökuntien, kuten 
Sipoon ja muun Itä-Uudenmaan aluera-
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kenteeseen, ei huomioida laajasti. 

Itä-Uudenmaan kehittämisvisiossa käsi-
tellään maakunnan oman identiteetin 
vahvistamista ja tasavertaisuutta muihin 
maakuntiin nähden (Itä-Uudenmaan liitto 
2001). Yhteistyön lisääminen ja tavoittei-
den yhtenäistäminen muiden maakuntien 
kanssa käyttäen hyväksi olemassa olevaa 
suurta kehityspotentiaalia, on tasavertai-
suuden näkökulmasta positiivinen ilmiö, 
eikä toimi edellä mainittuja tavoitteita hei-
kentävänä voimana. Yhteistyötä lisäämällä 
Itä-Uusimaa saa osansa pääkaupunkiseu-
dun kehityspotentiaalista. 

Maakunnan liiton suunnittelussa painote-
taan nykyisen aluerakenteen ja asutuksen 
painopisteiden säilyttämistä. Tällöin jotkut 
maakuntakaavan tavoitteista toimivat toisi-
aan heikentävinä voimina. Sipoon aluetta 
markkinoidaan korkeatasoisena asuinpaik-
kana (Itä-Uudenmaan liitto 2001). Tavoi-
tetta haittaa Itä-Uudenmaan visioissa 
selkeästi esiintyvä huoli nykyisen aluera-
kenteen muutoksesta tämän toiminnan 
tuloksena. Maakunnan suunnittelussa 
keskeisessä asemassa oleva nykyisen 
aluerakenteen säilyttämispyrkimys on ris-
tiriidassa nykyisen tilanteen sekä tule-
vaisuuden kehitysnäkymien kanssa. 
Itä-Uudenmaan liiton asettamissa kasvu-
keskusmalleissa ei Sipoon mahdollista ase-
man muuttumista huomioida tarpeeksi. 

Itä-Uudenmaan väestön on arvioitu kas-
vavan 18 000 asukkaalla vuoteen 2020 
mennessä (Itä-Uudenmaan liitto 2003b). 
Jo nyt on tiedossa, että väestönkasvu ei 
jakaannu tasaisesti, vaan suurin osa tästä 
20 prosentin kasvupaineesta kohdistuu 
alueen länsiosiin, jolloin näiden alueiden 
kasvu on vielä paljon kiivaampaa. Toisaal-
ta samaan aikaan arvioidaan maakunnan 
itäisten osien väestönkasvun olevan hidas-

ta tai jopa negatiivista. Suurimman osan 
väestönkasvusta on ennustettu sijoittu-
van pääkaupungin läheisyyteen (katso 
luku 1). Maakunnan kehittämistavoitteis-
sa ilmaistaan tulevaisuuden suunnittelun 
tähtäävän nykyisen yhdyskuntarakenteen 
tukemiseen ja eheyttämisen. Edellä mainit-
tujen seikkojen pohjalta voidaan päätellä 
melko varmasti, että nykyinen alueraken-
ne on mahdotonta säilyttää. 

Toisaalta, jos kasvua halutaan ohjata nykyi-
siin työpaikka- ja asutuskeskuksiin, saattaa 
väestönkasvu jäädä arvioitua pienemmäk-
si etäisyyden jäädessä liian suureksi pääkau-
punkiseudusta. Tällöin kehityspotentiaali 
ei yllä kasvukeskuksiin asti, kuten Loviisan 
kohdalla on havaittavissa. Maakuntakaa-
van yhteydessä oleva visio ”maakunnan 
haluttu tulevaisuuskuva vuonna 2030” ei 
myöskään vastaa näiltä osin asukasluvun 
kasvuodotuksia alueellisen keskittymisen 
osalta (Itä-Uudenmaan liitto 2001). Myös 
visio osoittaa pyrkimyksen, jonka lähtö-
kohtana on saarekemainen keskushierark-
kinen alue. Visiossa kuvattuun alueeseen 
eivät vaikuta ulkoiset ärsykkeet, kuten pää-
kaupunkiseudun läheisyys tai joidenkin 
osien siihen kuuluminen. 

Epätasaisesti jakaantuneesta potentiaalista 
kertoo jotain se, että 1990-luvun tilastoja 
tarkasteltaessa ja Itä-Uudenmaan kuntia 
vertailtaessa Sipoon työpaikat lisääntyivät 
ainoana koko maakunnassa muiden kun-
tien ja koko alueen summan jäädessä 
vahvasti negatiiviseksi. Myös asukasluvun 
muutos oli suurin Sipoossa, jossa lisäystä 
oli 2489 henkeä (17 %), koko maakunnan 
jäädessä 4,7 prosenttiin (Itä-Uudenmaan 
liitto 2001).  

Voimassa oleva maakuntasuunnitelma sisäl-
tää maakunnan kehittämisstrategian. Siinä 
mainitaan maakunnan eri osien profi loi-



36

tuvan alueen omien vahvuuksien ja kehit-
tämismahdollisuuksien mukaan. Sipoon 
kunnan ja koko läntisen Itä-Uudenmaan 
kohdalla tämä kehitys tarkoittaa sen eri-
tyisaseman merkittävämpää huomioimis-
ta, sillä alueen vahvuudet voidaan yhdistää 
juuri pääkaupunkikeskuksen läheisyyden 
mukanaan tuomiin hyötyihin. Tällöin alu-
een kehittämismahdollisuudet painottuvat 
maakunnan ulkopuolelle, länteen.

Liikenneverkoston kehittämisellä on suo-
ra vaikutus kuntien ja koko maakunnan 
kehitykselle. Kulkuyhteyksien lisääntymi-
nen sekä nopeutuminen ohjailevat Helsin-
gin kaupunkiseudun kehityssuuntia (katso 
luku 1). Itä-Uudellamaalla nämä kehi-
tyssuunnat jatkuvat E18-tien ja kantatie 
170:n suunnassa. Näiden suuntien kasvu-
potentiaali on suuri koko maakunnan mit-
takaavassa. Työpaikkojen luominen tulee 
keskittymään näiden nopeiden kulkuyh-
teyksien varrelle (Itä-Uudenmaan liitto 
2003b). Tämä potentiaali on huomioitu 
myös maakuntakaavassa. Työpaikkojen 
luominen liikenneyhteyksien varteen 
nopeimman kehityksen alueelle aiheuttaa 
muutoksia aluerakenteeseen, joka tällöin 
muuttuu vääjäämättä, lisäten sen 
länsipainotteisuutta.

Painotus kansainvälisessä yhteistyössä 
tulee suunnata kansainvälisille lähialueille, 
kuten on tehty, varsinkin Pietarin suun-

taan. Laajemman alueen kaupunkien ja 
alueiden välisen yhteistyön tavoitteet eivät 
vaikuta suoraan Itä-Uudenmaan aluera-
kenteeseen. Hyödyt ovat siis muualla, suu-
reksi osaksi hyöty on informatiivista, ei 
fyysisiin rakenteisiin vaikuttavaa. Maakun-
nan kansainvälisten toimien tulostavoittei-
ta ei mainita kansainvälisyyden lisäämisen 
lisäksi tavoitteiden yhteydessä. Kansain-
välisen yhteistyön tavoitteiden kirjaami-
nen sekä niihin tähtäävät kehittämistoimet 
helpottaisivat tavoitteiden saavuttamisen 
seuraamista. Kansainvälisessä toiminnas-
sa olisi hyvä säilyttää painopiste lähialueil-
la, jolloin tavoitteita voidaan yhdistää rajat 
ylittäväksi, eheäksi kokonaisuudeksi. Täl-
löin yhteistyö palvelee tehokkaammin tätä 
yhtenäistä aluetta sekä Itä-Uuttamaata.

Itä-Uusimaa sijaitsee kahden vahvan kas-
vukeskuksen, Helsingin ja Pietarin välissä. 
Suuria keskuksia yhdistävän E18-tien 
hyödyntäminen on yksi Itä-Uudenmaan 
kehittämisstrategian keskeisistä tavoitteis-
ta. Tien potentiaaliin kansainvälisenä väylä-
nä on varauduttu ja siltä odotetaan paljon. 
Aluerakenteeseen tie ei kuitenkaan lähi-
tulevaisuudessa vaikuttane, sillä Pietarin 
kehitys ei ainakaan vielä ole kyllin voi-
makasta luodakseen aluerakenteeseen hei-
jastuvaa vaikutusaluettaan etäälle Suomen 
puolelle asti. Potentiaali on silti tiedostet-
tu ja on positiivista, että tämän kehitysku-
van toteutumiseen on varauduttu. 
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4. TAVOITTEIDEN ARVIOINTI 
KESTÄVYYDEN JA HELSINGIN 

KAUPUNKISEUTUUN KOHDISTU-
VIEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN 

NÄKÖKULMASTA

Aino Kaila
Liisa Somermeri

Hanna Virolainen  
Jenni Väliniemi

Kestävä kehitys on kahden viimeisen vuosikymmenen aikana vakiintunut lain-
säädäntöön, mutta sitä ei pitäisi tavoitella vain lakien sanelemana, vaan 

itseisarvoisena tavoitteena. Tässä artikkelissa syvennytään tarkastelemaan kestä-
vyyden eri kriteerien pohjalta Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntakaavo-
jen tavoitteita. Alueelliseksi painopisteeksi on nostettu Helsingin kaupunkiseutu, 
vaikka kestävyyttä ei voidakaan saavuttaa vain tietyllä alueella muiden alueiden 
kustannuksella.  Kestävyyden saavuttamiseksi tarvitaankin maakuntarajojen ylittä-
vää yhteistyötä, mutta ilmeneekö se kaavojen tavoitteista?

Ensivaikutelma maakuntakaavojen tavoitteista on varsin hyvä, mutta lähemmin 
tarkasteltuina päämäärät näyttävät sotivan osittain toisiaan vastaan. Esimerkiksi 
talouden ja luonnonympäristön arvoja on vaikeaa sovittaa yhteen, jolloin tavoit-
teita joudutaan priorisoimaan. Voidaanko kaikkia valittuja kriteereitä täyttävää 
kestävyyttä edes saavuttaa? Entä miten kestävyys lopulta näyttäytyy maakunta-
kaavojen tavoitteissa?
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Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunta-
kaavojen tavoitteet ohjaavat kaiken kehit-
tämisen ja rakenteiden jäsentelyn ohella 
myös kestävän kehityksen mukaisen ide-
ologian toteutumista. Arviointimme ensi-
sijaisina lähteinä ovat nämä Uudenmaan 
ja Itä-Uudenmaan kaavatavoitteet (Itä-
Uudenmaan liitto 2003; Uudenmaan liit-
to 2003), joita käytämme enää erikseen 
mainitsematta läpi koko työn. Kestävyy-
den tarkastelu kaavojen valmisteluvaihees-
sa on tärkeää, sillä kestävien tavoitteiden 
sisällyttäminen kaavoihin ei onnistu jäl-
keenpäin. 

Kestävyydellä tarkoitetaan, että eri toi-
miamme mietittäessä tulisi jokaisessa 
päätöksessä ja tavoitteissa sekä lopulta 
toiminnassa huomioida myös toimista 
aiheutuvat seuraukset. Kaavojen tavoitteis-
sa pyritäänkin huomioimaan ne ominais-
piirteet sekä ympäristövaikutukset, jotka 
näyttävät esiintyvän tietyllä alueella, ja etsi-
mään keinoja, joilla haluttuun yhteiskun-
nan tilaan päästään. Kaavoitettaessa täytyy 
muistaa, ettei pysyvää ja kaikkia miellyttä-
vää tilaa voida saada aikaan. 

Kaavoituksessa voidaan ainakin osittain 
etukäteen toteuttaa kestävää kehitystä tie-
tynlaisella varautumisella tulevaan. Hel-
singin kaupunkiseudun erityisolosuhteissa 
kestävyyden mukaisten tavoitteiden tarkas-
telu saa myös varsin painavan merkityksen, 
sillä kehittäminen aiheuttaa alueelle huo-
mattavia rakenteellisia muutoksia. Myös 
maakuntien välinen rajakysymys näyttäy-
tyy Helsingin kaupunkiseudulle kohdistu-
vien ympäristövaikutusten ja kestävyyden 
näkökulmasta varsin hankalana. Vaikutuk-

Arviointi alkuun

Rajoja ja kriteereitä sien tai tavoitteiden rajaaminen ei luonnis-
tu hallinnollisten rajojen perusteella, sillä 
ympäristövaikutukset eivät useinkaan koh-
distu hallinnollisen alueen sisälle. 

Helsingin kaupunkiseudulle kohdistuvien 
ympäristövaikutusten näkökulmasta nou-
see esille tiettyjä kestävyyden arviointiin 
sopivia kriteerejä. Tässä suoritettavan 
arvioinnin apuna käytämme Valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden sekä 
Suomen kuntaliitossa ympäristösuunnitte-
lijana toimivan Maija Hakasen ympäristö-
raportointipäiville keväällä 2003 kokoamia 
kriteereitä. Ekologisen ulottuvuuden osal-
ta arvioimme kestävää energian ja luonnon-
varojen käyttöä, ympäristökuormituksen 
sopeuttamista luonnon sietokykyyn, kestä-
vää materiaalitaloutta ja biologisen moni-
muotoisuuden säilyttämistä. Taloudellisen 
ulottuvuuden osalta arviointiperusteet 
ovat yritysten toimintaedellytykset, työl-
lisyys sekä ekologisuuden ja taloudelli-
suuden järkevä, tehokas yhdistäminen. 
Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys puo-
lestaan näyttäytyvät kansalaisten hyvin-
voinnin turvaamisessa, turvallisuudessa, 
yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden 
edistämisessä, kustannusten ja riskien koh-
distumisessa, oikeudessa hyvään ympäris-
töön sekä kansallisen kulttuuriperinteen 
alueellisten ominaispiirteiden vaalimises-
sa (Hakanen 2003; Ympäristöministeriö 
2003b).

Kestävä kehitys: 
”think global - act local” 

Kestävä kehitys terminä on esiintynyt 
ympäri maailmaa parin vuosikymmenen 
ajan, mutta edelleen sen käytännön mer-
kitys on jäsentymätön ja osin selkiyty-
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mätön.  Kansallisessa ja kansainvälisessä 
keskustelussa kestävän kehityksen kolmek-
si peruselementiksi ovat muotoutuneet 
ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen 
ja kulttuurinen kestävyys (Ympäristöminis-
teriö 2003a). Kaavojen tavoitteita arvioita-
essa olemme käyttäneet samaa kolmijakoa. 
Kestävä kehitys ei saisi kuitenkaan olla 
kokoelma erillisiä ongelmia, vaan tulisi 
keskittyä kaikkien ulottuvuuksien yhdis-
tämiseen ja yhtäaikaiseen tarkasteluun 
(Hakanen 2003). Haasteena on turvata jat-
kuva, ohjattu ja hallittu yhteiskunnallinen 
muutos, joka ei heikennä tulevaisuuden 
yhteiskuntien toimintaedellytyksiä. 

Helsingin kaupunkiseudulla kasvun ja 
kehittämisen vaikutukset lisäävät paineita 
ympäristöön, minkä nähdään vähentävän 
kestävyyttä. Siispä mitä enemmän on vai-
kutuksia, sitä enemmän niiden joukossa 
on myös negatiivisia ja ei-toivottuja. Hel-
singin kaupunkiseudulla, kuten millä tahan-
sa vastaavalla kaupunkimaisella alueella, 
ympäristövaikutukset aiheutuvat monesta 
eri tekijästä, toimijasta ja niiden välisestä 
vuorovaikutuksesta. Jotta ympäristövaiku-
tuksiin osattaisiin varautua, on tärkeää 
ymmärtää mitä ne ovat ja mistä ne aiheu-
tuvat. Yhteiskunnalliset riippuvuussuhteet 
ovat varsin monimutkaisia ja kaikkia vai-
kutuksia ei voida tarkalleen ennustaa. 

Käsitteenä ympäristövaikutus on suunnit-
telun ja tavoitteiden luonnin yhteydessä 
siis varsin epäselvä. Laki velvoittaa kui-
tenkin huomioimaan vaikutukset, jotka 
voivat olla suoria, tavoiteltuja tai sivuvai-
kutuksia. Arvioinnissa tavoitellut vaiku-
tukset ja sivuvaikutukset on syytä erottaa 
toisistaan, jotta vaikutusten eri lähtö-
kohdat ymmärrettäisiin ja ne tulisivat 
kattavasti esille (Viitala 1999). Varautu-
malla mahdollisiin vaikutusten hyötyihin 
tai uhkiin saadaan myös maakuntakaavoi-

tuksen tavoitteisiin kestävän kehityksen 
mukainen ote. Valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet, maankäyttö- ja raken-
nuslaki sekä laki alueiden kehittämisestä 
tuovat esille, että kaavaa laadittaessa on tar-
peellisessa määrin selvitettävä suunnitel-
man toteuttamisen ympäristövaikutukset, 
mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, 
sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutuk-
set. Kaikissa edellä mainituissa laeissa on 
myös erikseen mainittu vaatimus kestäväs-
tä kehityksestä (Finlex 2003).

Laki ympäristövaikutusten arvioinnista 
määrittelee ympäristövaikutukset lähinnä 
ekologisten tekijöiden ja niiden vuoro-
vaikutusten näkökulmasta (Finlex 2003). 
Ympäristövaikutuksissa ei kuitenkaan ole 
kyse ainoastaan luonnonympäristöstä 
kuten perinteisen ympäristönsuojelun pii-
rissä, vaan luonto on yksi niistä keskeisis-
tä varannoista, joiden turvin yhteiskunta 
kehittyy (Viitala 1999). Ympäristövaiku-
tukset kohdistuvat ekologisten rakentei-
den lisäksi myös sosiaalisiin, taloudellisiin 
ja kulttuurisiin yhteiskunnan rakenteisiin 
ja ovat kattava joukko jokapäiväiseen elä-
mään vaikuttavia ulkoisia tekijöitä. 

Ympäristövaikutuksia arvioitaessa tulisi 
huomioida, että kestävän kehityksen peri-
aatteiden mukaisesti tyydytetään nykyisten 
sukupolvien tarpeet siten, ettei tulevilta 
sukupolvilta viedä mahdollisuutta tyy-
dyttää omiaan. Tulevien sukupolvien 
lisäksi kiinnitetään huomiota myös sosi-
aaliseen ja alueelliseen oikeudenmukai-
suuteen. Tavoitteiden ja suunnitelmien 
tasolla lähtökohtana pitäisi ensisijaisesti 
olla tasa-arvoon perustuva ajattelu, jonka 
mukaan tavoitteilla turvataan kaikille ryh-
mille saman arvoiset mahdollisuudet käyt-
tää ja hyötyä sosiaalis-taloudellisista sekä 
ekologisista varannoista asuinpaikasta riip-
pumatta (Viitala 1999). 
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Suunnittelussa ja tavoitteiden laadinnassa 
käy kuitenkin helposti niin, että esim. 
alaikäiset, vanhukset tai muut vähemmis-
töryhmät jäävät vähemmälle huomiolle 
päätöksissä tai suunnitelmissa. Kaavoi-
tuksen avulla voidaan synnyttää lähes 
huomaamatta merkittävääkin sosiaalista 
epätasa-arvoa. Oikeudenmukaisuudessa 
on kyse Helsingin kaupunkiseudun tapa-
uksessa myös siitä, ettei alueen ulkopuo-
lelle (Suomessa tai ulkomailla) aiheuteta 
epätasaisesti kohdistuvia tai negatiivisia 
vaikutuksia. Kestävää kehitystä ei voida 
saavuttaa vain tietyllä alueella toisten aluei-
den kustannuksella. 
Molempien maakuntakaavojen tavoittei-
den osalta kestävyyttä ja ympäristövaiku-
tuksia on tarkasteltu aihepiireittäin, jolloin 

Jotain vanhaa, jotain uutta, 
jotain vihreää...

kokonaisuuksiksi ovat nousseet alueraken-
ne, kansainvälisyys ja elinkeinotoiminta, 
liikenne ja energia sekä ympäristö ja turval-
lisuus. Itä-Uudenmaan maakuntakaavan 
tavoitteissa ei ollut suoraa jaottelua tee-
moittain kuten Uudellamaalla. Huomio 
kiinnittyy myös siihen, että Itä-Uuden-
maan maakuntakaavan tavoitteet ovat 
samat kuin maakunnan yleiset kehittä-
mistavoitteet, joten ne ovat luonteeltaan 
enemmän strategisia kuin kaavoitusta tuke-
via. Tavoitteenasettelu saattaa kuitenkin 
tarkentua kaavoituksen edetessä.

Valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita 
on mukailtu molemmissa maakuntakaa-
voissa varsin paljon, jolloin tavoitteista on 
tullut yleispäteviä myös kestävän kehityk-
sen osalta. Herää kysymys onko alueen 
erityispiirteitä tässä tilanteessa huomioitu 
tarpeeksi. Ensivaikutelma kaavatavoitteis-
ta on kuitenkin mielestämme suhteellisen 

hyvä, vaikka tavoitteet toistavat paikoin 
itseään. Tavoitteita on ehkä haluttu Uuden-
maan liiton osalta tarkastella aihealueittain 
eri näkökulmista. Itä-Uudenmaan osalta 
toistoon saattoi vaikuttaa kaavoituksen 
keskeneräisyys. 

Uudenmaan ympäristöohjelmassa on jo 
vuonna 1997 huomattu puuttuvan koor-
dinointi maankäytön suunnittelusta ja 
yhteistyö kokonaisia kaupunkiseutuja kos-
kevissa asioissa. Erityisesti ympäristön ja 
kaupunkiseutujen taloudellista kestävyyttä 
koskevissa kysymyksissä olisi tarvittu yli-
maakunnallista tarkastelua (Lehtonen & 
Haavisto 1997). Ympäristöohjelman väli-
arvioinnissa vuonna 2001 ongelmaksi on 
yhä nähty puuttuva tarpeiden sovitus yli 
kuntarajojen (Airola et al. 2001). Helsingin 
kaupunkiseudun näkökulmasta joudutaan 
miettimään ja asettamaan kaavoituksen 
tavoitteisiin alueen mukaiset erityispiirteet, 
päämäärät ja tavoitteet huomioiden myös 
omanlaisensa kestävän kehityksen tavoit-
teet. Käytettävien vaikutusten ja kestävyy-
den arvioinnin kriteerien tulisi myös olla 
alueelle sopivat, selkeät, yksinkertaiset ja 
yhdenmukaiset. 

Maankäytön suunnittelulla tehdään pitkäl-
lä tähtäimellä laajasti ympäristöön vaikut-
tavia ratkaisuja. Kaavoitukseen liittyvän 
päätöksenteon on nähty olleen osittain 
sektoroitunutta ja sirpaloitunutta (Leh-
tonen & Haavisto 1997). Tämä näkyy 
edelleen mm. yksittäisiä liikenne- tai kaup-
pakeskushankkeita koskevina päätöksinä. 
Ongelmana on, että yksittäisten ratkaisu-
jen pohjalta on vaikea hahmottaa kaavo-
jen perimmäisiä tavoitteita sekä niiden 
vaikutuksia. Tulevaisuuden kokonaiskuva 
jää tällöin epäselväksi. Kaavan tavoitteita 
linjattaessa ensisijaisen tärkeänä pidämme 
laajojen kokonaisuuksien hahmottamista. 
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Aluerakenteen tarkoituksenmukaisuus, 
kuten Uudenmaan maakuntakaavan tavoit-
teissa linjataan, on hyvin olennainen kysy-
mys Helsingin kaupunkiseudulla alueelle 
kohdistuvan kasvun ja paineiden vuoksi. 
Väestön keskittyminen entistä voimak-
kaammin pienelle alueelle saattaa johtaa 
sosiaalisten ongelmien lisääntymiseen ja 
kärjistymiseen. Työttömyyteen, asunnot-
tomuuteen sekä maahanmuuttajakysymyk-
siin liittyvistä ongelmista voi seurata 
alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta. 
Uudenmaan kaavatavoitteissa puhutaan 
poikkeamista, joihin voimakas väestön-
kasvu voi pakottaa. Tavoitteissa todetaan 
myös, että ne täytyy pystyä osoittamaan 
kestävän kehityksen mukaisiksi. Olisi ehkä 
syytä tarkentaa, mitä poikkeamilla tarkoi-
tetaan ja missä määrin niitä tulee esiinty-
mään. Kestävyyttä on vaikeaa edistää, jos 
se kohdistuu epäselviin tavoitteisiin.

Väestön kasvusta seuraa myös jatkuva 
rakentamisen tarve. Kontrolloimattoma-
na ja heikosti suunniteltuna rakentaminen 
voi johtaa yhdyskuntarakenteen hajautu-
miseen sekä suhteellisten etäisyyksien kas-
vamiseen (Enckell et al. 2002; Lehtonen 
& Haavisto 1997). Hajanaisuus pirstoo 
yhtenäisiä luonnonalueita, jolloin luonnon 
ja ympäristön monimuotoisuus on uhat-
tuna. Kulttuurimaisemat ja eliölajit kärsi-
vät lisääntyvästä taajamien ulkopuolisesta 
rakentamisesta, ja myös liikenne sekä ener-
giankulutus lisääntyvät. Hajautumisella on 
siis negatiivinen vaikutus lähes kaikkien 
kestävyyden kriteereiden kannalta tulkit-
tuna. Aluerakenteen eheyttämisen tärkeys 
nouseekin hyvin esille kummankin maa-

Kestävätkö tavoitteet?

Aluerakenne
tarkoituksenmukaiseksi

kunnan tavoitteissa vastineena hajautu-
miskehityksen hallintaan. On kuitenkin 
syytä huomata, että tiivistäminen vähen-
tää hajautumisen aiheuttamaa ”kestämättö-
myyttä”, mutta saattaa toisaalta aiheuttaa 
sosiaalisten ongelmien kasaantumista ja 
asuinympäristön viihtyvyyden vähentymis-
tä. Tiivistämisen seurauksena voi nousta 
myös toisistaan erillisiä toimintojen keskit-
tymiä, joiden välinen saavutettavuus heik-
kenee. 

Eräs Uudenmaan liiton kaavatavoitteiden 
tärkeistä kohdista on aluerakenteen moni-
keskustainen malli. Kestävän kehityksen 
kannalta tämä tarkoittaa esimerkiksi työ-
paikkojen sijaintia lähellä asuinalueita, 
jolloin pendelöinti sivuvaikutuksineen 
vähenee. Myös väestöpaine jakautuu eri 
alueille ja helpottuu. Monikeskustainen 
rakennemalli lisää palveluiden saavutetta-
vuutta riippuen tietysti siitä, joudutaanko 
palvelu hakemaan muualta kuin lähim-
mästä keskuksesta. Kaukana sijaitsevan 
palvelun hakeminen ei tue taloudellista, 
sosiaalista tai ekologista kestävyyttä. 
Monikeskustaista mallia muodostettaessa 
joudutaan toisaalta myös rakentamaan 
mahdollisesti lisää ja pirstomaan luonto-
alueita, mikä ei ole kestävää. Helsingin 
kaupunkiseudun kestävän kehityksen kan-
nalta olisikin hyvin tärkeää, että Itä-Uuden-
maan ja Uudenmaan liitot huomioisivat 
yhteisen aluerakenteen tarpeen muodos-
taen yhtenäisen monikeskustaisen alue-
rakenteen mallin jo olemassa olevia 
yhdyskuntarakenteita hyväksikäyttäen. 

Uudenmaan liiton tavoitteissa pyritään 
edistämään kasvua hallitsemalla samalla 
yhdyskuntarakenteen suuria muutoksia. 
Itä-Uudenmaan tavoitteena on myös hal-
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littu väestönkehitys. Kestävyyden kannalta 
hallittu ja ohjattu kasvu on tärkeää, mutta 
siihen sisältyy ristiriita. Kasvun ja voimak-
kaan kehityksen hallinta tukee kestävyyttä, 
mutta jos samaan aikaan aluerakenteeseen 
kohdistuvat paineet ovat suuret, ajavat 
talouskasvua tukevat tavoitteet tärkeysjär-
jestyksessä luultavimmin kestävyyden edel-
le.

Itä-Uudenmaan kaavatavoitteiden lähtö-
kohdissa mainitaan läheisen metropo-
lialueen eli pääkaupunkiseudun 
kasvupaineiden kohdistuvan miltei jokai-
sen valtakunnallisen alueidenkäyttötavoit-
teen osalta alueelle. Herää kysymys miksei 
kaupunkiseudun läheisyyttä nähdä sen tuo-
mien etujen, kuten työpaikkojen, innovaa-
tioiden tai ihmisten hyvinvoinnin kautta. 
Kaavoituksessa voitaisiin ottaa huomioon 
esimerkiksi Sipoon osalta Helsingin kau-
punkiseutuun kuuluminen ja siitä avautu-
vat hyödyt. Maakunnan omista tavoitteista 
ja sisältäpäin lähtevästä kaavoituksesta ei 
ole syytä pitää liian tiukasti kiinni, sillä 
se ei tue alueellista oikeudenmukaisuutta 
eikä vuorovaikutuksesta kumpuavaa kes-
tävyyttä.
 
Liikenteen ja maankäytön suunnittelun 
kytkeminen toisiinsa sekä joukkoliiken-
teen ratkaisujen tukeminen voidaan nähdä 
kestävyyden kannalta erityisen tärkeänä, 
kuten Uudenmaanliiton tavoitteista ilme-
nee. Itä-Uudenmaan liiton osalta puhutaan 
kyllä verkostojen parantamisesta, mutta 
suoranaista mainintaa liikenteen ja kaa-
voitukseen kytkemisestä toisiinsa ei löydy. 
Itä-Uudenmaan liitto on tosin tehnyt 
erillisen ja kattavan liikennesuunnitelman 
(Itä-Uudenmaan liitto 2001), mutta suo-
siteltavaa olisi huomioida liikenteen ja 
muiden alueidenkäytön ratkaisut koko-
naisuutena, jotta tavoitteiden ristiriitoja 
ei pääsisi esiintymään toteutusvaiheessa. 

Kestävyys voi helposti jäädä toteutumatta, 
jos kaavassa ei oteta kaikkia maankäyttöön 
vaikuttavia tekijöitä ja vuorovaikutussuh-
teita huomioon. 

Uudenmaan liiton tavoitteissa nähdään, 
että vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoit-
tamisella tuetaan yhdyskuntarakenteen 
eheyttämistä. Marketin sijoittaminen 
onkin kestävyyden kannalta hyvin tärkeä 
kysymys. Sosiaalinen ja taloudellinen  kes-
tävyys lisääntyy monipuolisten palvelujen 
ja työpaikkojen sijaitessa muuallakin kuin 
suurimmissa keskuksissa. Toisaalta tällai-
set vähittäiskaupan suuryksiköt voidaan 
nähdä tekijöinä, jotka heikentävät pien-
yrittäjien toimintaedellytyksiä ja jolloin 
taloudellinen oikeudenmukaisuus kärsii. 
Ahtaalla Helsingin kaupunkiseudulla ostos-
keskukset rakennetaan usein automarke-
teiksi, jotka liikenneväylineen saattavat 
pirstoa luontoalueita. Yksityisautoilu 
lisääntyy ja palveluiden saavutettavuus 
heikkenee vanhusten, alaikäisten ja autot-
tomien osalta. Ekologinen kestävyys on 
siis vaarassa ja sosiaalinen eriarvoisuus 
saattaa lisääntyä. 

Kilpailukyky kuntoon

Elinkeinotoiminnan kilpailukyvyn ja maa-
kunnan vahvan kansainvälisen aseman 
tavoitteleminen on tärkeää Helsingin kau-
punkiseudulle, toimiihan seutu koko val-
takunnan kehityksen moottorina. Sekä 
Uudenmaan että Itä-Uudenmaan kaavojen 
tavoitteissa mainitaan maakunnan kansain-
välistäminen. Itä-Uudenmaan tavoitteissa 
mitään konkreettista kaavoitukseen liit-
tyvää kansainvälisyyttä edistävää keinoa 
ei ole, joten tavoite jää lopulta epäsel-
väksi. Uudenmaan tavoitteissa kansainväli-
syys ilmenee  yhdyskuntarakenteellisina ja 
alueidenkäyttöä koskevina toimenpiteinä. 
Tavoitteissa mainittu kansainvälisen Hel-



45

sinki-Vantaan lentoaseman kytkeminen 
raideliikenneverkkoon on kestävä ratkai-
su: julkinen liikenne on ekologista, radan 
rakentaminen lisää työllisyyttä ja lentoase-
man saavutettavuus paranee, mikä luo 
lisäksi alueellista tasa-arvoa. 

Uudenmaan kaavatavoitteissa urbaanin 
maatalousvyöhykkeen kehittäminen taaja-
mien ympärille on nostettu yhdeksi elin-
keinotoimintojen osa-alueeksi. Helsingin 
kaupunkiseudulla tämä voi nähdäksemme 
lisätä  paikallista tuotantoa, jolloin kuljetus-
matkat lyhenevät ja logistiikkakustannuk-
set laskevat. Urbaani maatalousvyöhyke 
saattaa myös monipuolistaa Helsingin kau-
punkiseudun elinkeinorakennetta, sekä 
kasvattaa elintarvikkeiden omavaraisuus-
astetta. Kaikki tämä on kestävän talou-
den mukaista. Myös ihmisten viihtyvyys 
alueella lisääntyy; kulttuurimaisema sekä 
kaupunkilaisten luontosuhde säilyy ja maa-
seutua voidaan käyttää virkistysalueena. 

Molempien kaavojen tavoitteissa tuodaan 
esille osaamiskeskittymien kehittäminen. 
Väestön koulutusmahdollisuuksien paran-
tamisen sekä työttömyyden vähentämisen 
myötä alueen sosiaalista eriarvoistumista 
voidaan estää sekä nostaa alueen veto-
voimaisuutta. Sosiaaliset ongelmat, kuten 
kouluttamattomuus, työttömyys, asunnot-
tomuus ja syrjäytyminen, nivoutuvat 
helposti yhteen. Itä-Uudenmaan kaava-
tavoitteissa tuodaan esille alueen omien 
koulutusmahdollisuuksien lisääminen. 
Tavoitteissa ei mainita, kuinka Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan liitot voisivat 
yhteistyössä kehittää osaamiskeskuksiaan 
ja verkottua. Uudenmaan liiton alueella 
osaamiskeskittymien toimintaa ja kehittä-
misedellytyksiä halutaan edistää maankäy-
tön ja liikennejärjestelmien suunnittelulla 
sekä yrityksille ja koulutukselle varattavil-
la alueilla. Itä-Uudenmaan kaavatavoitteis-

sa voitaisiin yrittää hyötyä enemmänkin 
Uudenmaan maakunnan ja Helsingin vai-
kutuspiiriin linkittymisestä, kuitenkaan 
luopumatta alueen omien lähtökohtien 
mukaisesta kehittämisestä.

Esimerkkinä elinkeinoelämän toiminta-
edellytysten parantamisesta voidaan pitää 
Vuosaaren sataman rakentamista. Sen vai-
kutukset Helsingin kaupunkiseudulle ovat 
huomattavat; esim. Sompasaaren sata-
matoimintojen siirtyminen Vuosaareen 
vapauttaa asuntorakentamiselle lisätilaa. 
Hankkeen laajuudesta johtuen sen vai-
kutukset aiheuttavat merkittäviä ekologisia 
vaikutuksia alueen luontoon. Toisaalta sil-
lä on myös huomattavia taloudellista kestä-
vyyttä tukevia vaikutuksia, sillä suursatama 
parantaa ulkomaankaupan toimintaedel-
lytyksiä ja lisää työllisyyttä niin suoraan, 
kuin välillisestikin. 

Molempien kaavojen tavoitteissa maini-
taan E 18 -tien varrella sijaitsevan kehäkau-
pungin kehittäminen. Alueelle on tarkoitus 
sijoittaa sen luontaiset lähtökohdat huo-
mioiden tilaa vaativia kaupallisia palvelui-
ta sekä työpaikkoja, joiden kehittämiseen 
liittyy julkisen liikenteen palvelutason 
kohottaminen. Ahtaalla Helsingin kaupun-
kiseudulla on priorisoitava alueiden käyt-
töä. Laaja-alaiset toiminnot on sijoitettava 
sinne missä on tilaa, vaikka se ei aina 
tukisikaan kaikilta osin kestävyyttä. Kehä-
kaupungin ideaa olisi mielestämme voitu 
selkeyttää tuomalla esiin tavoitteiden aset-
teluun  vaikuttavat kestävyyden ristiriidat.

Liikenne raiteilleen
ja energiaa säästöön

Sekä Uudenmaan että Itä-Uudenmaan 
maakuntakaavoissa on kiinnitetty varsin 
paljon huomiota liikennekysymyksiin. 
Tämä on tarpeellista, sillä Helsingin kau-
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punkiseudulle keskittyneet asukkaat ja 
toiminnot aiheuttavat paljon liikennettä, 
ruuhkia ja liikenneongelmia. Liikennekysy-
mykset ja niiden laajuus aiheuttavat painei-
ta maankäytölle. Lisäksi infrastruktuurin 
alle jää huomattavia maa-alueita, mikä 
puolestaan rajoittaa muuta maankäyttöä.

Helsingin pääkaupunkiasema lisää kan-
sainvälistä meri-, lento-, maa- ja raide-
liikennettä kummassakin maakunnassa. 
Liikenteellisesti molempien maakuntien 
kansainvälistä roolia korostaa niiden sijain-
ti etelärannikolla Suomenlahden ja Itäme-
ren laivareittien varrella. Tällöin tärkeäksi 
nousee meriliikenteen edellytysten kehittä-
minen, keskeisimpänä Vuosaaren sataman 
toteuttaminen. Uudenmaan maakuntakaa-
vassa lentoliikenteen kehittämistavoitteita 
ei tarkemmin määritellä vaan niitä tode-
taan pelkästään parannettavan. E 18 -tie 
Turusta Helsingin kautta Vaalimaalle lisää 
puolestaan kansainvälistä maantieliikennet-
tä. Nähdäksemme Itä-Uudenmaan maa-
kuntakaavan tavoitteissa tiellä on itsessään 
tärkeä merkitys, kun Uudenmaan puolel-
la sitä tarkastellaan välillisten hyötyjen 
kautta. E-18 on niin suuri hanke, kuten 
Vuosaaren satamakin, että se vaatii laajaa 
vaikutusten arviointia, jota varmasti on jo 
tehtykin. 

Joukkoliikenteen ja jo olemassa olevan lii-
kenneverkoston kehittäminen ja hyödyn-
täminen on kestävää ja aluerakennetta 
eheyttävää. Pääkaupunkiseudulla etenkin 
kehämäiset joukkoliikenneyhteydet vaati-
sivat edelleen kohentamista. Yhteyksien 
parantuessa saadaan aikaan sekä rahallisia 
että ajallisia säästöjä, joten kehityksen voi-
daan nähdä olevan etenkin taloudellisesti, 
mutta myös sosiaalisesti kestävää. Hyvät 
julkiset liikenneyhteydet ovat myös eko-
logisen kestävyyden takeena, sillä yksi-
tyisautoilun tarve  ja päästöjen määrä 

vähenevät. Uudenmaan kaavatavoitteissa 
varaudutaan sekä metroverkon laajenta-
miseen, että raideliikenteen osalta Kera-
va-Lahti -oikoradan sekä Vihti-Lohja-, 
Klaukkalan ja Marja-radan rakentami-
seen. Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa 
käsitellään puolestaan Kerava-Nikkilä 

-radan sekä rantaradan kysymyksiä. Nämä 
hankkeet vaikuttavat olennaisesti koko 
Helsingin kaupunkiseutuun ja yhdyskunta-
rakenteeseen.

Molempien maakuntakaavojen tavoitteis-
sa varaudutaan valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukaisesti tuulivoiman 
sijoittamiseen. Tuulivoimaloiden käyttö 
on ekologisesti kestävää, mutta niiden 
sijoittaminen on ongelmallista. Tuulipuis-
tojen keskittäminen vie paljon tilaa, ja 
etenkin niiden sijoittaminen rannikoille 
vaatii harkintaa. Ranta-alueiden suojelu, 
lintujen pesimäalueet, muuttolintujen rei-
tit sekä mahdolliset maisemalliset haitat 
ja melu on otettava huomioon. Kummas-
sakaan maakuntakaavassa ei myöskään 
mainita mitään mahdollisesta yhteistyös-
tä asian tiimoilta. Tämäntapaisessa suures-
sa projektissa voisi varmasti myös pohtia 
yhteistyön tuomia etuja ja mahdollisuuk-
sia. 

Uudenmaan liiton tavoitteissa mainitaan 
erikseen jätehuollon kysymykset. Jätteen-
käsittelylaitosten sijoittamisessa otetaan 
huomioon alueen soveltuvuus. Jätteen 
hyötykäyttö ja kierrätys ovat periaatteena 
ekologisesti kestäviä, mutta käytännön 
toteutus ei ole kaikin osin vielä taloudel-
lisesti kannattavaa. Sijoittamisessa tulee 
kuitenkin ottaa huomioon alueellinen 
oikeudenmukaisuus, jotta sosiaalinen kestä-
vyys toteutuu. Sosiaalisen kestävyyden kri-
teerejä ovat mm. ihmisten oikeus hyvään 
ympäristöön sekä oikeudenmukaisuus ris-
kien kohdentumisessa. Tällöin on pohdis-
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keltava erityisesti NIMBY-ajattelun (Not 
In My Back Yard) problematiikkaa. Min-
ne jätteenkäsittelylaitos sijoitetaan, kun 
kukaan ei halua sitä naapurikseen ja jokai-
sella tulisi olla oikeus hyvään ympäristöön?  
Kenen edut painavat tällöin eniten?

Tulevaisuus vihreäksi
ja turvalliseksi

Uudenmaan liiton kaavatavoitteissa ympä-
ristöasiat on käyty läpi perusteellisesti ja 
kestävyys ilmenee hyvin. Itä-Uudenmaan 
ympäristöön liittyvät kaavatavoitteet ovat 
huomattavasti yleispiirteisempiä, mutta 
kestävyys on kuitenkin tavoitteiden pohja-
na. On eri asia, miten ympäristöön liitty-
vät tavoitteet asetetaan teoriassa etusijalle 
suhteessa muihin tavoitteisiin, kuin miten 
käytäntö sanelee prioriteetit. Onko luon-
non arvoilla lopullisissa päätöksissä niin 
paljon painoarvoa kuin tavoitteissa luva-
taan?

Uudenmaan maakuntakaavassa on ympä-
ristöstä haluttu luoda turvallinen, terveel-
linen ja viihtyisä. Turvallisuutta ei ole sen 
tarkemmin määritelty, mutta oletuksem-
me mukaan turvallisuus tarkoittaa muuta-
kin kuin ympäristöriskien minimoimista. 
Turvallisuutta voidaan lisätä kaavoituksen 
keinoin esimerkiksi kehittämällä joukko-
liikenneverkostoa sekä suunnittelemalla 
kaupunkirakennetta, sillä myös asuinalue 
on koettava turvalliseksi asua. Ihmisten 
turvallisuuden tunteen lisäämiseksi voi-
daan esimerkiksi kaavoittaa kouluja lähelle 
asuinalueita sekä asuinrakennetta tiiviim-
mäksi. Turvallisuuteen liittyvät myös maan-
puolustukseen varattavat alueet.

Ympäristöriskejä on Uudenmaan  
kaavatavoitteissa pyritty minimoimaan 
toimintojen sijoittamiseen liittyvillä maan-
käyttöratkaisuilla. Pohjavesialueita suo-

jellaan ja vedenhankintaan käytettäviä 
pintavesialueita pirstotaan mahdollisim-
man vähän, millä pyritään takaamaan 
hyvälaatuisen veden saanti. Laitosten sijoit-
tamisella vähennetään vesistökuormitus-
ta sekä muita ympäristöriskejä. Kaikki 
nämä tavoitteet turvaavat toteutuessaan 
ympäristön tilaa ja siten kestävyyttä. Itä-
Uudenmaan kaavatavoitteissa ei vielä löy-
dy erillistä mainintaa  vedenhankinnan 
turvaamisesta ja näemmekin tässä kestä-
vyyden kannalta merkittävän puutteen. 

Kansainvälisyys on otettava huomioon 
myös ympäristöä koskevissa maakunta-
kaavan tavoitteissa. Itämeren ja Suo-
menlahden suojelu on kansallisesti ja 
kansainvälisesti tärkeää ja edellytys Hel-
singin kaupunkiseudun kestävälle kehityk-
selle. Vesistöjen suojelun sekä vesistöjen 
käytön aiheuttaman kuormituksen välillä 
näemme kuitenkin ristiriidan. Meriliiken-
nettä, satamatoimintoja ja tuulivoimaa 
halutaan kehittää, mutta toisaalta rantoja 
halutaan suojella. Kysymys onkin siitä, 
miten yhdistää kestävyys ja kehitys. Itä-
Uudenmaan kaavatavoitteissa Itämeren 
suojelun tehostaminen on tuotu hyvin esil-
le, mutta Uudenmaan liiton tavoitteissa 
asiaa ei ole juuri käsitelty. 

Uudenmaan kaavatavoitteissa puhutaan 
suojelu- ja viheralueverkostoista, joiden 
käyttö sovitetaan ekologisiin reunaehtoi-
hin. Verkostoja muodostettaessa tulisi 
kuitenkin tarkastella asiaa laajemmin sosi-
aalisten, taloudellisten ja kulttuurillisten 
kysymysten kautta. Ekologiset kysymyk-
set eivät saisi olla ainoita, jotka sanelevat 
reunaehtoja viheralueiden säilyttämiselle. 
Uudenmaan kaavatavoitteissa puhutaan 
ainoastaan maakunnan sisäisten verkosto-
jen kehittämisestä, mutta Itä-Uudenmaan 
kaavassa sisältökysymyksiksi on linjattu 
myös valtakuntatason ekologiset yhteydet. 
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Yhtenäisistä viheralueverkostoista ei ole 
hyötyä eläinten liikkumisen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilymisen kannalta, 
jos yhtenäisyys päättyy hallinnollisiin rajoi-
hin.

Kummankin maakunnan kaavatavoitteis-
sa otetaan huomioon kulttuuriperintöalu-
eet. Niitä on tarkoitus varjella ja suojella. 

Näin ne omalta osaltaan vaikuttavat kes-
tävän kehityksen mukaiseen viihtyisään 
ympäristöön ja tuleville sukupolville säily-
tettävään perintöön. Ympäristön tila muut-
tuu -raportin (Enckell et al. 2002) mukaan 
alueisiin kohdistuvat muutospaineet ovat 
kuitenkin niin nopeita, että kulttuuriperin-
tökohteiden kartoitus ei usein pysy tahdis-
sa mukana.

Maakuntakaavojen tavoitteet tukevat voi-
makkaasti talouden päämääriä, joiden näh-
dään turvaavan myös kestävää kehitystä. 
Talous ei kuitenkaan voi yksin olla kes-
tävyyttä aikaansaava voima vaan lopputu-
loksen täytyisi olla kokonaisvaltainen ja 
kaikki kestävyyden ulottuvuudet kattava. 
Vaikka lainsäädäntö velvoittaa ottamaan 
huomioon kestävyyden käsitteen ja jättää 
sen samalla tulkinnanvaraiseksi, ei tämä 
tarkoita, että kestävyyden tarvitsisi muut-
tua pakkopullaksi. Kestävyys on ennen 
kaikkea ihmisten omastatunnosta ja tie-
dostamisesta kumpuavaa viisautta, jolla 
ymmärrämme ettei toimintaamme voi 
jatkaa miettimättä niiden vaikutuksia. 
Maankäytön suunnittelussa vaikutusten 
tunnistaminen ja huomiointi onkin kestä-
vyyden kulmakivi.

Kysymykseen kestävätkö kaavojen tavoit-
teet lopulta arvioinnissa, on vaikeaa antaa 
suoraa vastausta. Lopputulokseksi muo-
dostuu lähinnä kestävyyden tai ”kestämät-
tömyyden” eri ulottuvuuksien toteaminen 
tavoitteista riippuen siitä, mihin raja halu-
taan asettaa. Kestävyyden voitaisiin esi-
merkiksi katsoa täyttyneen tarpeellisissa 

Lopuksi

määrin silloin, kun asetetuista kriteereistä 
mahdollisimman moni toteutuu. Kaikkia 
asetettuja kriteerejä ei olekaan mahdollis-
ta tavoitteista saavuttaa, sillä kestävyyden 
taustalla sotii vastakkain monta ristiriitais-
ta päämäärää.

Lopullista vastausta tärkeämpää on, että 
kestävyyden saavuttamiseksi asetetaan 
alueen, tässä tapauksessa Helsingin 
kaupunkiseudun näkökulmasta sille omi-
naiset kestävyyden kriteerit ja päämäärät. 
Käsitteen selkiyttäminen, arvokeskustelu 
tärkeimpinä pidetyistä asioista ja tarkoi-
tuksenmukainen valinta ovat olennaista 
pyrittäessä asettamaan kestäviä tavoittei-
ta. Selkeän linjan ja sisällöllisen sanoman 
esiintuominen kaavoituksen tueksi on 
tämän arvioinnin tärkein anti. Nyt kestä-
vyyden kriteerit ja pyrkimykset jäävät vielä 
tavoitteiden sisälle ja saattavat toteutusvai-
heessa hautautua epäselvyyteen. Tavoittei-
den kestävyys saattaa jäädä myös asiaan 
perehtymättömälle hämärän peittoon. 
Avoimuus siitä mihin pyritään ja millaisin 
keinoin olisi kestävyyden kannalta valtti-
kortti tulevaan.
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* Helsingin kaupunkiseudun kuntien yhteis-
työtä voisi helpottaa päämäärien aset-
telussa ja tavoitteiden toteuttamisessa 
yhteistyön kevyt institutionalisoiminen. 

* Helsingin kaupunkiseudun kehittämistä 
voisi olla hyödyllistä suunnata vahvem-
min myös muualle kuin jo dynaamisessa 
käytössä olevalle pääradan varrelle. Sekä 
Itä-Uudenmaan että läntisen Uudenmaan 
suunnat tulisi huomioida paremmin. Tii-
viimpi yhteistyö niin reaalisten (maakun-
tarajat) kuin tunnustamattomampienkin 
(kielirajat) rajojen yli voisi auttaa tässä.

5. SUOSITUKSIA

Yhteistyöllä yhtenäiseen kaupunkiseutuun

* Pääkaupunkiseudun läheisyyden suomat 
mahdollisuudet tulisi huomioida parem-
min Itä-Uudenmaan kaavoituksessa.

* Jatkossa maakuntakaavojen yhteensopi-
vuutta maakuntien rajaseutujen osalta tuli-
si parantaa. Tämä edesauttaisi Helsingin 
kaupunkiseudun parempaa hahmottamis-
ta ja kehittämistä.

*Tasapainoinen yhteistyö kotimaassa maa-
kuntien lähialueiden kanssa tulisi kirjata 
tavoitteisiin kansainvälisyyden rinnalle.
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* Tavoitteet tulisi kirjata lopullisiin maa-
kuntakaavoihin johdonmukaisesti ja yksi-
selitteisesti. Myös Itä-Uudenmaan osalta 
tavoitteet tulisi ryhmitellä aihealueittain.

* Tavoitteissa tulisi ilmetä, mihin kansain-
välisellä yhteistyöllä pyritään. 

Tavoitteiden kirjaaminen ja seuranta

Kestävyyden monien 
ulottuvuuksien huomioiminen

* Tavoitteita kirjattaessa tulisi olla selvillä, 
millä tavoin niiden toteutumista seura-
taan. Valittuja seurantaindikaattoreita tulisi 
myös käyttää suunnittelun kehittämisessä. 

*Alueellisen tasapainon ja kestävyyden 
tavoittelemisessa ja seurannassa voisi käyt-
tää työkaluina esimerkiksi ekologista jalan-
jälkeä ja vihreää tilinpitoa.

* On tärkeää tunnustaa, että kaikkien 
kestävyyden ulottuvuuksien yhtäaikainen 
saavuttaminen on hankalaa. Tavoitteiden 
priorisoinnissa tulisi kuitenkin muistaa, 
ettei talouskasvu ole lääke kaikkeen.

* Alueellisen yhteistyön ja vuorovaikutuk-
sen lisääminen suositeltavaa, sillä kestä-
vyyttä ei voida saavuttaa yhdellä alueella 
toisten alueiden kustannuksella.

* Kestävyyden toteutumista heikentävät 
yksittäisten hankkeiden sekä liikenteen 

suunnittelu erillisinä elementteinä. Maan-
käytön suunnittelun tavoitteet tulisikin 
käsitellä kokonaisuutena siten, että alueen 
lähtökohdat, olemassa olevat rakenteet ja 
luonnon reunaehdot otetaan huomioon. 
Itä-Uudenmaan kaavatavoitteisiin olisi syy-
tä yhdistää nyt vielä erillinen liikennestra-
tegia. 

* Ympäristöstä puhuttaessa tulisi tunnistaa 
paremmin myös luonnon itseisarvot, jot-
tei viheralueiden kaavoitus tähtäisi ainoas-
taan ihmisen hyvinvointiin.




