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1. JOHDANTO 
 

1.1 Alkusanat 
Kun viettää lapsuutensa idyllisellä pientaloalueella rauhallisessa maalaiskylässä Vihdissä – 

pääkaupunkiseudun kupeessa mutta kaukana kiireestä – kuultaa muistoissa kuvia pelloista, 

soraisista kyläteistä ja pienistä kyläkaupoista. Viimeisen viiden vuoden aikana kotiseutuni on 

kokenut muutoksen, josta sekä kylänraitin papat että minä ovat olleet ihmeissään. Samaan aikaan 

kun pellonlaitaan on noussut toinen toistaan pidempiin riveihin uusia pientaloja, on läheisen 

valtatien varteen rakennettu kaksi markettia, joiden tarjonta saa kyläkauppiaankin haukkomaan 

henkeään.   

 

Helsingin seutu laajenee nopeasti ja varmasti. Keskuskaupungin ja kaupunkiseudun välisessä 

suhteessa on tapahtunut muutoksia, jotka yhä kasvavien kehyskuntien asukkaat – tai pelkästään 

keskustelua mediassa tarkkailleet – ovat saattaneet huomata. Helsingin seudun rakenteessa on 

nähtävissä reuna-alueiden vahvistumista yhä uusien pientalomaisten asuinalueiden valmistuessa. 

Tämä saattaa haastaa myös perinteisen tiiviin kaupungin toiminnallisen kokonaisuuden. 

Tutustuessani aihepiiriin Helsingin yliopiston maantieteen laitoksella syksyllä 2004 järjestetyllä 

kaupunkimaantieteen erikoiskurssilla törmäsin useisiin mielenkiintoisiin ilmiöihin, jotka kaikki 

tuntuivat tuovan oman pienen palasensa tarinaan.  

 

Kurssin puitteissa tutkimme kahta pääkaupunkiseudun ulkopuolista uutta asuinaluetta, 

Sundsbergia Kirkkonummella ja Landbota Sipoossa (kuvat 1 ja 2). Kurssilla tehdyissä 

tutkimuksissa näytti siltä, että nämä uudet asuinalueet vetävät väestöä pääkaupunkiseudulta 

puoleensa ja vastaavaat asukkaiden asumispreferensseihin (Mäkeläinen & Nisula 2005; 

Pahkasalo & Suoniemi 2005). Muutokset rakennetussa ympäristössä vaikuttavat sekä ihmisten 

elämään että kaupunkiseutujen toimintaan, niinpä mielenkiintoni kohteeksi nousi toiminnallinen 

kaupunkitila ja käynnissä olevan kehityksen vaikutus kaupunkirakenteeseen.  

 

Tehdessäni alkuperäistä tutkimussuunnitelmaa oletin, että tutkimusalueiden asukkaiden 

liikkumisessa näkyisi joitakin merkkejä uudenlaisesta reuna-alueiden vahvistumisesta. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida mahdollisia muutoksia vanhan keskuskaupungin ja 

kaupunkiseudun välisessä suhteessa, sekä selvittää, miten nämä muutokset näkyvät reuna-
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alueiden asukkaiden arjen liikkumisessa. Tutkin uusien pientaloalueiden asukkaiden liikkumista 

töihin, ostoksille, harrastuksiin sekä tapaamisiin ystävien kanssa Kirkkonummen Sundsbergissa 

ja Sipoon Landbossa. Tarkastelen kaupunkitilassa tapahtuvia muutoksia ”sammakko-

perspektiivistä”, eli kaupunkiseudun uusien reuna-alueiden näkökulmasta. Tarkoituksenani on 

tutkia, miten kaupunkirakenne jäsentyy tilallisesti reuna-alueiden asukkaiden elämässä arjen 

liikkumisen kautta, ja toisaalta mitä vaikutuksia arjen liikkumisella voisi olla 

kaupunkirakenteeseen. Pyrin samalla selvittämään, miten Helsingin seudun reuna-alueilla 

tapahtuvat kaupunkirakenteen muutokset liittyvät koko kaupunkiseudun kehitykseen ja 

mahdollisesti vaikuttavat sen tulevaisuuteen.  

 

Työtäni innoitti Kannisen ja Bäcklundin (2002) tekemä vastaavanlainen tutkimus Länsi-Vantaan 

pohjoisosissa sijaitsevalla pientaloalueella. Siinä tutkittava joukko oli pienempi, ja osa reuna-

alueiden toimintojen eriytymistä koskevista havainnoista jäi odottamaan vahvistusta. Sundsbergin 

ja Landbon tulokset voivat tuoda selvennystä tähän keskusteluun.  

 

1.2 Tutkimuksen rakenne 
Asunto- ja yhdyskuntapoliittisessa debatissa Helsingin seudun tulevaisuudesta kiistakapulana on 

ollut mahdollinen kaupunkirakenteen hajoaminen ja toisaalta sen estämisen tarpeellisuus. 

Väittelyn taustalla on yhtäältä poliittisia linjauksia yhdyskuntarakenteen kehittämisestä ja 

toisaalta kaupunkirakenteellista keskustelua. Esittelen aluksi (ks. Muuttuva metropoli) 

kaupunkimaantieteellisiä selvityksiä kaupunkirakenteen kehitysmalleista. Hajautumista on 

kuvattu muun muassa syklisellä mallilla, jossa kaupunkisysteemin kehitys esitetään toistuviksi 

jaksoiksi. Mallissa keskuskaupungin ja ympäröivän kaupunkiseudun kasvunopeus vaihtelee 

kaupunkirakenteen vuoroin keskittyessä, vuoroin hajautuessa. Kaupunkirakenteen keskittymisen 

ja hajautumisen dynamiikka on olennaista myös tutkittaessa reuna-alueiden kehitystä. 

Toiminnoiltaan hajautuneen kaupungin on esitetty olevan kokonaan uudenlainen 

kaupunkirakenteen muoto, jossa vain osa yhteyksistä on keskus-periferia -suuntautuneita. 

Helsingin seudun toiminnallisen rakenteen muutosta reuna-alueilla ovat tarkastelleet Kanninen ja 

Bäcklund (2002). Varsinainen keskustelu reuna-alueiden vahvistumisesta on vielä vähäistä, joten 

tässä mielessä liikun osin kartoittamattomalla maaperällä. Kaupunkirakenteen hajautumista ja sen 

vaikutuksia on kuitenkin tutkittu. Esittelen kaksi pääsuuntausta hajautumiskeskustelussa. 

 



 4 

Kolmannessa kappaleessa perehdyn kaupunkirakenteen kehitykseen Helsingin seudulla, ja pyrin 

kuvaamaan muutosten vaikutusta reuna-alueitten elämään. Lähestyn Helsingin seutua käymällä 

ensin läpi yleispiirteitä alueen toiminnallisessa rakenteessa. Asuntorakenteen epätasapaino, 

merkit hajautumiskehityksestä sekä veropohjan kapenemisesta ovat vauhdittaneet keskustelua 

seudun tulevaisuudesta. Esittelen asunto- ja yhdyskuntapoliittista keskustelua, johon ottavat osaa 

niin poliittiset vaikuttajat (ks. Vanhanen 2002, 2005; Soininvaara 2004a, 2004b, 2005a, 2005b), 

kaupungin päättäjät (ks. Opiskelijoiden… 2005) kuin kaupunkitutkijatkin. Tuen reuna-alueiden 

kehitystä koskevan asutusrakennekeskustelun laajempiin tutkimuksiin Helsingin seudun 

muuttuneesta työpaikkarakenteesta, päivittäistavarakaupasta sekä arkipäivän liikkumisesta (ks. 

Halme et al. 2002; Pietala 2003; Helminen et al. 2005). Eräät tutkijat puhuvat kokonaisesta 

reuna-alueille tyypillisestä elämäntavasta (ks. Garreau 1991; Kling et al.1995; Ilmonen 2005; 

Martinotti 2005), jonka merkkejä pyrin havaitsemaan tutkimusalueilta.  

 

Neljännessä kappaleessa esittelen aluksi maantieteen erilaiset lähestymistavat kaupunkitilaan. 

Kaupunkiseudun tilallista jäsentymistä – esimerkiksi hajautumiskehityksessä – voidaan 

tarkastella eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa lähestyn kaupunkiseutua sen toiminnallisesta 

ulottuvuudesta liikkumisen kautta. Kaupunkitilan jäsentämisessä tarvitaan kuitenkin myös 

kokemuksellista ja kulttuurista näkökulmaa, sillä ihmiset liikkuvat seudulla paitsi omien varojen 

myös kokemustensa ja toiveidensa pohjalta. Tutkimuksen taustalla oleva vertaileva asetelma 

näkyy alueiden valinnassa. Tuon esille lähtökohdan, jonka mukaisesti tutkimusalueiksi on valittu 

kaupunkirakenteelliselta asemaltaan mahdollisimman yhtenevät mutta toisaalta muilta 

ominaisuuksiltaan toisistaan eroavat alueet. Näin voidaan havainnoida, millä tavalla alueiden 

asema selittää toiminnallisessa kaupunkitilassa mahdollisesti havaittavaa yhdenmukaisuutta. 

Tutkimusaineisto koottiin kaupunkimaantieteen kurssin yhteydessä tehdyillä kahdella 

aineistonkeruumatkalla. Esittelen tutkimuksen pohjalla olevan aineiston ja menetelmät. Etsin 

aineistosta toistuvuutta, joka liittyisi reuna-alueiden asukkaiden elämäntapaa selittävään 

tarinarakenteeseen ja toisaalta aihetta jäsentävään teoreettiseen keskusteluun. 

 

Viidennessä kappaleessa siirryn kuvaamaan Sundsbergin ja Landbon asukkaiden liikkumista ja 

siinä näkyviä yhdyskuntarakenteellisesta kehityksestä kertovia merkkejä. Liikkumista koskevat 

havainnot jakautuvat tutkimuskysymysten mukaisesti neljään osaan: työpaikkoihin, päivittäisiin 

ostospaikkoihin sekä harrastusten ja sosiaalisten kontaktien paikkoihin. Varsinainen analysointi 

tapahtuu viimeisessä kappaleessa, jossa pyrin jäsentämään tutkimusalueiden asukkaiden 



 5 

toiminnallisen kaupunkitilan rakenteita kaupunki- ja yhdyskuntarakenteen muutoksista 

käytävässä keskustelussa. Lopuksi kytken vielä tulokset osaksi keskustelua. 
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2. MUUTTUVA METROPOLI 
 

Helsingin seudun kehityksen ymmärtämiseksi tarkastelen länsimaisten suurkaupunkien kasvua ja 

kehitysvaiheita. Metropolin käsite on monitulkintainen ja epäselvä. Tilalliselta ja toiminnalliselta 

rakenteeltaan maailman metropolit eivät ole yhteneväisiä. Väkilukukaan ei ole yksin ratkaiseva 

tekijä, Helsinki on näin vertailtuna metropoleista asukasluvultaan pienimpiä. Nykypäivän 

dynaamisten suurkaupunkien nousu tärkeiksi kansainvälisiksi talousvaikuttajiksi on eräs viime 

vuosikymmenien suuria yhteiskunnallisia muutoksia (Lehtovuori 2001; Schulman 2002: 11–12). 

Kaupunkirakenteessa tapahtuneet muutokset ovat olleet vähintään yhtä huomattavia. Kaupunki 

koostuu historiallisista kerrostumista. Rakenteen pohjana on erityisesti Euroopassa perinteinen, 

historiallinen, fyysisesti selkeästi rajautuva kaupunki. Sen jäljet näkyvät vielä päälle kasvaneessa 

1900-luvun puolen välin keskus-periferia-suuntautuneessa kaupunkiseudussa (Martinotti 2005: 

104–105).  

 

Fyysinen, rakennettu ympäristö ja fyysisessä rakenteessa tapahtuvat toiminnot luovat 

kaupunkiseudulle erilaisia alueita. Kaupunkiseudulla tarkoitetaan ihmisten ja yritysten 

päivittäisten toimintojen, kuten asutuksen, työn, palvelujen, kulttuurin ja vapaa-ajan vieton sekä 

näiden aiheuttaman liikenteen keskittymää (YTV 2003b). Kaupunkiseutu muodostuu perinteisesti 

kaupallisesta ydinalueesta keskustasta, tätä ympäröivästä muusta keskustaajamasta eli 

esikaupunkialueesta ja näitä ympäröivästä haja-asutusvyöhykkeestä eli lievealueesta. Lievealue 

on reuna-aluetta, jolle taajamarakenne esikaupunkialueelta leviää (Helminen et al. 2005: 11–12). 

Tutkimusalueet Sundsberg ja Landbo ovat esimerkkejä Helsingin seudun reuna-alueille 

kehyskuntiin rakennetuista uusista pientaloalueista. 

 

Klassiset kaupunkirakennemallit perustuvat ajatukseen keskustaetäisyyden suhteen muuttuvasta 

maankäytöstä. Mallit kuvaavat lähinnä maankäytön vaihteluita kaupungin sisällä, ja niiden 

piirteitä on nähtävissä esimerkiksi keskustan asemassa ja maankäytön intensiteetin vaihteluissa 

kaupunkialueen sisällä. Burgessin kehä- eli vyöhykemalli perustuu von Thünenin maankäytön 

tehokkuutta kuvaaviin kehiin, jota Burgess on hyödyntänyt kuvastamaan kaupungin maankäytön 

järjestäytymistä vyöhykkeiksi liikekeskustan ympärille. Hoytin sektorimallissa tulee esille 

liikenneyhteyksien vaikutus maankäytön erilaistumiseen: liikekeskustasta lähtevät säteittäiset 

kulkuväylät muokkaavat kaupungin toimintoja sektoreiksi. Harrisin ja Ullmanin moniydinmalli 
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on edellisiä malleja joustavampi, ja siinä on huomioitu useisiin ytimiin hajautuneen 

kaupunkirakenteen mahdollisuus. Uudet dynaamisemmat mallit ovat kuitenkin klassisia malleja 

paremmin valottaneet muutoksia kaupunkirakenteessa (Kosonen & Viitala 1971; Halme 1995: 

16).  

 

Klaassen et al. (1981) ja myöhemmin Berg et al. (1982) ovat kuvanneet kaupunkisysteemin 

kehitystä syklisen mallin avulla. Malli kuvaa kaupunkiseudun ”elämänsykliä” tarkkailemalla 

keskuskaupungin ja ympäröivän kaupunkiseudun välistä suhdetta. He ennustavat kaupunkialueen 

ja sen ympäristön välillä sykleittäin toistuvia kasvuvaiheita ja taantumisvaiheita, jotka on sidottu 

yleiseen taloudelliseen kehitykseen. Päällimmäisenä kysymyksenä on kaupunkirakenteen 

keskittymisen ja hajaantumisen dynamiikka. Malli lähtee liikkeelle kaupunkiseudun 

ensimmäisestä kasvuvaiheesta. Teollistuva yhteiskunta ja suurteollisuuden työvoimatarpeet 

kasvattivat kaupunkiseutua ympäröivän maaseudun luovuttaessa väestöä kaupunkeihin. 

Työvoimatarvetta palvelemaan syntyi kaupungin sisäistä julkista liikennettä. Tässä 

kaupunkiseudun ensimmäisessä kehitysvaiheessa tapahtuu syklisen mallin mukaan 

kaupunkirakenteessa keskittymistä, mutta myöhemmin keskustan kasvuvauhti hiipuu. Ihmisten 

tulotason kohoaminen saa aikaan palveluiden ja liikenteen kasvun, ja maanhinnan nousu ja 

ympäristöhäiriöt keskustassa nopeuttavat asutuksen siirtymistä esikaupunkialueelle (Champion 

2001). 

 

Syklisen mallin toisessa kehitysvaiheessa, suburbanisaatio- eli esikaupungistumisvaiheessa, 

kasvu suuntautuu ydinalueiden sijasta ympäryskuntiin ja esikaupunkialueille. Aluksi 

kaupunkirakenteen hajautuminen on suhteellista, eli kaupunkiseudun kasvunopeus ei vielä ylitä 

keskustaa, mutta muuttuu esikaupungistumisen kiihtyessä absoluuttiseksi. Ensimmäinen 

esikaupungistumisaalto alkoi 1800-luvun lopulla, kun joukkokulkuneuvot vähensivät työpaikan 

ja kodin välistä sidettä. Sotien jälkeisten sukupolvien asuttaminen käynnisti toisen aallon 

(Champion 2001). 1950-luvulle asti länsimaisen suurkaupungin toiminnallinen rakenne oli 

selkeä. Keskusta oli valkokaulustyöläisten aluetta ja sitä ympäröi kasvava esikaupunkialue, josta 

käytiin julkisin kulkuvälinein töissä keskustassa. Lyhyemmät matkat tehtiin kävellen tai autolla 

(Hall 1997). Esikaupunki oli aluetta, joka oli riippuvainen ydinkaupungista työn, ostosten ja 

vapaa-ajan toiminnoissa (Johnston 1981, cit. Champion 2001: 148). 
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2.1 Kaupungin kuolema? 
1970-luvulla Yhdysvalloissa ja myöhemmin myös useissa suurkaupungeissa Euroopassa 

kaupunkitutkijat havaitsivat kaupunkien kasvun kääntyneen kaupunkiseutujen ulkopuolelle 

(Martinotti 2005: 92). Desurbanisaatioksi nimetty ilmiö herätti keskustelun kaupunkiseutujen 

kuolemasta, vaikka kyseessä oli ennen kaikkea vain yksi vaihe kehittyvän kaupunkirakenteen 

mallissa. Syklisen mallin kolmannessa osassa, desurbanisaatiovaiheessa, keskuskaupungin ja sen 

naapuruskuntien väestömäärät laskevat väestön ja työpaikkojen siirtyessä keskuskaupungista 

kehyskuntiin. Vaiheen alussa kaupunkirakenne hajautuu absoluuttisesti, mutta lopussa reuna-

alueiden kasvunopeus laskee vain suhteellisesti nopeammaksi (Champion 2001).  

 

Fielding (1982, cit. Champion 2001) esittelee desurbanisaatiovaihetta vastaavaan 

vastakaupungistumisilmiön, joka hänen mukaansa merkitsee maaseudun pienten keskusten 

kasvua sekä suurkaupungin kasvun tyrehtymistä eli kaupungistumisprosessin vastakohtaa. Ilmiön 

voi ajetella vastavaan desurbanisaatiota, mutta desurbanisaatiossa oleellista on myös toimintojen 

hajautuminen keskuskaupungista vaikutusalueelle. Vastakaupungistuminen nähdään pitkän ajan 

tendenssinä, desurbanisaatio vain välivaiheena. Ilmiön luonteesta tai pysyvyydestä ei kuitenkaan 

ole saavutettu täyttä yksimielisyyttä. Keskustelussa on väitelty siitä, onko vastakaupungistuminen 

oma ilmiönsä, vai onko kyse vain esikaupungistumisesta, kaupungin vuotamisesta reunoille 

kaupunkirakenteen hajautumisen myötä. Vastakaupungistumista kannattavan näkökulman 

mukaan ihmiset hakevat metropolin reunoja, koska se tarjoaa taloudellisia, ympäristöllisiä ja 

sosiaalisia etuja. Kyse ei olisi vain esikaupunkien kaupungistumisesta ja kaupunkirakenteen 

hajautumisesta, vaan uusien kaupunkiseutujen solujen syntymisestä. Nämä voisivat lähteä 

myöhemmin kehittymään itsenäisistä soluista tulevaisuuden kaupunkiseuduiksi. Tästä ei 

kuitenkaan ole löydetty vielä todisteita (Champion 2001: 150–153). 

 

Kaupunkisysteemin kehityksen syklisen mallin neljännessä vaiheessa ydinalue elpyy ja kääntyy 

kasvuun. Taustalla ovat erilaiset laadulliset parannukset keskustan tueksi, kuten 

keskustakehitysprojektit, kaupunkiuudistukset ja gentrifikaatioprosessit. Gentrifikaatiossa alueen 

rakennuskannan kunnostamista seuraa sosiaalinen nousu, kun paremman tulotason omaavat, 

uusia keskustaa lähellä olevia ruuhkautumattomia alueita etsivät asukkaat pystyvät maksamaan 

alkuperäisiä asukkaita kalliimpia vuokria (Champion 2001: 157). Kaupunkirakenne keskittyy 
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ensin suhteellisesti keskustan kasvuvauhdin elpyessä ja myöhemmin kääntyy keskustan 

absoluuttiseksi kasvuksi. Tämän jälkeen mallin mukaan sykli voisi alkaa alusta.  

 

Syklin uudelleen käynnistymisestä ei kuitenkaan ole todisteita, ja vain harvojen kaupunkien 

voidaan sanoa olevan tässä reurbanisaatiovaiheessa – eivätkä nämäkään kaupungit ole mallin 

ennustamia suurkaupunkeja, joiden pitäisi johtaa kehitystä. Esimerkiksi Helsingin, Oslon, 

Tukholman ja Kööpenhaminan keskustat kasvoivat 1980-luvulla, mutta niissäkin esikaupunkialue 

kasvoi voimakkaammin (Champion 2001: 154). Vaikka merkkejä uudesta kasvusta ja 

elpymisestä ydinalueilla onkin, ei Championin (2001) mukaan löydy todisteita siitä, että 

kaupunkiseudun reunojen kasvu häviäisi ytimelle, edes suhteellisesti. Kehitys muistuttaa lähinnä 

suburbanisaation ensimmäistä vaihetta, jossa tapahtuu kaupunkirakenteen suhteellista 

hajautumista keskustan kasvaessa suhteellisesti hitaammin. Reurbanisaatiota kuten Klaassen et al. 

ja Berg et al. sen määrittävät ei ole merkittävissä määrin vielä tapahtunut. Ei myöskään ole 

varmuutta, kuinka pitkään 1980-luvulla alkaneet keskustojen kehittämisprojektit jatkuvat ja 

voivatko ne käytännössä vaikuttaa kaupunkien kehitykseen (Champion 2001). Champion (2001: 

158) toteaa kaupunkien hajaantumisen olevan nykyään hyvin erilaista kuin perinteinen 

esikaupungistuminen sotien jälkeen. Nyt siihen kuuluvat mahdollisen desurbanisaatiokehityksen 

lisäksi uudet kaupungistuvat esikaupungit. Olennaista on kaupunkirakenteen kehityksen ohella 

pohtia uudestaan sitä, miten määritellä kaupunki.  

 

2.2 Uusi urbaani muoto 
1960-luvun Euroopassa – Yhdysvalloissa jo ennen toista maailmansotaa – esikaupungit alkoivat 

ulottua julkisen liikenteen saavuttamattomiin ja niiden asukkaat olla riippuvaisia omasta autosta. 

Samaan aikaan työpaikat hajautuivat hyvien kulkuyhteyksien, kuten valtaväylien ja 

kansainvälisten lentokenttien, tuntumaan. Liike-elämän palvelut hakeutuivat 

esikaupunkikeskuksiin lähelle työvoimaa, mukana seurasivat kaupalliset ja kunnalliset palvelut. 

1980-luvulta alkaen Amerikan suurkaupungeissa näkyi merkkejä myös yritysten pääkonttorien 

siirtymästä ulos keskustasta esikaupunkialueille (Hall 1997). Yhdysvaltalaisessa kirjallisuudessa 

puhutaan esikaupungistumisen kolmannesta aallosta, joka liittyy teollisuuden ja kaupan 

hajaantumiseen, toimitilarakentamisen sekä IT-alan kasvuun ja sijoittumiseen uusiin liikenteen 

solmukohtiin. Kolmas aalto on tehnyt kaupungin ja esikaupungin erosta häilyvän ja herättänyt 



 10 

keskustelua tästä uudesta esikaupungistumisesta omana ilmiönään tai vain kaupunkirakenteen 

hajautumisen osana (Champion 2001: 148–150).  

 

Amerikkalaiset kaupunkitutkijat puhuvat Yhdysvalloissa ja Kanadassa tapahtuvasta 

esikaupunkien kaupungistumisesta, ”esikaupunkikeskustoista” ja ”reunakaupungeista”, jotka 

haastavat keskuskaupungin ja voivat kääntää metropolialueen kehityksen ylösalaisin (Garreau 

1991; Kling et al. 1995). Amerikkalaiset kaupunkiseudut ovat eurooppalaisia väljemmin ja 

vapaammin rakennettuja, ja niissä on henkilöautolla saavutettavia toiminnallisesti erikoistuneiden 

”reunakaupunkien” tai esikaupunkikeskustojen saarekkeita. Eurooppalaisia kaupunkeja 

luonnehtii tiheämpi ja säädellympi rakenne, ja hyvien yhteyksien varrella olevien keskikokoisten 

ympäryskuntien keskukset imevät väestöä (Hall 1997). Eurooppalaiset kaupungit eroavat 

amerikkalaisista myös niihin kasautuneiden historiallisten arvojen vuoksi. Historiallinen keskusta 

on kuitenkin – niin arvostettu kuin se onkin – vain yksi keskus suuressa kaupunkimosaiikissa 

(Ilmonen 2005: 52). 

 

Toiminnot reunavyöhykkeessä eriytyvät voimakkaammin kuin perinteisessä 

esikaupunkirakenteessa. Jälkiesikaupungillisella alueella eri toiminnot ovat hajautuneet useisiin 

toiminnallisesti erikoistuneisiin keskuksiin – esimerkiksi asuinalueisiin, ostoskeskuksiin ja 

yrityspuistoihin – alue on sekä monikeskuksista että hajautunutta (Kling et al. 1995). Kun 

perinteisessä esikaupunkielämässä huomattava osa matkoista suuntautuu kaupungin keskusta-

alueille tai vähintäänkin asuinalueen omaan keskukseen, reuna-alueille hajautuneet toiminnot 

haastavat vanhan keskustan vetovoiman (Garreau 1991; Kling et al. 1995).  

 

Garreau (1991) kutsuu jälkiesikaupungilliselle alueelle syntyneitä keskuksia reunakaupungeiksi. 

Hänen mukaansa reunakaupunki syntyy, kun aiemmin ei-kaupunkimaiseen tilaan syntyy 

runsaasti työpaikkoja, uusia kuluttamisen kohteita, kuten erilaisia ostospaikkoja ja palveluita sekä 

mahdollisesti myös uusia asuntoja. Reunakaupunki ei ole perinteistä esikaupunkimaista 

asuinaluetta, vaan ennen kaikkea työpaikkakeskus, jonka väkiluku nousee työaikoina. 

Vahvimmista uusista kaupallisista aluekeskuksista voi kehittyä kaikki kaupunkimaiset toiminnot 

sisältäviä reunakaupunkeja, joiden voidaan ajatella myös kilpailevan keskenään ja erikoistuvan 

tiettyjen palveluiden tuottamiseen (Kanninen & Bäcklund 2002: 243). Klingin et al. (1995) 

mukaan Garreau kuitenkin jättää huomioimatta jälkiesikaupungillisen alueen dynaamisen ja 
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hajautuneen luonteen. Toiminnallisen reunakaupungin rajaaminen ei välttämättä ole mahdollista, 

koska reuna-alue koostuu useista toisiinsa linkittyneistä toiminnoista. 

 

Keskuskaupungin ja ympäröivän kaupunkiseudun välisen riippuvuuden vähentyessä ja 

toiminnallisten kaupunkiseutujen muuttuessa yhä monikeskisemmiksi on myös kaupungin 

määritteleminen hankaloitunut. Yksi yritys on määrittää kaupunki fyysisten kriteerien sijaan 

yhteyksien vilkkaudella. Tällöin esimerkiksi yhteinen työmarkkina-alue koostuu yhteyksien 

verkosta, joista vain osa on keskus-periferia -suuntautuneita (Frey & Zimmer 2001: 29–30). 

Toisaalta voidaan korostaa riittävän säännöllisiä päivittäisiä yhteyksiä seudun keskuskaupunkiin 

(Hall 2004).  

 

Nykyisessä kaupunkirakenteen kehityssuunnassa on kyseessä muuttuvan keskushierarkian sijaan 

uudenlainen urbaani muoto, moniytiminen tai jopa ytimetön verkosto (Ilmonen 2005: 52; 

Martinotti 2005: 105).  Uudet metropolialueet eivät ole enää modernistisia, tasarakenteisia pää- ja 

alakeskuksiin järjestyviä hierarkkisia kaupunkeja. Amerikkalaisen kaupunkitutkijan Mark 

Gottdienerin (cit. Ilmonen 2005: 52) mukaan nykyinen kaupunki on enemmänkin kokoelma 

tilassa vapaasti leijuvia funktioita, jotka asettuvat minne parhaiten sopivat ja jossa keskukset 

vaeltavat eri ilmansuuntiin niiden painopisteiden muuttuessa. Tällöin uusi metropolialue on kuin 

lukuisista kaupunkikeskuksista koostuva, toisiaan täydentävien, tasavertaisten osien mosaiikki. 

Kaupunki on hierarkiaton kenttä, jossa entinen liikekeskusta, valtaväylien risteysten 

reunakaupungit, lentokentän ympäristö ja monet muut esimerkiksi kuluttamisen, urheilun, 

viihteen, sairaanhoidon tai koulutuksen ympärille kasautuvat ytimet erikoistuvat ja kilpailevat 

keskenään (Lehtovuori 2001). Lehtovuori (2001) luonnehtii osuvasti Gottdienerin kuvaamaa 

hajautuvan suurkaupungin mallia asumispreferenssien, kiinteistöspekulaatioiden, talouden 

rakennemuutoksen ja yksityisautoilun tuottamaksi uudeksi tilalliseksi muodoksi. 

 

2.3 Hajautuminen ja sen vaikutukset 
Länsimaisissa suurkaupungeissa kaupunkikeskustat ovat suhteellisesti menettäneet osuuttaan 

työpaikka- ja kauppakeskuksina. Hart (2001) yhdistää tämän yksityisautoilua suosivaan 

liikennepolitiikkaan, mutta toteaa, että jopa kaupungeissa, joissa huomattava osuus liikenteestä 

on julkista, kaupunkirakenne on hajautunut. Hajautumisen taustalla on useita syitä. Talouden 

noususuhdanne on nostanut ihmisten elintasoa ja tuonut keskituloistenkin ulottuville 
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mahdollisuuden oman asunnon hankintaan ja rakentamiseen. Tulotason nousu on myös 

kasvattanut autokantaa. Kaupunkien nopea kasvuvauhti on lisännyt pientalotonttien ja asuntojen 

kysyntää, ja samalla nostanut niiden hintoja. Tarjontaa rajoittavat ja määräävät yhtäältä 

tonttitarjonta ja kuntien kaavoituspolitiikka sekä rakennusliikkeiden tuotanto, toisaalta 

kunnallisten päättäjien ja valtiovallan harjoittama yhdyskuntapolitiikka (Halme 1995: 108–110). 

Muuttoliike ohjautuu asuntotarjonnan mukaan alueille, jotka vastaavat ihmisten kulloisiakin 

asumistoiveita. Metropolit ovat kansallisten keskusten lisäksi kansainvälisiä ytimiä. Sassen 

(1999) näkee hajautuneet metropolit tuloksena globalisoituneen informaatiotalouden luomasta 

uudesta alueellisesta epätasa-arvosta, jossa globaalit toimijat käyttävät kaupunkiseudun 

rakenteita omien tarkoitusperiensä edistämiseen. Uusi informaatioteknologia ja globaalitalous 

toimivat kaupungin muutoksen katalyytteinä. Avainasemaan hallitsematonta kehitystä vastaan 

nousevat vahva alueellinen päätöksenteko ja valtiollinen tuki rakennepolitiikalle (ks. Champion 

2001: 156). 

 

Halmeen (1995: 118) mukaan kestävän kehityksen kannalta on oleellista se, miten asutus, 

palvelut ja työpaikat sijoittuvat suhteessa toisiinsa, eli mikä määrä energiaa kuluu yhdyskunnan 

normaalien toimintojen ylläpitämiseen. Keskustelussa hajautumiskehityksen vaikutuksista on 

ollut kaksi suuntausta. Toisen linjan (esimerkiksi Newman & Kenworthy, cit. Hall 1997) mukaan 

harva, hajautunut rakenne johtaa suurempaan energiankulutukseen. Kaupunki menettää 

tehokkuuttaan, kun etäisyydet kasvavat liian pitkiksi kevyelle liikenteelle, ja julkinen liikenne 

tarjoaa kulkuyhteydet vain vanhaan keskustaan. Hajautunut kaupunkirakenne ei pysty 

ylläpitämään tehokasta joukkoliikennettä (Duany et al. 2000: 138). Autoistumista kiihdyttää 

entisestään se, että pitkällä tähtäimellä autolla helposti saavutettavat toiminnot menestyvät, ja 

joukkoliikenteellä saavutettavat rappeutuvat (Lainevuo & Siimes 2001: 55). 

 

Kustannuksia lisäävät liikennereitteihin ja kunnallistekniikkaan investoimisen lisäksi 

asiointimatkojen pidentyminen. Lönnqvistin (2002) ja Halmeen (1995) mukaan työmatkojen 

laajennettu verovähennysoikeus ja siten yksityisautoilun suosiminen on tukenut osaltaan 

seutuistumista. Muualla Euroopassa on ollut puhetta tiemaksujen käyttöönottamisesta 

kaupunkimaisillakin alueilla (Hart 2001: 119), mikä laskisi yksityisautoilun kannattavuutta. 

Huomattava osa asiointimatkoista, erityisesti lapsiperheillä, tehdään henkilöautolla, minkä on 

arveltu ruuhkauttavan tiiviitä keskuksia (Halme 1995). Samalla yritetään sovittaa yhtälöön 

mahdollisimman viihtyisän asuinympäristön tuottaminen asukkaille. Voimakkaasti hajautuneet, 



 13 

yksityisautoilusta riippuvaiset alueet ovat herättäneet kaupunkisuunnittelijoissa vaatimuksia 

siirtymisestä takaisin paikallisuutta, yhteisöllisyyttä ja kevyttä liikennettä suosivaan 

suunnitteluun. Esimerkiksi amerikkalainen New Urbanism -liike on peräänkuuluttanut tiiviitä, 

luonnon- ja ihmisläheisiä sekä toiminnoiltaan monipuolisia asuinalueita (Cervero & Radisch 

1996). Kasvava liikenne ja tiiviisti rakennettuja alueita suhteellisesti suuremmat energiakulut 

rasittavat myös ympäristöä. Ympäristöministeriö kaavailee EU:n energiatehokkuusdirektiivin 

mukaisia haittaveroja pientaloasuntojen lämmitykseen (Energialasku… 2005). 

 

Toisen näkökulman (esimerkiksi Gordon & Richardson, cit. Hall 1997) mukaan liikenteen 

energiankulutus pysyy tasapainossa, koska asutuksen siirtyessä ja hajautuessa myös työpaikat 

siirtyvät ja hajautuvat mukana, jolloin etäisyydet pysyvät samoina. Hajautunut kaupunkirakenne 

tukee matkustusmuotona julkisen liikenteen sijaan henkilöautoilua, mikä on epäekologisempaa. 

Ekotehokkuuden laskun merkitys on herättänyt kiistaa, mutta saanut aikaan keskustelun siitä, 

miten luoda kestävää kaupunkikehitystä. Virtasen (2005: 44–46) mukaan on osoitettu, että 

pientalorakentaminen on mahdollista samalla tontti- ja aluetehokkuudella kuin 

kerrostalorakentaminen. Pientalorakentaminen voi olla kokonaiskustannuksiltaan 

kerrostalorakentamista halvempaakin, kun huomioidaan ylläpitokulut ja ihmisten viihtyvyys. 

 

Kaupunkirakenteen hajautumisen ongelmia perinteisessä keskusta-esikaupunkirakenteessa 

tarkasteltaessa yhtenä kysymyksenä on pidetty kaupunkiseudun keskustan toimintojen 

tasapuolisen saavutettavuuden turvaamista hajautuvalle asutusrakenteelle. Buijs (1997) sanoo 

vanhantyyppisten, raideverkkoon nojaavien keskuksien kehittyvän mahdollisesti asukas- ja 

työpaikkarakenteeltaan yksipuolisiksi, ja olevan riippuvaisia vanhasta kaupunkikeskustasta. 

Hallin (1997) mukaan esimerkiksi Skandinaviassa kaupunkisuunnittelijat kehittivät kaupunkia 

kämmenmalliseksi, raideverkon varaan kehittyvien uusien keskusten ketjuksi. Ihmisten liikkuessa 

poikittain kaupungin laidalta toiselle he kuitenkin valitsivat oman auton. Ratkaisuksi Buijs (1997) 

esittää uusien omavaraisten kaupunkikeskusten luomista kaupungin vaikutusalueen ulkopuolelle 

vähentämään seudun riippuvuutta vanhasta keskuksesta.  

 

Kaupunkirakenteen hajautumisen vaikutukset ratkaisee osin se, millaisiksi kaupunkikeskuksen ja 

väestönkehityksen alueellisten kasvupisteiden välinen suhde muodostuu. Asutuksen sijoittuminen 

kaupunkiseudun reuna-alueille on hajautumiskehitykseen liittyvä keskeinen piirre. 

Aikaisemmassa keskustelussa (esimerkiksi Garreau 1991; Kling et al. 1995) todettiin arkisen 



 14 

liikkumisen jäsentyvän uudella tavalla kaupunkien reuna-alueilla. Vaikka syntyvät uudet 

asuinalueet eivät ole riippuvaisia kaupunkikeskuksesta, ne ovat yleisesti riippuvaisia muusta 

kaupungista. Liikkuminen perustuu yksityisautolla tapahtuvaan pendelöintiin ja asiointiin. 

Hajautunut kaupunkirakenne vaikuttaa asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Tällaisella 

jälkiesikaupungillisilla alueilla keskustan saavutettavuuden turvaaminen olisi tarpeeton kysymys 

– oleellisempaa olisi kysyä, miten keskustan asema voi muuttua, ja mihin suuntaan 

yhdyskuntarakenne reuna-alueilla kehittyy. 
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3. KAUPUNKIRAKENTEEN KEHITYS HELSINGIN SEUDULLA 

 
Tutkijat ovat epäilleet kansainvälisten kehitysmallien soveltuvuutta Suomeen, jonka 

kaupungistumisen lähtökohdat ovat olleet poikkeukselliset (Halme 1995). Jyrkän 

elinkeinorakenteen muutoksen ja yleisen vaurastumisen 1950-luvulta 1970-luvulle kokeneen 

Suomen kaupunkialueiden kasvu alkoi myöhään ja oli hyvin nopeaa. Maaseutu syrjäisillä alueilla 

autioitui ja asutus keskittyi taajamiin sekä suuriin kasvukeskuksiin. Muuttotappiota kokivat 

maaseudun lisäksi pienemmät ja jopa suuret vanhemmat teollisuuskaupungit – väestönkasvu 

painottui muutamalle suurimmalle kaupunkiseudulle, joista tärkeimpinä Helsinki, Tampere, 

Turku, Oulu ja Jyväskylä (OECD 2003: 59). Nopean kasvun myötä kaupunkirakenteessa tapahtui 

hajautumista. Esimerkiksi Vartiainen (1991) ja Halme (1995) puhuvat toiminnallisen 

kaupunkiympäristön kasvusta, seutuistumisesta, jossa toiminnalliset kaupunkiseudut 

levittäytyivät yli kaupunkien hallintorajojen maaseudulle.  

 

1990-luvulla suomalaisten kaupunkiseutujen kehityksessä on ollut yhtenäisiä piirteitä. Keskusta-

alueiden asukasmäärät ovat laskeneet, kaupunkiseudut ovat laajentuneet ja kaupunkirakenne 

hajautunut ympäröiviin kuntiin (Halme 1995: 105). Kaupunkiseutujen sisäinen muuttoliike on 

ohjautunut esimerkiksi asumispreferenssien ja asukkaiden elämänvaiheen perusteella uusille 

asuinalueille ja kehyskuntiin. Koko Suomen tasolla väestön keskittyminen muutamille 

kaupunkiseuduille näyttää jatkuvan. Kun kaupungistumisaste on muihin suhteellisen vauraisiin 

maihin verrattuna alhainen, ei ole syytä odottaa väestönkasvun hidastuvan painopisteenä olevilla 

kaupunkiseuduilla (Vaattovaara 2005: 18). 

 

Myös suomalaisten kaupunkiseutujen kasvussa on näkyvissä merkkejä yleisestä eurooppalaisesta 

ja amerikkalaisesta kehityssuunnasta, hajautuvasta ja monikeskisestä kaupunkiseudusta (ks. 

Halme 1995: 99–103). Tähän kehitykseen yhdistyvät kansalliset ja alueelliset 

yhdyskuntasuunnittelun erityispiirteet, eikä kehitys noudattele välttämättä identtisesti muita 

kansainvälisiä suurkaupunkeja. Ydinkeskustojen aseman säilyminen ennallaan ei silti välttämättä 

ole itsestään selvää suomalaisissakaan kaupungeissa, vaikka keskustan merkitys työpaikka- ja 

asukaskeskittymänä onkin ollut kiistaton (Halme 1995: 119).  
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3.1 Hajautuminen ja monikeskisyys 
Helsingin seutu on Euroopan nopeimmin kasvavia kaupunkiseutuja (YTV 2005: 4). 

Kansainvälisesti tarkasteltuna seudun kaupunkirakenne on hajautunutta ja suhteellisen harvaan 

asuttua (OECD 2003: 59–62). Yli miljoonan asukkaan Helsingin seutu koostuu 

keskuskaupungista Helsingistä, pääkaupunkiseutuun tämän lisäksi kuuluvasta Espoosta, 

Vantaasta ja Kauniaisista sekä näitä ympäröivän kahdeksan kehyskunnan muodostamasta 

aluekokonaisuudesta (OECD 2003: 62; Tilastotietoja Helsingistä… 2004; kuva 1). Alue 

muodostaa fyysistoiminnallisen kokonaisuuden, jolla on yhteiset asunto- ja työmarkkinat. 

Helsingin seudun vaikutus maan suurimpana kaupunkiseutuna ulottuu kauas ympäryskuntiin.  

 

 
           Kuva 1. Helsingin seutu ja tutkimusalueiden sijainti. 
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OECD (2003: 43) määrittää koko Suur-Helsingin seutuun kuuluvaksi Uudenmaan, Itä-

Uudenmaan, Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien muodostaman kokonaisuuden, jossa asuu 

noin kolmannes Suomen väestöstä. Alue rajautuu yhtäältä Euroopan Unionin NUTS -aluejakoon 

pohjaavien maakuntarajojen ja toisaalta kasvavan toiminnallisen yhteyden, esimerkiksi Helsingin 

seudulle yleistyvän pendelöinnin pohjalta (OECD 2003: 43). Rajaus on kuitenkin varsin laaja ja 

koostuu Helsingin lisäksi muistakin vahvoista keskuksista, eikä näin ollen ole välttämättä kovin 

toiminnallisesti yhtenäinen kokonaisuus. Tutkiessani kaupunkirakenteessa tapahtuvia muutoksia 

keskityn Suur-Helsingin ytimen Helsingin seudun muodostamaan alueeseen, johon keskustelu 

metropolialueen kehityksestä on painottunut.  

 

Seudun väestöllinen painopiste alkoi 1980-luvulla siirtyä ydinkunnan alueelta kaupunkiseudun 

reuna-alueille. Helsingin väestönkasvun hidastuttua väestönkehitys näyttää painottuneen 

erityisesti kehyskuntiin (OECD 2003: 61–62; Vaattovaara 2005: 17; YTV 2005). Seudun 

kasvussa on ollut piirteitä sekä tiivistymisestä että hajautumisesta (Andersson 1996). 

Ydinkaupunki Helsingin asema on ollut perinteisesti vahva – siellä on vajaa puolet seudun 

asukkaista ja yli puolet työpaikoista ja vähittäiskaupasta. Keskusta on nähty 

eurooppalaistyylisenä kaikkien mahdollisten toimintojen keskuksena jälkiteollisen 

amerikkalaistyylisen erikoistuneen ytimen sijaan. Pitkän aikavälin suunnittelussa 

kaupunkirakennetta on toisaalta pyritty tiivistämään, mutta suunnittelu on synnyttänyt myös 

monikeskuksista kaupunkia, jossa on useita vanhaa kantakaupunkia haastavia ja taloudellisesti 

vahvistuvia keskuksia (Lehtovuori 2001: 70–71). Monikeskuksisen kaupungin kehityskuvassa on 

Lehtovuoren (2001) mukaan unohdettu yhtäältä koko Helsingin seudun, kehyskuntia myöten, 

ottaminen mukaan suunnitteluun, ja toisaalta yksilöllisten alueiden luominen. Omaleimaisten 

identiteettiytimien kehittämisen sijaan linjauksissa on keskitytty kaupunkirakenteen 

”eheyttämiseen” kaupunkia tiivistämällä ja unohdettu taustalla oleva kestämätön, homogeeninen 

yhden keskuksen suhteen määrittyvä rakenne. 

 

Helsingin seutu hajautuu ja verkostomaistuu. Autoliikenteen säteittäiset ja kehämäiset pääväylät 

sekä rataverkko jäsentävät yhteyksiä. Uusia kehitysakseleita ja vyöhykkeitä syntyy 

kaupunkimaisten toimintojen tiivistyessä yhteysverkkojen risteyskohtiin. Seutu ei enää jäsenny 

vain kantakaupungin, esikaupunkien ja vanhojen keskuspaikkojen mukaan. Uudet aluekeskukset 

ympäristöineen vahvistuvat jatkuvasti, ja seudun vaikutuspiiri ulottuu yhä kauemmaksi 

kehyskuntien alueelle (Schulman 2002: 16). Keskusverkon vahvistuminen seudun reunoilla 
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muuttaa toistaiseksi yhä paljolti vanhaan ydinkeskukseen tukeutuvaa kämmenmallista 

seuturakennetta verkostomaiseen suuntaan (Halonen 2003: 31). Espoon, Kauniaisten, Vantaan 

sekä kehyskuntien väkiluvun kasvaessa Helsingin asukasluku on hieman pienentynyt ja 

työpaikkojen määrä vähentynyt (YTV 2002: 5). Erityisesti kehyskuntien alueelta käydään töissä 

pääkaupunkiseudulla (Itä-Uudenmaan liitto 2002: 8). Työpaikkojen suhteellisen voimakas kasvu 

seudun ydinalueen ulkopuolella tasapainottanee keskusverkon kehitystä (Helminen et al. 2005). 

 

Helsingin seudullakin hyvien liikenneyhteyksien varteen, kehäteille ja liikenteen solmukohtiin on 

noussut erilaisia työpaikkakeskittymiä ja kauppakeskuksia. Seudun reunoille puolestaan 

rakennetaan uusia pientaloalueita. Arkielämän käytännöt hajautuvat reuna-alueilla uusiin 

toiminnallisesti erikoistuneisiin keskuksiin, kuten Kling et al. (1995) ilmiötä kuvaavat. Tämä 

lisää myös poikittaisliikennettä. Pitkän aikavälin tilastoissa henkilöautomatkojen määrä asukasta 

kohti pääkaupunkiseudulla on jatkuvasti noussut (OECD 2003: 55). Kasvavat liikennevirrat 

vaativat parantuvia liikenneyhteyksiä, etenkin tieverkon ja joukkoliikenteen kehittämistä. 

Liikennöintimahdollisuuksien parantaminen voi toisaalta toimia usein itsessään liikennettä 

lisäävästi (YTV 2003b). Yksityisautoilusta on tullut osin elämäntapa: sekä työ- että vapaa-ajan 

matkat tehdään yhä useammin omalla autolla (OECD 2003: 55).  Arvioiden mukaan vuosina 

2000–2025 Helsingin seudulla tapahtuva väestönkasvu sijoittuu etenkin keskeisten 

liikennesektorien ulkopuolelle, mikä korostaa poikittaisten liikenneyhteyksien tarvetta (YTV 

2003b). 

 

3.2 Asutusrakenteen muutokset – pääkaupunkiseudulta kehyskuntiin 
Helsingin seudun nopein kasvu näyttää siirtyneen 1990-luvun keskustapainotteisesta kasvusta 

seudun reuna-alueille (Jaakola & Vaattovaara 2002; OECD 2003: 61–62; YTV 2005). 

Helsingissä vuosittainen väestönkasvu on hidastunut 1990-luvun puolivälin runsaan 7000 

asukkaan vuositasolta runsaan 4000 asukkaan tasolle 2000-luvulle tultaessa ja muulla 

pääkaupunkiseudulla reilun 7000 asukkaan tasolta noin 5000 asukkaan vuositasolle. Vastaavasti 

ympäryskunnissa kasvu on jatkuvasti voimistunut, ollen nykyään noin 4000 asukkaan 

vuositasolla. Kaikkein voimakkainta kasvu on ollut Tuusulassa ja Nurmijärvellä (Jaakola & 

Vaattovaara 2002: 114–115). Valtaosa vuosina 1991–2000 rakennetusta pääkaupunkiseudun 

uudesta asuntokannasta sijoittuu olemassa olevaan taajamarakenteeseen ja sen voidaan siten 

ajatella olevan kaupunkirakennetta eheyttävää kehitystä. Kun tarkastellaan kehyskuntien, 
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erityisesti Kirkkonummen, Sipoon, Nurmijärven ja Vihdin asuntotuotantoa, näillä alueilla 

merkittävä osa tuotannosta on ollut uusia taajamien ulkopuolelle rakennettuja pientaloasuntoja, 

mitä voidaan pitää pikemmin kaupunkirakenteen hajautumisena (Jaakola & Vaattovaara 2002).  

 

Asuntorakenteeltaan Helsingin seudun kunnista löytyy kahta ääripäätä. Helsingissä pientalojen 

osuus on hieman yli kymmenen prosenttia ja muulla pääkaupunkiseudulla noin 40 prosenttia. 

Kehyskunnissa lähes koko asuntokanta koostuu pientaloista, esimerkiksi Sipoossa yli 80 

prosenttia. Helsingissä asuntokanta on kansainvälisestikin vertailtuna rakenteeltaan hyvin pientä, 

ja yksiöiden osuus poikkeuksellisen suuri (Vaattovaara 2005: 15–16). Asuntorakenteessa olevat 

erot näkyvät myös asuntokuntien rakenteessa. Helsingissä yksinasuvia kotitalouksia on noin 

puolet (48%) kaikista asuntokunnista, Vantaalla ja Espoossa osuus on noin kolmannes. Helsingin 

seudun pientaloalueilla on kunnasta riippumatta lapsiperheiden osuus noin 40 prosenttia, kun 

kerrostaloissa asuvista asuntokunnista lapsiperheitä on noin 15–20 prosenttia (Vaattovaara 2005: 

18–20). Asuntokannalla näyttäisi olevan yhteys alueen väestörakenteeseen. Ennusteiden mukaan 

perheiden osuus asuntokunnista pääkaupunkiseudulla vähenee (Pääkaupunkiseudun 

neuvottelukunta 2004: 6) perheiden muuttaessa ympäryskuntiin. Helsingin asukasrakenne on 

vinoutumassa ja painottuu entistä enemmän opiskelijoihin ja eläkeläisiin (Opiskelijoiden… 

2005). 

 

Yleinen taloudellinen nousu ja omistusasumista tukeneet suotuisat asuntolainamarkkinat ovat 

mahdollistaneet monelle kotitaloudelle omistusasunnon hankinnan. Kaupunkiseutuihin 

kohdistuvan ulkoisen muuttopaineen lisäksi alueella jo asuva väestö hakeutuu ahtaista asunnoista 

väljempiin. Asumisessa on siirrytty ”tarpeentyydytyksestä kulutukseen”, jossa haetaan 

yksilöllisiä asumisratkaisuja. Yksi syy Helsingin seudun kasvun painopisteen siirtymiseen 

näyttäisi olevan pääkaupunkiseudun keskusten asuntorakenne ja vapaiden tonttien vähyys, ja 

toisaalta vaurastuvan väestön – ja samalla hyvien veronmaksajien –  asumispreferenssien 

unohtaminen (Lönnqvistin 2002: 66; Ilmonen 2005: 50; Vaattovaara 2005: 21; Vanhanen 2005,).  

 

Eräät tutkijat (esimerkiksi Vaattovaara & Kortteinen 2005) puhuvat asumisen 

yhtenäiskulttuurista, jossa luonnonläheisyys, rauhallisuus ja pientalovaltaisuus ovat keskeisimpiä 

toiveita asukkaiden koulutuksesta, tulotasosta ja ammatillisesta suuntautumisesta riippumatta. 

Ongelmaksi on muodostunut, ettei Helsingin seudulla ole riittävästi tarjolla kohtuuhintaisia 

pientaloja (esimerkiksi Manninen 2005: 57; Vaattovaara 2005; Vanhanen 2005: 9). Suurimmat 
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suunnittelun ja rakentamisen kohteet Helsingissä sijaitsevat kantakaupunkimaisilla alueilla, mikä 

ei vastaa asuntomarkkinoilla olevaa kysyntää (Vaattovaara 2005: 21). Tutkijoiden huutoon on 

jossain määrin vastattu. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen myöntää, että kun ennen 

pientalot rakennettiin yksityisille tonteille, on kaupungin nyt otettava niiden tuotanto vastuulleen 

(Opiskelijoiden… 2005). Tiiviisti rakennettuja kaupunkipientaloalueita suunnitellaan ja 

rakennetaankin Helsinkiin, mutta hitaasti.  

 

Mannisen (2005: 57) mukaan yhtenäiskulttuurissa saattaa olla kyse vain yhtenäisistä arvoista, 

joista ei vielä voida päästä käsiksi siihen, mitä asumismuotoja ihmiset eniten arvostavat. 

Asumisen valintoihin voivat vaikuttaa esimerkiksi asuinpaikan etäisyys työpaikkaan, palveluihin 

ja ystäviin sekä monet satunnaiset tekijät, kuten asuinpaikan nopea tarve. Vaihtoehdoiksi 

perheille voivat muodostua kaupunkipientaloalueiden lisäksi rivitalot. Manninen (2005: 59) 

korostaa, ettei asumista voi suunnitella pelkästään asumistoiveiden näkökulmasta, vaan 

tavoitteena on saada aikaan hyvää toiminta- ja elinympäristöä myös muille kuin asukkaille. 

Tällöin on tärkeää rakentaa viihtyisää ja toimivaa julkista tilaa, jota käyttävät myös asukkaat 

liikkuessaan asuinympäristöjensä ulkopuolella. 

 

Vaattovaaran ja Kortteisen (2005) mukaan on mahdollista, että pääkaupunkiseudun kuntien 

tiivisti rakennettuja alueita – vastoin pientaloasumista suosivia asumispreferenssejä – painottava 

asuntotuotanto ajaakin ihmisiä reuna-alueiden omakotitalovyöhykkeelle. Tämä saa aikaan juuri 

päinvastaista kehitystä kuin tavoitellaan, kaupunkirakenteen hajoamista. Toisaalta vaikka 

Helsinki muuttaisi linjaansa kaavoituksessa ja kasvattaisi pientalojen osuutta kaupungin 

reunoilla, saattaa kaupungin ulkopuolisten raakamaaresurssien runsaus johtaa rakentamisen 

painopisteen siirtymiseen pois Helsingistä (Lönnqvist 2002: 66). 

 

3.3 Asunto- ja yhdyskuntapoliittinen keskustelu 
Debatti asunto- ja yhdyskuntapolitiikasta on käynyt vilkkaana ja ollut kahtia jakautunutta. 

Teemoiltaan se on heijastanut kansainvälistä keskustelua kaupunkirakenteen hajautumisen 

ekologisista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista sekä toisaalta hakenut ratkaisua 

asuntomarkkinatilanteelle. Pääministeri Matti Vanhanen (2002) puhuu kasvukeskusten alueella 

toteutettavasta Pientalo-Suomen tavoitteesta. Etualalle tässä kehityksessä nousevat erityisesti 

lapsiperheiden toiveet luonnonläheisestä pientaloasumisesta, taka-alalle puolestaan kysymys 
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yksityisautoilun hyväksyttävyydestä pääasiallisena liikkumismuotona. Vanhanen vastustaa 

sähköradan asemanseutujen ympäristöjen tiivistämistä, joka mahdollisesti vähentäisi 

asumisviihtyvyyttä eikä vastaisi ihmisten toiveita ja tarpeita. Helsingin seudun kuntien on 

Vanhasen (2005: 9) mukaan päästävä yhteiseen strategiaan, jolla alueen tontti- ja asuntotarjontaa 

lisätään kysyntää vastaavasti. Muutoin uhkana on, että varsinkin pientaloasumista haluavat 

lapsiperheet suuntautuvat yhä kauemmas paranevien liikeyhteyksien varrelle. Tätäkään 

yhteiskunnan ei pääministerin mukaan pidä rajoittaa, jos se itse epäonnistuu tonttipolitiikassaan. 

 

Liikkuminen on muodostunut yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi keskustelussa. Huolta on 

kannettu lähinnä reuna-alueiden ja seudun keskuksen välisestä riippuvuudesta. Vihreiden 

puheenjohtajan Osmo Soininvaaran (2004a) mielestä kaupunkirakenteen hajoaminen 

kehyskuntiin on ollut virhe, ja hän kannattaa kaupunkirakenteen tiivistämistä sekä liikkumisen 

perustumista hyvään julkisen liikenteeseen, erityisesti raiteille. Soininvaara visioi hajautumisen ja 

tarpeettoman autoistumisen johtavan pahimmassa tapauksessa kahdenkymmenen vuoden kuluttua 

umpikujaan Nurmijärven autioituessa, kun pendelöinti Helsinkiin tulee mahdottomaksi kalliin 

bensan takia (Soininvaara 2005a: 100). Se, muodostuuko ongelmaksi pendelöinti 

keskuskaupunkiin, riippuu siitä, millaiseksi reuna-alueiden ja keskustan välinen suhde 

muotoutuu. Vanhasen (2005: 9) mukaan Soininvaaran mielipide on vanhentunut – asumisen on 

mentävä muiden tavoitteiden edelle, ja yhteiskunnan ohjattava työpaikkakaavoituksella 

työpaikkojen sijoittumista laajemmalle kehälle.  

 

Toisaalta Soininvaara (2004b) puoltaa Vanhasen visiota pääkaupunkiseudun ympärille 

muodostuvasta kehyskuntien puutarhakaupunkien verkosta, joissa palvelut ja työpaikat 

löytyisivät läheltä ja asukkaat välttyisivät pendelöinniltä Helsinkiin. Hän mainitsee uhkana 

kuitenkin jäsentymättömän hajarakentamisen ja joukkoliikenteen unohtamisen. Vanhanen (2005: 

11) nimeää tavoittelemansa yhdyskuntasuunnittelun periaatteen hajakeskittämiseksi, jossa 

korostuu kehyskuntien keskusten kehittäminen tasapainottamaan Helsingin seudun kasvua. 

Uudenmaan liiton kaavaratkaisuissa painotetaan hajakeskitettyä mallia, jossa pyritään 

aluekeskusten tasa-arvoisen palvelutarjonnan periaatteeseen ja korostetaan liikkumisen 

tukeutumista joukkoliikenteeseen (Uudenmaan liitto 2003). Esimerkiksi lapsiperheitä 

pientaloihinsa Espoosta ja Vantaalta houkutteleva Kirkkonummi on havainnut, että tulevaisuuden 

kasvua silmällä pitäen se tarvitsisi vetovoimaisemman keskustan. Kunnalla on jo 

kehityssuunnitelmia olemassa (Kirkkonummen hintakehitys… 2005). Vanhanen (2005: 9) 
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korostaa, ettei Helsingin ydinkeskustan läheisyys ole yksiselitteinen ekologisuuden mitta. 

Tiheästi rakennetut pääkaupunkiseudun kunnatkaan eivät alueena automaattisesti tarjoa 

viikoittaista toimintaympäristöä läheltä, vaan useat asukkaat joutuvat matkaamaan 

kaupunginosasta toiseen.  

 

Vanhanen (2005) peräänkuuluttaa Helsingin seudun kunnilta yhteistä tontti- ja 

kaavoituspoliittista strategiaa, sekä pitkäjänteisyyttä kaavoitukseen ja maapolitiikkaan. 

Ratkaisuksi Helsingin seudun kuntien yhteistyöhön on ehdotettu aluehallinnon roolin 

vahvistamista. Sisäasiainministeriön selvitysmiehet Alanen (2004) ja Riepula (2004) ehdottavat 

Itä-Uudenmaan liittämistä Uudenmaan maakuntaan, jolloin seudulle voitaisiin laatia yhteiset 

maankäytön ja asumisen strategiat ja tavoitteet. Liitoksen järkevyydestä ei kuitenkaan olla 

yksimielisiä, esimerkiksi Sipoossa kannatetaan nykyistä jakoa. Itä-Uudenmaan kunnat pelkäävät, 

että ne joutuvat taipumaan maankäyttöasioissa suurempien Uudenmaan kuntien tahtoon. Sipoo 

kuuluu tällä hetkellä muusta Helsingin seudusta poiketen Itä-Uudenmaan liittoon, joten 

esimerkiksi kaavoituksessa ja maankäytössä se eroaa muusta pääkaupunkiseudusta (Miksi Itä-

Uudenmaan… 2004). 

 

Helsingin seudun kuntien väliseltä yhteistyöltä haetaan myös säästöjä ja synergiaetuja. 

Tulevaisuudessa kunnat joutunevat rahoittamaan yhä enemmän toimintansa ja palvelunsa 

asukkaiden maksamilla verotuloilla (Vaattovaara 2005: 21). Helsingin kaupunginjohtaja Jussi 

Pajusen mukaan kunnallisveronsa kotikuntiin maksaviin opiskelijoihin ja kunnallisverottomilla 

pääomatuloilla eläviin eläkeläisiin painottuva asukasrakenne muodostaa uhan kaupungin 

taloudelle (Opiskelijoiden… 2005). Soininvaara (2005b) esittää ajatuksen kaupunkiseutujen 

yhdistämisestä – Helsingin seudulla esimerkiksi käytännössä YTV-alueen – samaan kuntaan, 

jolla ratkaistaisiin toiminnallisen kaupunkiseudun ja hallinnollisten rajojen aiheuttamaa ristiriitaa. 

Valikoiva muutto kehyskuntiin ei enää näivettäisi yhtä paljon ydinkaupungin veropohjaa, ja 

ydinkaupunki voisi tarjota suunnitteluosaamista uusien asuinalueiden rakentamiseen. Myös YTV-

alueen laajentamista on esitetty, esimerkiksi Kirkkonummi on ilmaissut halukkuutensa liittyä 

mukaan (Haapaniemi… 2004; Kirkkonummen hintakehitys… 2005). 
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3.4 Kompakti kaupunki haastettuna 
Näyttää siltä, että puhutaanpa sitten hajakeskittämisestä tai kaupunkirakenteen hajautumisesta 

kehyskuntiin, on tiiviin kaupungin toiminnallinen kokonaisuus haastettu. Euroopan nopeimmin 

kasvava kaupunkiseutukaan ei kasva tukeutumalla seudun vanhaan keskustaan, vaan kasvun 

painopisteeseen reuna-alueille syntyy perinteistä esikaupunkia voimakkaammin eriytynyttä 

rakennetta. Asuntopoliittisesta tilanteesta johtuen erityisesti kehyskuntiin kohoaa pientaloalueita. 

Toisaalta ulos keskustasta siirtyvät ja nauhamaisesti liikenneväylien tuntumaan klusteroituvat 

työpaikat – yrityspuistot, toimistokeskittymät – muokkaavat kaupunkirakennetta entistä enemmän 

kohti uutta verkostomaista muotoa, jossa vanha keskusta on vain yksi lukuisista 

kaupunkikeskuksista.  

 

Työpaikkojen ja kaupan siirtymä reuna-alueita kohti on tapahtunut selvimmin Helsingin seudulla. 

Helminen et al. (2005) tutkivat 33:n suurimman suomalaisen kaupunkiseudun 

yhdyskuntarakenteen muutoksia, erityisesti työpaikkarakennetta. Muutosten keskeisimpiin 

yleispiirteisiin on kuulunut eri toimintojen siirtyminen pois kaupunkiseutujen ydinkeskustasta 

reuna-alueille ja esikaupunkeihin. Koko maan mittakaavassa työpaikkojen osuus 

kaupunkiseuduilla on kasvanut verrattuna niiden ulkopuolisten alueiden osuuteen (Helminen et 

al. 2005: 19), mikä noudattelee väestön keskittymistä kasvukeskuksiin. Suurimmassa osassa 

kaupunkiseutuja keskustan työpaikkojen määrä väheni vuosien 1985–2000 välisellä 

tarkastelujaksolla selvästi. Työpaikkojen siirtymistä keskustasta esikaupunkialueelle Helminen et 

al. (2005: 57) todistavat myös työpaikkojen keskietäisyyden kasvulla kaupunkiseudun 

toiminnallisesta keskipisteestä.  

 

Helsingin seudun työpaikat ovat muita kaupunkiseutuja selkeämmin painottuneet keskusta-alueen 

ulkopuolelle (Helminen et al. 2005). Pääkaupunkiseudun toimistorakentaminen ja informaatio-

alan työpaikkojen kehitys on keskittynyt yhä tiiviimmin Helsingin länsiosiin, Espoon itäosaan 

sekä Vantaan Aviapoliksen alueelle (Väliniemi 2005). Helsinki-Vantaan lentokentän läheisestä 

Aviapoliksesta Vantaan kaupunki havittelee liike-elämän ja kansainvälisten yritysten keskusta 

(Uuden Vantaan… 2005). Kokonaiskerrosalassa eniten uutta työpaikkakerrosalaa rakennettiin 

1990-luvulla Pitäjänmäelle, Otaniemeen sekä Vantaan Aviapoliksen ja Vantaanportin alueille 

(Halme et al. 2002: 39). Kaupan työpaikkojen siirtyminen keskusta-alueilta esikaupunkiin ja 

kauemmas kehäteiden, erityisesti Kehä III:n varteen erottuu tutkimuksissa selvästi (Helminen et 
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al. 2005: 27–29, 35). Työpaikat yhtäältä hajautuvat ja toisaalta klusteroituvat uusille alueille kohti 

kaupunkiseudun reunoja.  

 

Toiminnalliset syyt ajavat myös pienempiä toimistoja ulos keskustasta (Konttoreita… 2005). 

Konttoreita palautetaan alkuperäiseen asuinkäyttöön, kun vuokralaisina olleet yritykset 

hakeutuvat uudenaikaisempiin tiloihin. Toimistoja ajaa kantakaupungista pois erityisesti 

pysäköintipaikkojen ja tietoliikenneyhteyksien puute. Sekä asiakkaiden että työntekijöiden 

autoileminen on keskustassa hankalaa ja sinne joudutaan matkaamaan yhä kauempaa julkisen 

liikenteen ulottumattomista. Tietointensiivisten alojen yritysten sijoittumispäätökseen vaikuttavia 

tärkeimpiä tekijöitä ovat koulutetun työvoiman ja sopivien toimitilojen saamisen lisäksi hyvät 

liikenneyhteydet sekä infrastruktuuri kuten parkkipaikat ja tiet (Laakso & Loikkanen 2004: 77–

80; Väliniemi 2005). Keskustahakuisimpia toimialoja vuonna 2000 olivat julkinen hallinto, 

rahoituspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemustoiminta. Koulutuksen, teollisuuden sekä terveys- ja 

sosiaalipalveluiden työpaikat puolestaan sijaitsevat keskusta-alueiden ulkopuolella. Helminen et 

al. (2002) esittävät yleiseksi kehityssuunnaksi osin länsieurooppalaisissa ja amerikkalaisissa 

kaupungeissa toteutuneen hallinnon, liike-elämän palveluiden ja hotelli- ja ravintola-alan 

valtaaman keskustan. Keskustasta esikaupunkiin on siirtynyt erityisesti kaupan ja liikenteen 

työpaikkoja.  

 

Päivittäistavarakaupan dynamiikkaa ja ostoskäyttäytymistä pääkaupunkiseudulla tutkinut Pietala 

(2003) osoittaa väitöskirjassaan kehityksen kohti suuria kauppakeskuksia jatkuvan. Uudet suuret 

kaupan yksiköt ovat syntyneet hyvien pääliikenneväylien risteyksiin, erityisesti kehäteiden 

varsiin (YTV 2003). Ne imevät mukaansa synergiaedusta hyötyviä erikoisliikkeitä, mikä 

entisestään heikentää toimintaedellytyksiä vanhoilta kaupallisilta ytimiltä. Helsingin 

ydinkeskusta on yhä absoluuttisesti suurin päivittäistavarakaupan keskus, mutta se on jatkuvasti 

menettänyt asemaansa (Jättimarketit… 2005). Yhtenä syynä kehitykseen pääkaupunkiseudulla 

Pietala (2003: 153–154) arvelee ostovoimaisen väestön siirtymisen pääkaupunkiseudun 

reunamille, pois Helsingistä. 

 

Pientaloasumisen suuntautumiseen Helsingin seudun reunoille johtanut asuntopolitiikka on 

luonut alueita, joilla väljästi kaavoitetun alueen sisäinen ostovoima ei riitä luomaan suuren 

kauppakeskuksen kanssa kilpailevaa myyntiyksikköä. Uudet kaupan yksiköt hakeutuvat suuriin 

kauppakeskuksiin tai ne suunnitellaan alun pitäen niin suuriksi, että niiden vetovoima on 
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seudullinen (Pietala 2003: 156). Kauppakeskus luo ympärilleen palvelutyhjiön. Kotitalouksien 

ostosmatka on pääsääntöisesti pidentynyt. Matkojen pidentyessä niin sanottu kassinkantama voi 

ylittyä, jolloin asiointitapa saattaa muuttua henkilöautoa suosivaksi (Pietala 2003: 84, 158). 

Vaihtoehtojen puuttuessa ostoja keskitetään suuriin yksiköihin, ja samalla matkalla hoidetaan 

muitakin asioita. Työmatkan aikana tapahtuva ostaminen on lisääntynyt (Pietala 2003: 41). 

Kävellen tehtävän kauppamatkan mahdollisuus puuttuu yhä useamman asiakkaan 

mahdollisuuksista – lähikauppojen tilalle ovat tulleet erilaiset huoltoasemien yhteyteen sijoitetut 

pikakaupat (Pietala 2003: 155). Pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne toimii säteittäisteiden 

suunnassa Helsingin keskustasta reuna-alueille, mutta poikittaissuuntainen joukkoliikenne on 

vielä kehitysvaiheessa. Jos mahdollisuuksia vaikkapa kävellen tehtävään kauppamatkaan ei ole, 

ostospaikan valinnan ratkaisevat pysäköintimahdollisuudet ja saavutettavuus omalla 

henkilöautolla. Kuluttaja valitsee kyseisissä olosuhteissa vaivattomimman vaihtoehdon.  

 

Päivittäistavarakaupan toimijat ovat huomanneet muutokset alueellisessa väestörakenteessa ja 

ostovoiman kehityksessä. Suuryksiköt perustetaan ostovoimaltaan parhaille, kilpailluillekin 

alueille (Pietala 2003: 154). Julkinen sektorikin on havainnut näiden uusien keskusten 

vetovoiman ja uudet julkiset palvelut pyritään sijoittamaan kaupan suuryksikön yhteyteen. 

Samalla kunnan on mielekkäämpää osallistua alueen infrastruktuurin rakentamiseen. Myös 

vanhan kaupunkikeskuksen monopoliasema kulttuurin kuluttamisen keskuksena saattaa rakoilla. 

Kaupan suuryksiköiden yhteyteen ideoidaan erilaisia harrastus- ja vapaa-ajan- 

viettomahdollisuuksia. Vantaanportin kauppakeskus Jumbon esitettyyn laajennukseen Jumbo-

Parkiin suunnitellaan hotellia, kylpyläpalveluita, liikunta- ja hoitopalveluita, ravintoloita, 

elokuvateattereita, myymälöitä sekä kunnan ja seurakunnan palveluja. Mallia on haettu Keski-

Euroopasta ja Yhdysvalloista (Kauppakeskuspappia… 2005; Vantaan Pikku-Jumbon... 2005). 

Sipoon Itäsalmeen on suunniteltu sekä suurta kauppakeskusta että seudullisen vetovoiman 

omaavaa monipuolisia liikuntapalveluita tarjoavaa elämyspuistoa (Sipoo pohtii.. 2005). 

 

Kaupungin uusi monikeskuksinen muoto näkyy Helsingin seudun toiminnallista rakennetta 

paikkatietopohjaisten aineistojen pohjalta kuvaavissa teemakartoissa (Halme et al. 2002). 

Kartoista havainnollistuu Helsingin keskustan asema seudun suurimpana keskuksena. 

Keskusverkkoa tarkasteltaessa esille nousevat kuitenkin perinteisten alakeskusten lisäksi uudet 

kaupallisesti painottuneet keskukset, kuten Vantaanportin ja Matinkylä–Ison Omenan alueet. Jo 

vuoden 2000 päivittäistavarakaupan myymälärekisterin pohjalta tehdyssä kuvauksessa 
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Tammisto–Pakkalan alue (Vantaanportti) näkyy Helsingin keskustan ja Itäkeskuksen kanssa 

tärkeimpänä päivittäistavarakaupan keskuksena. Keskiasiointietäisyys Vantaanporttiin oli myös 

päivittäistavaramatkojen osalta suurin (Halme et al. 2002: 55–59). 

 

Jos vaihdetaan sammakkoperspektiiviin ja tutkitaan Helsingin seudun keskusten merkitystä 

seudun eri asukkaiden arjen liikkumisen mukaan, muuttuu vanhan keskustan merkitys 

suhteellisesti vähäisemmäksi. Halme et al. (2002: 52–53, 60–61) poimivat vuoden 2000 

liikennetutkimusaineistosta Etelä-Espoossa ja Itä-Helsingissä asuvien arkipäivän 

päivittäistavaraostosten, muiden ostosten sekä vapaa-ajan matkojen kohteet. Kaikissa arkipäivän 

matkoissa tärkeimmät kohteet olivat eteläespoolaisille Tapiola ja itähelsinkiläisille Itäkeskus. 

Vapaa-ajan matkat hajaantuivat laajemmalle alueelle ja useampiin keskuksiin sekä yksittäisiin 

pienempiin kohteisiin. Esille nousi esimerkiksi yksittäisiä liikuntakohteita, myös etäämmällä 

Helsingin perinteisestä keskustasta. Absoluuttisesti pääkaupunkiseudun keskusten palveluiden 

noutointensiteettiä tarkasteltaessa Helsingin keskusta kohoaa kärkeen, mutta jos tarkastellaan 

yksittäisen aluekeskuksen tai reuna-alueen asukkaita, uudemmat kaupalliset keskukset nousevat 

tärkeämmiksi kohteiksi (Halme et al. 2002: 52–53). 

 

3.5 Jälkiesikaupungillinen elämäntapa 
Hajautunut kaupunkirakenne, niin työn, kulutuksen kuin asumisenkin suhteen vaikuttaa 

väistämättä asukkaiden jokapäiväiseen elämään. Eräät tutkijat puhuvat kokonaan uudesta 

jälkiesikaupungillisesta elämäntavasta metropolin reunoilla, jossa kaupunkialueen keskusta tai 

aluekeskusta ei olekaan enää symbolisesti tai toiminnallisesti yhtä tärkeä (Garreau 1991; Kling et 

al. 1995; ks. Ilmonen 2005; Martinotti 2005). Liikkumistottumuksia luonnehtii 

esikaupunkielämän periferia-keskusta -suuntauksesta poiketen periferia-periferia -rakenteiden 

syntyminen. Kun perinteisiltä esikaupunkialueilta asukkaat matkaavat kaupungin ytimeen töihin, 

jälkiesikaupungilliset alueet ovat uusia kaupallisesti ja kulttuurillisesti vireitten keskusten 

verkkoja. Näiltäkin alueilta löytyy esikaupunkialueilta tuttuja rauhallisia naapurustoja, mutta 

keskus-periferia-linkeistä poiketen asukkaiden arkielämän käytännöt tapahtuvat olennaisilta 

osiltaan metropolialueen reunavyöhykkeessä, kaukanakin omalta asuinalueelta. 

Jälkiesikaupungillinen elämäntapa ei kuitenkaan ole välttämättä vain reuna-alueille tyypillistä, 

vaan yleisemmin pientalovaltaisiin ja keskiluokkaisiin alueisiin liitettävä ilmiö (Kling et al. 1995; 

Kanninen & Bäcklund 2002: 245). 



 27 

Jälkiesikaupungillisilla alueilla toiminnot ovat hajautuneet useisiin toiminnallisesti 

erikoistuneisiin keskuksiin – esimerkiksi asuinalueisiin, ostoskeskuksiin ja yrityspuistoihin – alue 

on sekä monikeskuksista että hajautunutta. Asukkaat matkaavat yksityisautolla hallinnollisista 

kaupunkirajoista välittämättä töihin, hakeakseen palveluita tai nähdäkseen ystäviään. Aikaa 

keskuksesta toiseen matkaamiseen kulutetaan noin varttitunnista puoleen tuntiin. 

Kaupunkiseudun hajautunut rakenne tukee ja edistää jälkiesikaupungillista elämäntapaa, ja 

toisaalta arkielämän valinnat johtavat reunavyöhykkeen toimintojen voimakkaampaan 

eriytymiseen (Kling et al. 1995; Kanninen & Bäcklund 2002).  Autolla helposti saavutettavat 

toiminnot menestyvät, ja vain joukkoliikenteellä saavutettavat heikentyvät (Lainevuo & Siimes 

2001: 55). 

 

Omalta pientaloalueelta lähdetään aamulla töihin. Koska matka on liian pitkä esimerkiksi 

käveltäväksi tai pyöräiltäväksi, valitaan auto ja ajetaan hyvien yhteyksien varrella olevalle, 

parkkitilat tarjoavalle työpaikalle. Kotimatkalla käydään helposti saavutettavassa, 

kilpailukykyiset hinnat ja monipuoliset palvelut tarjoavassa kauppakeskuksessa (Hart 2001; 

Pietala 2003). Jälkiesikaupungilliseen elämäntapaan kuuluvat myös muualle esikaupunkialueille 

ja kaupunkiseudun reunaosiin hajautuneet sosiaaliset kontaktit. Kaukanakin asuvia tuttavuuksia 

voidaan tavata, koska omaa autoa tarvitaan joka tapauksessa arkipäivän asiointiin. Samoin myös 

harrastuspaikat voivat olla hajautuneet ympäri reuna-aluetta (ks. Kling et al. 1995; Halme et al. 

2002: 52–53; Kanninen & Bäcklund 2002). Jälkiesikaupungillisen keskiluokan 

kulutusorientoituneeseen elämäntapaan liittyy suhteellisen korkea panostus yhtäältä asumiseen ja 

toisaalta liikkumiseen, yksityisautolla (ks. Kling et al. 1995; Ilmonen 2005: 50). 

 

Hajautuvan kaupunkirakenteen vaikutukset näkyvät muutoksina asukkaiden toiminnallisessa 

kaupunkitilassa, kuten siinä, mistä sosiaaliset kontaktit haetaan. Asumisen valinnolla voidaan 

tavoitella tietynlaista elämäntapaa. Kaupunkirakenteen hajautuessa maaseudun ja kaupungin raja 

käy yhä epäselvemmäksi. Amerikkalainen kaupunkitutkija Peter Rowe kutsuu 

jälkiesikaupungillisia alueita middle landscapeiksi, eräänlaiseksi maaseudun ja kaupungin 

välimuodoksi (cit. Kling et al. 1995: 8). Suomalaisissa taito- ja tietoammattilaisia koskevissa 

tutkimuksissa (Ilmonen 2002) typologisoitiin asumispreferenssit kaupunkimaisuuden ja 

luonnonläheisyyden tavoittelun suhteen kolmeksi tyypiksi. Keskustaurbaanit asujat arvostavat 

kaupunkikeskustojen laajaa sosiokulttuurista tarjontaa sekä sen tarjoamia sattumia ja 

mahdollisuuksia. Alueella asuu yhtäältä elämäänsä aloittavia nuoria ja toisaalta vanhoja, jotka 
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ovat aloittamassa uutta elämänvaihetta. Luontourbaanit edustavat toista ääripäätä: perhekeskeistä, 

väljää, omaehtoista ja itsenäistä asumista kaupunkiseudun ulkoreunan asuinalueilla. Kodin 

läheisten alueiden väljyys maksetaan palveluiden pidemmillä etäisyyksillä. Näiden kahden tyypin 

välissä on kyläurbaani asumismuoto, jonka edustajat arvostavat yhtäältä luonnonläheistä, 

maaseutumaista elämäntapaa ja toisaalta kylämäistä yhteisöllisyyttä. Mosaiikkimaisessa 

kaupunkiverkossa pientaloalueen asukkailla voi olla lähellä sekä kaupungin toiminnot että 

asuinalueen yhteisöllisyys ja rauhallisuus (Ilmonen 2005: 54–55). 

 

Viinikainen ja Puustinen (2002) tutkivat kahdessa tapaustutkimuksessaan maaseudun ja 

kaupungin vuorovaikutusta, esimerkkeinä seutukeskuksen vaikutusalueen ulkorajoilla olevat 

kylät. Helsingin seudulle pendelöivät Inkoolaisen Degerbyn kylän asukkaat kävivät töissä eniten 

pääkaupunkiseudulla, hakien samalla päivittäistavarat ja palvelut työmatkan varrelta. Runsas 

pendelöinti vähensi kyläläisten sisäistä yhtenäisyyttä, mutta omaan naapurustoon koettiin 

identifioiduttavan (Viinikainen & Puustinen 2002: 112–113). Viinikainen ja Puustinen (2002) 

sanovat vahvan ulospäin suuntautuvan vuorovaikutuksen hajottavan kyläyhteisöä ja esittävät 

kaksi eri kehityslinjaa. Kaupunkiin pendelöivässä ”asumiskylässä” identifioidutaan yhtäältä 

naapurustoon ja toisaalta kaupunkiseutuun. ”Uusiokylässä” sen sijaan suhtaudutaan positiivisesti 

koko kylän yhteisöllisyyteen ja kehittämiseen. Maaseudun ja kaupungin jyrkän rajan hälvetessä 

tulevaisuudessa kyse on kuitenkin ennen kaikkea maaseutu- ja kaupunkimaisten asumismuotojen 

sekoittumisesta. Kylien merkitys vähenee, ja kehitys kulkee kaupunkiseudusta riippuvaisen 

asumis- ja pendelöintimaaseudun suuntaan (Viinikainen & Puustinen 2002: 115–117).  

 

Moderniin kaupunkilaiselämään on liitetty yleinen yhteisöllisyyden puute, mutta väite ei 

välttämättä vastaa todellisuutta (Kyttä 2004). Erityisen asuinaluesidonnaisia ovat asukasryhmät, 

joiden arkielämä on tiukasti sidoksissa asuinalueeseen – esimerkiksi lapsiperheet ja vanhukset 

ovat asuinaluesitoutuneempia kuin muut. Oikeanlainen rakennettu ympäristö voi luoda 

edellytyksiä yhteisöllisyyden syntymiseen – siihen vaikuttavat muun muassa erilaiset 

puolijulkisen ja julkisen tilan yksilöiden ja ryhmien kohtaamisia mahdollistavat 

toimintamahdollisuudet. Tiiviisti rakennettu kaupunkiympäristö voi luoda stressiä ja vähentää 

yhteisöllisyyttä, mutta tiiviys ei sinänsä vielä estä yhteisöllisyyden syntymistä. Tiiviin ja matalan 

rakentamisen mahdollisuuksia yhdistää yksityisyys ja yhteisöllisyys on tutkittu 

(Ympäristöministeriö 2002). Tämän tutkimuksen tutkimusalueet edustavat tonttikooltaan sekä 

väljempää että tiiviimmin rakennettua pientaloaluetta. 
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4. EMPIIRISEN TUTKIMUKSEN ARKKITEHTUURI 
 

4.1 Kaupunkitilallinen näkökulma 
Metropolien muuttumista ja Helsingin seudun kehitystä käsittelevässä keskustelussa tulee esille 

se, miten erilaisilla tavoilla kaupunkitilan käsitettä käytetään tutkimuksessa. Kaupunkitilassa 

tapahtuvat muutokset ovat näkyviä ja vaikuttavat ihmisten elämään. Toisaalta kaupungin 

asukkaat muokkaavat omalla toiminnallaan kaupunkitilaa. Tilan käsite on yksi maantieteen 

omimpia tutkimuskohteita. Maantieteen eri teoreettisissa ja tieteenfilosofisissa lähestymistavoissa 

tilaa on jäsennetty eri tavoin. Tila-käsitteen määrittely riippuu paljolti siitä, missä yhteydessä sitä 

käytetään – yksiselitteinen määritteleminen onkin osoittautunut paitsi hankalaksi, myös 

tarpeettomaksi (Häkli 1999; Bäcklund 2002: 142). Eksakteissa luonnontieteissä tila käsitetään 

absoluuttisena, geometrisena tilana, joka on olemassa ihmismielestä riippumatta. Kaupunki 

nähdään tällöin erilaisten rakennusten, teiden, viheralueiden ja aukioiden laikuttamana alueena. 

Tämä rakennettu ympäristö muodostaa fyysisen kaupunkirakenteen (Uudenmaan liitto & YTV 

2001). Havainnekuvissa kaupunki pysäytetään johonkin tiettyyn hetkeen ja kuvataan 

kaksiulotteiselle pinnalle pelkkinä sijainteina, rakennuksina ja niiden välisinä tiloina, ilman näitä 

täyttävää elämää (Bäcklund 2002: 143). 

 

Absoluuttisen, fyysisen tilan lisäksi tilaa voidaan tarkastella toiminnalliselta tai symboliselta 

ulottuvuudeltaan. Suhteellinen eli relatiivinen tila käsittelee kaupunkia toiminnallisena, 

sosiaalisten suhteiden tilana, jota voidaan mitata esimerkiksi ajan tai sosiaalisten suhteiden 

määrän avulla. Olennaista on, miten kaupunkia käytetään ja millä tavalla erilaiset toiminnot on 

eriytetty tai miten ne ovat eriytyneet omille alueilleen. Maantieteellisesti tulkittuna relatiivinen eli 

suhteellinen tila määrittyy Bäcklundin (2002: 143) mukaan ilmiöiden ja olioiden suhteessa 

toisiinsa. Varsinkin modernistiseen ajatteluun liittyvässä funktionalistisessa 

kaupunkisuunnittelussa kaupunkia on tarkasteltu juuri toiminnallisuuden kautta. Toiminnallisella 

kaupunkirakenteella tarkoitetaan fyysisessä rakenteessa tapahtuvia toimintoja, kuten työntekoa, 

asumista ja liikennettä (Uudenmaan liitto & YTV 2001). Suunnittelun pääteemoja ovat tällöin 

esimerkiksi eri paikkojen saavutettavuus ja eri toimintojen sijaintien optimointi – mihin sijoittaa 

asunnot, julkiset palvelut, työpaikka-alueet ja virkistysalueet (Bäcklund 2002: 143). 

 



 30 

Relationaalisen eli symbolisen tilakäsityksen näkökulmasta kaupunki on erilaisilla merkityksillä 

ladattua toimintaympäristöä, jota ihmiset tulkitsevat subjektiivisen ja yhteiskunnallisen 

viitekehyksensä läpi (Häkli 1999: 82). 1980-luvun loppupuolen jälkeen vaihtoehtoisia 

näkökulmia perinteisiin tilan ja alueen käsitteisiin tuonut humanistinen maantiede korostaa 

alueen kokemuksellista puolta mitattavan ja näkyvän todellisuuden sijaan. Tutkimuskohteena on 

ensisijaisesti ihminen toimivana ja kokevana subjektina, jonka kautta ilmiötä tarkastellaan. 

Yhden objektiivisen todellisuuden sijaan ajatellaan, että on olemassa useita erillisiä päällekkäisiä 

todellisuuksia. Tällä korostetaan subjektiivisten näkökulmien merkitystä (Haarni et al. 1997; 

Häkli 1999: 82–83).  

 

Humanistisessa maantieteessä paikka on tila, johon ihminen liittää merkityksiä 

elämismaailmastaan. Arkipäiväisten kokemusten kautta tilasta tulee omakohtaisesti koettu ja 

merkityksillä ladattu subjektiivinen paikka, johon on muodostunut tiedon ja tunteen siteitä, sense 

of place. Paikasta tulee osa ihmistä, tämän muistoja, identiteettiä ja jopa persoonallisuutta (Haarni 

et al 1997; Häkli 1999: 82–83). Nykypäivän kaupunkisuunnittelussa kaupunki ymmärretään 

elettynä paikkana, jossa todellisuus rakentuu viime kädessä subjektiivisina kokemuksina 

(Bäcklund 1999: 147). Sama paikka voi sisältää eri ryhmille täysin erilaisiakin merkityksiä. 

Yksilöiden mielikuviin paikasta vaikuttavat sekä yksilölliset että kollektiiviset kokemukset. 

Vaikka tilan kokeminen on henkilökohtaista, alueiden ja paikkojen syntymiseen sekä niiden 

symbolisiin ja ideologisiin ulottuvuuksiin vaikuttaa myös yhteiskunnallinen kehitys (Paasi 1986). 

 

Lähestyn tutkimuksessa Helsingin seudun tilallista jäsentymistä katsomalla sitä arjen niin 

sanottujen välttämättömien toimintojen kautta. Esimerkiksi työssäkäynti, ostosten tekeminen, 

mahdolliset säännölliset harrastukset ja ystävien tapaaminen liikuttavat ihmisiä omalta 

asuinalueeltaan. Tällaiset toiminnot muodostavat kaupunkitilan toiminnallisen ulottuvuuden, 

määrittäen suhteellista eli relatiivista kaupunkitilaa. Kaupunkirakenteen hajautumista koskevassa 

teoreettisessa keskustelussa on todettu, että reunoille syntyvät uudet asuinalueet ovat yleisesti 

riippuvaisia muusta kaupungista, vaikka yhteydet vanhaan kaupunkikeskukseen olisivatkin 

vähentyneet (ks. Kling et al. 1995). Tällöin toiminnallinen kaupunkitila eroaisi perinteisestä 

keskustaorientoituneen liikkumisen määrittämästä kaupunkitilasta. Toiminnallisessa 

kaupunkirakenteessa, siis esimerkiksi asukkaiden elämäntavassa tapahtuvat muutokset voisivat 

johtaa fyysisen kaupunkirakenteen muutoksiin (ks. Jälkiesikaupungillinen elämäntapa). 

Kaupunkiseutu jäsentyy toki muutoinkin kuin pelkästään liikkumisen kautta. Symbolisen 
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tilakäsityksen näkökulmasta reuna-alueiden asukkaiden näkemys kaupunkikeskustasta saattaisi 

erota vanhojen aluekeskusten asukkaiden suhtautumisesta.  

 

On siis tärkeää tehdä erottelu toisaalta fyysisen ja toiminnallisen tilan sekä toisaalta symbolisen ja 

kokemuksellisen tilan välillä. Usein kaupunkien kehittämistä käsittelevissä keskusteluissa 

korostuu edellinen näkökulma jo siitäkin syystä, että yhdyskuntasuunnittelun avulla pystytään 

parhaiten puuttumaan juuri siihen. Tällöin kuitenkin kulttuurinen ja kokemuksellinen ulottuvuus, 

esimerkiksi ihmisten toiveet ja arvot, jäävät syrjään (ks. Vaattovaara & Kortteinen 2005). Tästä 

muodostuu yhdyskuntasuunnittelun kannalta siinä mielessä ongelma, että ihmiset liikkuvat 

seudulla paitsi omien varojensa myös kokemustensa ja toiveidensa nojalla. Näin ollen jos 

kokemuksellista ja kulttuurista näkökulmaa ei suunnittelussa huomioida, voi käydä niin, että 

tavoitteita ei saavuteta. Kaupunkitilan jäsentämisessä tarvitaan siis sekä fyysistä että kulttuurista 

näkökulmaa. Kiinnostavimmat kysymyksenasettelut liittyvät niiden väliseen suhteeseen. Tätä 

koskeva keskustelu on vielä maantieteen piirissä alkuvaiheessa, mutta yleisellä tasolla ajatus on 

mahdollista ottaa perustaksi tutkimusasetelman rakentamisessa. 

 

4.2 Vertaileva tutkimusasetelma 
Tutkimuksen lähtökohtana oleva vertaileva tutkimusasetelma pohjaa englantilaisen filosofin ja 

taloustieteilijän John Stuart Millin esittelemiin päättelysääntöihin. Kyse on niin sanotusta 

propositionaalisista vertailuista, joissa voidaan erottaa kaksi erilaista linjaa. Maksimaalisen 

samanlaisuuden strategiassa vertailtavat yksiköt ovat mahdollisimman samanlaisia, lukuun 

ottamatta muutamaa riippumatonta muuttujaa. Mahdolliset erot selittyvät näissä muuttujissa 

tapahtuvilla vaihteluilla. Maksimaalisen erilaisuuden strategiassa taas vertailtaviksi valitaan 

yksiköitä, jotka ovat mahdollisimman samanlaisia mieluiten ainoastaan yhden ominaisuuden 

osalta. Tällöin mahdollisen yhtäläisyyden eri tapauksissa voi päätellä johtuvan tästä yhteisestä 

ominaisuudesta (Arminen & Alapuro 2005: 8–9). 

 

Ajatusmalli perustetaan olettamukselle, että tutkimusyksiköt voidaan hahmottaa riippumattomien 

ja riippuvien muuttujien kokonaisuuksiksi. Logiikka on siis sama kuin tilastollisessa analyysissä, 

mutta vertailevasta menetelmästä puhutaan etenkin silloin, kun havaintoja on vain vähän. 

Molemmissa pyritään pohjaltaan kausaalisiin tarkasteluihin (Arminen & Alapuro 2005: 8–9). 

Vertailevan asetelman perusolettamuksia on nyttemmin monella tavalla arvosteltu (ks. Arminen 
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& Alapuro 2005: 9–11), mutta tämän tutkimustehtävän yhteydessä se on käyttökelpoinen. On 

järkevää valita vertailtaviksi alueita, jotka ovat yhtäältä mahdollisimman samankaltaisia 

kaupunkirakenteellisen asemansa osalta, mutta toisaalta mahdollisimman erilaisia muiden 

sellaisten asuinaluetasoisten seikkojen osalta, jotka ovat yhdyskuntasuunnittelun vaikutuspiirissä.  

 

 
Kuva 2. Sundsberg ja Landbo Helsingin seudun reunoilla ovat sijainniltaan hyvin yhteneviä. 

 
Sundsbergin ja Landbon maantieteellinen sijainti ja asema Helsingin seudun yhdyskunta-

rakenteessa on miltei identtinen – tai toistensa peilikuva (kuva 2). Alueet sijaitsevat vastakkaisilla 

puolilla kaupunkiseutua olevissa kehyskunnissa, lähes samalla etäisyydellä samassa ajassa 

henkilöautolla saavutettavasta Helsingin keskustasta. Liikkuminen alueille perustuu pääasiassa 

omaan autoon, ja suurin osa palveluista on haettava oman asuinalueen ulkopuolelta.  
 

Porvoonväylän varressa Sipoossa, noin 22 kilometrin päässä Helsingistä koilliseen sijaitseva 

Landbo on noin 700 asukkaan pientaloalue lähellä Helsingin ja Vantaan rajaa. Matkaa Nikkilän 

taajamaan Sipoossa tulee noin 12 kilometriä. Landbolaisten liikkuminen perustuu pääasiassa 
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yksityisautoiluun – asukkaat kokevat, ettei joukkoliikenne palvele niin hyvin, että ilman autoa 

pärjäisi. Bussien vuorovälit ovat harvoja ja pysäkit ovat kaukana päätiellä. Useimmilla perheillä 

onkin käytössään kaksi autoa. Ainoa julkisen liikenteen linja on Porvoonväylää Helsingin 

keskustan ja Nikkilän välillä kulkeva bussilinja. Kulkuyhteydet muun muassa kehäteille ja 

suuriin kauppakeskuksiin ovat henkilöautolla hyvät (Mäkeläinen & Nisula 2005). 

 

Toinen tutkimusalue Sundsberg sijaitsee Espoonlahden länsirannalla Kirkkonummella, Espoon 

rajan tuntumassa. Helsingin keskustaan matkaa Länsiväylää pitkin tulee noin 25 kilometriä, 

Kirkkonummen keskustaan noin yhdeksän kilometriä. Masalan rautatieasema on noin kahden 

kilometrin päässä, josta Helsingin keskustaan junamatka kestää puolisen tuntia. Busseja kulkee 

alueen ohi, mutta vuorovälit ovat harvat. Myös sundsbergilaiset näkivät haastatteluissa tällä 

hetkellä ainoana käytännön liikkumisvaihtoehtona oman auton (kuva 4). Osa asukkaista oli 

tyytymättömiä Kirkkonummen sisäisen liikenteen heikkouteen ja toivoi, että julkisen liikenteen 

parantamiseksi Kirkkonummi liittyisi mukaan YTV:n piiriin. Henkilöautolla ajoyhteydet 

kehäteille ovat kuitenkin hyvät ajoittaisia liikenneruuhkia lukuun ottamatta (Pahkasalo & 

Suoniemi 2005).  

 

Kun sijainniltaan ja liikenneyhteyksiltään alueet ovat hyvin verrattavissa toisiinsa, fyysiseltä 

rakenteeltaan ne eroavat voimakkaasti. Ensimmäiset asukkaat saapuivat Landbohon noin 

seitsemän vuotta sitten. Alue jakautuu uudempaan ja vanhempaan osaan, joiden 

rakentamisajankohdalla on muutama vuosi eroa. Uusien asuntojen rakentaminen on jo lähes 

päättynyt. Osana itäuusimaalaista Sipoota Landbo ei kuulu samaan maakunnalliseen 

suunnitteluun kuin muu Helsingin seutu, esimerkiksi Uudenmaan maakuntaan kuuluvat Helsinki 

tai Kirkkonummi, jossa toinen tutkimusalue Sundsberg sijaitsee. Tonttikoot ja asunnot ovat 

Landbossa suuria, ja asukkaiden mukaan rakennusluvan saaminen oli nopeampaa kuin 

Helsingissä tai Espoossa. Asukkaat ovat saaneet hyvinkin vapaasti toteuttaa unelmaansa 

pientaloasumisesta ja rakentaa haluamansa kaltaisen talon (Landbo… 2004; Asumisen… 2004; 

kuva 3). Kaupalliset ja kunnalliset palvelut puuttuvat suurimmaksi osaksi asuinalueen 

läheisyydestä. Landbossa ei ole kauppoja tai koulua, lähin ruokakauppa Itäsalmessa on yli 

kahden kilometrin päässä. Väestörakenteeltaan Landbo on hyvin homogeeninen; 85% 

kotitalouksista on lapsiperheitä. Koulutusasteeltaan ja tulotasoltaan landbolaiset ovat 

keskimääräistä paremmin koulutettuja ja pitävät itseään keskiluokkaisina. Alueella toimii vireä 

asukasyhdistys (Landbo… 2004; Mäkeläinen & Nisula 2005). 
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Kuva 4. Sundsbergissa liikkuminen perustuu henkilöautoon. 

 
Kuva 3. Landbossa toteutetaan pientaloasumisen unelmaa. J. Nisula 2004. 

 

Sundsbergin rakentaminen alkoi vuonna 2002, ja alue on vielä hahmottumassa. Asukkaita oli 

tutkimushetkellä hieman yli 200 perhettä ja aluetta rakennetaan voimakkaasti – suunnitteilla on 

2600 ihmisen kylä omine kouluineen ja liikekeskuksineen (Sundsberg… 2004). Alue on saman 

rakennuttajan toteuttamaa, matalaa ja tiivisti rakennettua, ilmeeltään hyvin yhtenäistä pientalo-

aluetta (kuva 5). Sundsbergiin on suunnitteilla lähikauppa, mutta kauppapalveluita ei vielä löydy. 

Palvelut rajoittuvat kahteen päivä-

kotiin. Sundsbergia markkinoidaan 

luonnonläheisenä, urheilullisena, 

historiallisena ja yhteisöllisenä aluee-

na. Myös Sundsberg on väestöraken-

teeltaan hyvin yhtenäinen. Alueella 

asuu paljon lapsiperheitä, mikä näkyy 

asukkaiden vilkkaana yhteistoimintana 

(Pahkasalo & Suoniemi 2005). 

 

Alueiden taustalla olevan suunnittelun 

ja kaavoituksen erotessa jyrkästi on 

tulokseksi tullut hintatasoltaan, 

tonttikooltaan ja ulkoasultaan hyvin 
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erilaista katukuvaa ja miljöötä. Landbon vapaa omakotitalounelma ja Sundsbergin 

yhdenmukainen ja tiivis alue edustavat varsin erityyppistä pientaloasumista. Sikäli kuin 

tämänkaltaisilla, yhdyskuntasuunnittelun vaikutuspiirissä olevilla seikoilla on mitään vaikutusta 

asukkaiden valikoitumiseen, on myös syytä olettaa, että tutkimusalueiden asujaimistot eroavat 

toisistaan sen osalta, millaista pientaloympäristöä he pitävät parhaana. Tästä näkökulmasta on 

mielenkiintoista vertailla näiden kahden asuinalueen asukkaiden liikkumista ja siinä ilmeneviä 

säännönmukaisuuksia. Sikäli kuin siinä näkyy yhdenmukaisuutta, on todennäköistä, että tätä 

selittää nimenomaan alueiden asema kaupunkirakenteessa. 

 

 
Kuva 5. Sundsberg on tiivistä, ilmeeltään yhtenäistä pientaloaluetta.  

 

4.3 Tutkimuksen aineisto ja menetelmät 
Syksyn 2004 kaupunkimaantieteen erikoiskurssin puitteissa teimme aineistonkeruumatkat 

molemmille tutkimusalueille, ensin Kirkkonummen Sundsbergiin, sitten Sipoon Landbohon. 

Matkat sekä virittivät oikeaan tunnelmaan että vahvistivat ennakkokäsityksiä. Alueet olivat 

mielekkäät valinnat Helsingin seudun reuna-alueiden kaupunkirakenteellisten ilmiöiden 

tutkimiseen. Ajoimme maantieteen laitoksen autolla kehätietä tutkimusalueelle, Helsingin seudun 

toiselle reunalle, sitten jalkauduimme ja aloitimme havaintojen sekä asukashaastattelujen 

tallentamisen. Kävimme ovelta ovelle kiertämällä käsiksi alueen asukkaiden asumiseen ja arjen 

toimintoihin. Vaikka aineistot kerättiin ryhmässä kahden päivän aikana, syntyi jo tässä ajassa 

jonkinlainen käsitys siitä, minkälainen tarinarakenne reuna-alueiden toiminnoista muodostuisi. 
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Tutkimuksessani olen käyttänyt pääasiassa kvalitatiivisia aineistoja ja menetelmiä. Tutkittava 

joukko jäi melko pieneksi. Keskeisenä pyrkimyksenä käytetylle tutkimustavalle onkin ollut 

vahvan tilastollisen voiman ja yleistettävyyden sijaan etsiä sekä kerätyn aineiston, teorioiden että 

aiemman tiedon nojalla mielekkäitä tulkintamalleja muuttuvassa kaupunkirakenteessa 

tapahtuville ilmiöille. Laadullisessa tutkimuksessa aineiston tieteellisyyden kriteeri ei ole 

aineiston määrä, vaan sen laatu – se kuinka hyvin tutkija pystyy luomaan tutkimuskohteestaan 

kuvan ja sijoittamaan sen tieteelliseen keskusteluun. Harkinnanvaraisessa otannassa tutkija 

rakentaa tutkimukseensa vahvan teoriapohjan, joka tukee aineiston hankintaa. Usein puhutaan 

myös harkinnanvaraisesta näytteestä, koska laadullisessa tutkimuksessa kyseessä on lähes aina 

näyte, ei otos (Eskola & Suoranta 1998: 18). 

 

Kortteisen (2004) mukaan kvalitatiivisesta aineistosta saatua tulosta on mahdollista pitää 

oletuksena, jota muussa tutkimuksessa voidaan koetella. Ajatuksena on etsiä aineistosta 

toistuvuutta, jolloin saadaan aikaan syvyyden vaikutelma, ”tarina” tutkittavasta ilmiöstä. Jos 

tarina jäsentää valtaosaa haastateltavista ja liittyy aihetta jäsentävään teoreettiseen keskusteluun – 

esimerkiksi siihen mitä reuna-alueilla asuminen merkitsee asukkaille heidän arjessaan ja miten he 

siellä siis suunnistavat – sillä on yleistä kyseiseen tieteellisen keskusteluun liittyvää merkitystä. 

Ajatustavan pohjana on tapausorientoituneen päättelyn logiikka (Kortteinen & Tuomikoski 1998: 

192–196). Lähtöasetelmaa voidaan pelkistäen kuvailla havaintomatriisina, jossa kullakin rivillä 

on tutkittavaan ilmiöön (reuna-alueiden asukkaiden elämäntapa) tärkeäksi oletettuja tietoja – 

alueen asukkaiden tausta, minkälaisia rajoituksia alue asettaa elämälle esimerkiksi palveluiden ja 

liikkumisen osalta, miten ihmiset ratkaisevat ongelman ja minne he liikkuvat (missä he käyvät 

töissä, tekevät ostoksensa, viettävät vapaa-aikaansa harrastusten parissa ja tapaavat ystäviään). 

Matriisin kultakin sarakkeesta löytyy yhden haastateltavan tiedot. Tarkoituksena on etsiä 

sarakkeista sellaista toistuvuutta, joka liittyy tiettyyn tarinarakenteeseen, esimerkiksi siihen miten 

reuna-alueiden kehitys selittää asukkaiden elämäntapaa. Ongelmana tutkimustavassa on (Ragin 

1987, cit. Kortteinen & Tuomikoski 1998: 194), että siinä pystytään käsittelemään vain suppeata 

määrää tapauksia ja yleistykset ovat tästä johtuen epävarmoja. Pyrin tukemaan havaintoja 

aikaisemmilla, suuriin kvantitatiivisiin aineistoihin pohjaavilla tutkimuksilla. 

 

Tutkimusaineisto on kerätty kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin, pääasiassa puolistrukturoitujen 

haastattelujen avulla. Yleinen tapa haastattelutapojen luokitteluun on niiden vapaamuotoisuuden 
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aste. Avoimmassa päässä on tällöin lähinnä tavallista keskustelua oleva tyyppi, jota kutsutaan 

avoimeksi- tai syvähaastatteluksi. Toista ääripäätä taas edustaa strukturoitu eli lomakehaastattelu, 

jossa kysymykset, niiden järjestys ja vastausvaihtoehdot on ennalta määrätty (Eskola & Suoranta 

1998: 86–87). Nyt tehdyt haastattelut sijoittuvat näiden välimaastoon ja niitä voidaan kutsua 

puolistrukturoiduiksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että osa haastattelussa on lyöty lukkoon ja osa 

jätetty avoimeksi. Kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastateltava saa vastata omin sanoin, 

eikä valmiita vastausvaihtoehtoja käytetä. Haastattelun lajien nimityksissä vallitsee tosin 

huomattavaakin vaihtelua ja päällekkäisyyttä. Sama käsite voi viitata erilaisiin haastattelun 

muotoihin, ja toisaalta jostakin muodosta voidaan käyttää eriäviä nimityksiä (Hirsjärvi & Hurme 

2001: 47).  

 

Tutkimusaineisto koostuu kaupunkitutkimuskurssin yhteydessä tutkimusalueilla Kirkkonummen 

Sundsbergissa 27.10.2004 ja Sipoon Landbossa 3.11.2004 kerätystä kyselyaineistosta. 

Tutkimukseeni liittyen kyselyn osana oli liikkumista koskeva puolistrukturoitu haastattelu (liite 

1), jossa asukkaat vastasivat avoimiin kysymyksiin. Asukkaita pyydettiin kertomaan missä 

paikoissa he käyvät töissä, tekevät ostoksensa, viettävät vapaa-aikaansa harrastusten parissa ja 

tapaavat ystäviään. Kaikki nämä toiminnot liikuttavat ihmisiä asuinalueiltaan. Mainintojen määrä 

kysymystä kohden oli kahdesta neljään mainintaa. Vastaukset merkittiin lomakkeille haastattelun 

aikana. Haastattelujen normaali kesto oli noin viisitoista minuuttia, jonka jälkeen haastattelija 

kirjasi myös vastauksissa ilmenneitä lisätietoja ja tunnelmia. Kaksi pidempää haastattelua 

nauhoitettiin. 

 

Molempien alueiden aineiston keruuseen osallistui useita opiskelijoita, jotka valitsivat 

satunnaisesti alueella olevia taloja. Kysely tehtiin päiväsaikaan noin kello yhden ja kolmen 

välillä, jolloin enemmistö vastaajista oli kotiäitejä. Suuri lapsiperheiden määrä luonnehtii 

molempia alueita (Mäkeläinen & Nisula 2005; Pahkasalo & Suoniemi 2005). Sundsbergissa 

lomakkeita saatiin kerättyä 23 kappaletta, Landbossa 19. Näissä oli kysymyskohtaisesti hieman 

vaihdellen tietoja myös puolisosta ja muusta perheestä, joten vastaukset koskevat noin puolta 

suurempaa henkilömäärää, jolloin arviolta N=85. 

 

Tutkijan ollessa kenttätyössä eräs aineiston keruutapa on osallistuva havainnointi, jossa tutkija 

osallistuu tavalla tai toisella tutkimansa yhteisön toimintaan. Osallistumisen asteita voi olla 

useita, ilman varsinaista osallistumista tai jopa piilohavainnoinnista osallistuvaan havainnointiin 
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ja osallistavaan havainnointiin eli toimintatutkimukseen. Olennaisena erona arkielämän 

tarkkailuun osallistuvassa havainnoinnissa tutkija havainnoi ja tallettaa keräämänsä tiedot 

systemaattisesti (Eskola & Suoranta 1998: 99–101). Tässä tutkimuksessa haastattelijat kirjasivat 

haastattelulomakkeisiin myös yleisiä havaintoja alueesta ja haastateltavista osallistumisen asteen 

jäädessä alhaiseksi. Haastattelijat olivat haastatteluja tehdessään tutkijan roolissa, eivätkä 

yrittäneetkään päästä yhteisöön sisään. Alueen havainnoinnin päämäärä oli vain tukea 

haastattelulla saatavaa aineistoa.  

 

Haastatteluilla kerätyn laadullisen aineiston käsittelyyn käytin kvantifioivaa kvalitatiivista 

analyysia, joka yksinkertaisimmillaan voi olla mainintojen yhteenlaskua ja luokittelua (Eskola & 

Suoranta 1998: 165). Taulukoin tuloksena saadut paikannimet ja laskin eri paikannimiä koskevat 

maininnat. Yhdistin joitakin selkeästi samoja alueita kuvaavia mainintoja samaan luokkaan – 

esimerkiksi Ullanlinnan ja Helsingin keskustan. Tämän jälkeen pystyäkseni tekemään aineistosta 

maantieteellisiä tulkintoja sijoitin aineiston kaupunkitilaan eli kuvasin sen kartalle. Yhdistin 

Landbon ja Sundsbergin havainnot alueellisen vertailun helpottamiseksi samalle neljälle 

työssäkäyntiä, päivittäisiä ostoksia, harrastuspaikkoja ja sosiaalisten kontaktien paikkoja 

kuvaavalle teemakartalle (kuvat 6–9). Paikansin aineiston kartalle käyttämällä digitoitua GT-

tiekarttaa (2005) alueelta sekä GT Reittikartta Suomi Plus (2004) -ohjelmistoa. 

 

Kartta on alueellisten suhteiden ja muutoksen kuvaamiseen tehokas viestintäväline. Samalla se on 

kuitenkin hyvin rajoittunut – monimutkaisen ilmiön yleistäminen visuaaliseksi esitykseksi on 

vaikeaa ja aina valikoiva ja epätäydellinen kuvaus todellisuudesta. Kuvauksessa 

epäonnistuttaessa voidaan antaa myös valheellista informaatiota tai kätkeä jonkin ilmiön 

olemassaolo (Kinnunen et al. 1997; Halme et al. 2002: 66). Sekä karttoja tehtäessä että 

tulkittaessa on ymmärrettävä kartan kolme perusominaisuutta: mittakaava, projektio ja 

symboliikka. Tämän tutkimuksen kartoissa ja Kuuselan (1996: 5) mukaan yleisestikin tulkinnan 

kannalta vaikeimmin hallittava, mutta tärkein osa-alue on symboliikka. Symbolien lisäksi myös 

väreillä voidaan tuottaa virhetulkintoja, joille ei löydy tukea kartan alkuperäisestä aineistosta. 

Halmeen et al. (2002: 68) mukaan kartta on kuitenkin keskeinen työväline, jota ilman 

yhdyskunta- ja aluerakenteeseen liittyvien ilmiöiden havainnointi olisi vaikeaa tai jopa 

mahdotonta. 
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Tutkimukseni kartoissa havaintojen määrää kuvaavat kartasta (kuvat 6–9) riippuen symbolina 

olevien neliöiden tai ympyröiden pinta-ala, sekä toisaalta samassa suhteessa liikkeen suuntaa 

kuvaavien viivojen paksuus. Tutkimus lähestyy toiminnallisessa kaupunkitilassa tapahtuvia 

muutoksia ”sammakkoperspektiivistä”, eli kuvaan Helsingin seudun toiminnallista 

kaupunkirakennetta tutkimusalueiden asukkaiden näkökulmasta. Tämä tulee huomioida 

tulkittaessa karttoja. Kartat kertovat ennen kaikkea kaupungin reuna-alueilla tapahtuvasta 

kehityksestä. 
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5. SUNDSBERG JA LANDBO METROPOLIN REUNOILLA 
 

5.1 Havaintoja arkipäivän liikkumisesta 
Asukkaiden liikkumista koskevat havainnot jakautuivat haastattelukysymysten mukaisesti neljään 

osaan: työpaikkoihin, päivittäisiin ostospaikkoihin sekä harrastusten ja sosiaalisten kontaktien 

paikkoihin. Tarkastelen aluksi tutkimusalueiden asukkaiden työpaikkojen sijoittumista (kuva 6) 

ja päivittäisiä ostospaikkoja (kuva 7), jonka jälkeen toisiinsa kytkeytyviä harrastusten (kuva 8) ja 

sosiaalisten kontaktien (kuva 9) paikkoja. Pyrin havainnoimaan eroja yhtäältä eri toimintojen 

eriytymisen asteessa sekä toisaalta tutkimusalueiden liikkumisreittien välillä ja näin ollen 

asukkaiden toiminnallisessa kaupunkitilassa. 

 

5.1.1 Työpaikat 

 
Kuva 6. Sundsbergilaisten ja landbolaisten työpaikat. 
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Tutkimusalueiden asukkaiden työpaikat ovat hajaantuneet ympäri pääkaupunkiseutua (kuva 6). 

Sekä sundsbergilaiset että landbolaiset matkaavat töihin noin 5–20 kilometrin päähän kotoaan 

pääasiassa Helsingin, Espoon tai Vantaan puolelle. Tärkeinä työpaikkakeskuksina erottuvat 

Helsingin keskustan ja Ruoholahden, Pasila–Vallilan, Kilon, Otaniemi–Keilaniemen ja 

Aviapoliksen (Helsinki-Vantaan lentoasemanseudun) alueet. Vaikka kantakaupungin alue erottuu 

absoluuttisesti suurimpana työpaikkakeskuksena, suhteellisesti eniten töissä käydään 

esikaupunkialueilla sijaitsevissa keskittymissä. Työpaikat sijaitsevat liikenteellisesti parhailla 

paikoilla, jonne on suurilta kokoojateiltä hyvät yhteydet. 

 

Sundsbergilaisilla eniten mainintoja työpaikka-alueista keräsivät Helsingin keskusta, Pasila–

Vallilan alue, Ruoholahti sekä Kilo – muuten asukkaiden työpaikat sijaitsevat pääasiassa 

Espoossa, Länsiväylän pohjois- ja eteläpuolella olevissa aluekeskuksissa. Kaksi haastateltavaa 

mainitsi työpaikan sijainnin vaikuttaneen muuttopäätökseen; toinen heistä työskenteli 

myyntityössä ympäri Uuttamaata, toinen puolet viikosta Salossa, puolet Ruoholahdessa. 

Haastattelujen sekä kenttähavaintojen perusteella työmatka tehdään henkilöautolla – Sundsbergin 

julkisen liikenteen yhteydet ovat heikot. Rantaradan matkustajamäärät ovat pieniä verrattuna 

läheisten pääteiden matkustajamääriin (Halme 2002: 42), vaikka esimerkiksi Kiloon tai Pasilaan 

matkustaville on tarjolla junayhteys Masalan asemalta. 

 

Landbolaisten työmatkat kulkevat selkeästi kahteen suuntaan – toisaalta Itäväylää pitkin sen 

varrella oleviin aluekeskuksiin, kohti Helsingin keskustaa, Pasilaa ja Ruoholahtea, mutta myös 

Kehä III:a pitkin luoteeseen kohti Vantaanporttia ja Helsinki-Vantaan lentoasemanseutua (kuva 

6). Työpaikalle voidaan matkustaa toisellekin puolelle pääkaupunkiseutua, ja matkustustavaksi 

valitaan yksityisauto (Mäkeläinen & Nisula 2005; Pahkasalo & Suoniemi 2005). Sipoon alueella 

työskenteli yksi haastateltava, muttei hänkään Landbossa.  

 

5.1.2 Päivittäiset ostospaikat 

Kauppapalveluiden haku on molemmilla alueilla samantyyppistä (kuva 7). Esikaupunkialueille 

hajautuneeseen, mutta kantakaupungin edelleen vahvasti edustamaan työpaikkarakenteeseen 

verrattuna ostospaikat ovat keskittyneet muutamaan reuna-alueilla tai esikaupunkialueella 

sijaitsevaan kauppakeskukseen. Helsingin keskustan kaupallinen vetovoima jää molemmilla 

tutkimusalueilla pieneksi. Myös Kirkkonummen ja Sipoon (Nikkilä) keskustat joutuvat kovaan 
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kilpailuun uusien kaupallisten keskusten vaikutusalueilla. Ostokset tehdään enimmäkseen isoissa 

kauppakeskuksissa, todennäköisesti omalla autolla matkalla töistä kotiin (ks. Pietala 2003: 41).  

 

 
Kuva 7. Sundsbergilaisten ja landbolaisten jokapäiväisten kulutustuotteiden hankintapaikat. 

 

Pienempiä ostoksia voidaan täydentää läheisessä aluekeskuksessa. Koska tutkimusalueilta ei 

kauppapalveluita löydy, asukkailta puuttuu kävellen tehtävän kauppamatkan mahdollisuus. 

Ostosmatkat ovat pituudeltaan noin 3-10 kilometriä – asiointipaikaksi valitaan henkilöautolla 

työmatkan varrella vaivattomasti saavutettava vaihtoehto. Suurten kauppakeskusten vetovoima 

riittää vetämään puoleensa myös asukkaita, joiden työmatka ei satu samalle reitille. 

Sundsbergilaiset tekevät ostoksensa Matinkylän Isossa Omenassa, Espoonlahden Lippulaivassa 

tai Masalan ja Kirkkonummen keskustan marketeissa. Landbolaisten tärkeimmät ostospaikat ovat 

vastaavasti Itäkeskus, Vantaanportin Jumbo sekä Itäsalmessa sijaitseva kauppa. Vaikka aineiston 

keruuhetkellä myös kantakaupungin alueella käytiin töissä, asukkaat suuntasivat 

päivittäistavaraostoksille pääosin keskustan ulkopuolelle, työmatkan varrella olevaan 

monipuoliseen kauppakeskukseen.  
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5.1.3 Harrastusten ja sosiaalisten kontaktien paikat 

 
Kuva 8. Sundsbergilaisten ja landbolaisten harrastuspaikat. 

 

Kun esikaupunkialueelle hajautuneet työpaikat ja reuna-alueilta löytyvät kauppakeskukset 

vetävät autoilevia asukkaita alueelta poispäin, molempien tutkimusalueiden asukkaille oma 

asuinalue on tärkein harrastusten ja sosiaalisten suhteiden kenttä (kuvat 8 ja 9). Tarvittaessa 

asukkaat liikkuvat kuitenkin pitkällekin, jopa kaupunkiseudun toiselle puolen. Helsingin 

keskustaan matkustetaan kun kaivataan kulttuuripalveluita, muuten oma pientaloalue tarjoaa 

luontokohteita, ystäviä ja liikuntamahdollisuuksia. Tarjontaa täydennetään henkilöautomatkan 

päässä olevissa aluekeskuksissa. Sundsbergilaiset vierailevat liikuntapalveluissa Kirkkonummen 

keskustassa ja Masalassa, sekä luontokohteissa Espoon järvien rannoilla. Landbolaiset käyvät 

Itäkeskuksessa, Vuosaaressa ja Tikkurilassa. Tältäkin osin sundsbergilaisten ja landbolaisten 

toiminnallinen kaupunkitila on hyvin samantyyppinen. Verrattaessa harrastuspaikkoja ja 

sosiaalisten suhteiden paikkoja työpaikkojen ja ostospaikkojen sijaintiin on löydettävissä joitakin 

yhtäläisyyksiä. Liikkuminen ei noudattele kuntarajoja. Harrastuksia varten pysähdytään 

työmatkan varrella oleviin aluekeskuksiin, ja toisaalta nähtävissä on myös merkkejä uusien 
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kaupallisten keskusten tarjoamista harrastusmahdollisuuksista. Espoonlahden Lippulaivan ja 

Matinkylän Ison Omenan kauppakeskukset mainittiin harrastuspaikkoina. 

 

 
Kuva 9. Sundsbergilaisten ja landbolaisten säännöllisten sosiaalisten kontaktien paikat. 

 

Asukkaat tapaavat ystäviään ja sukulaisiaan myös harrastusten parissa, niinpä sosiaalisten 

suhteiden paikat ovat suurilta osin yhtenäisiä harrastuspaikkojen kanssa. Helsingin keskustan 

merkitys kulttuuri- ja ravintolapalveluiden tarjoajana näkyy harrastusten ja samalla niiden 

yhteydessä tapahtuvan sosiaalisen kanssakäymisen suuntautumisena myös kaupunkiseudun 

keskustaan. Tärkeimmän sosiaalisten suhteiden tilan eli oman asuinalueen lisäksi sosiaaliset 

kontaktit ovat hajautuneet esikaupunkialueille ja kaupunkiseudun reuna-alueille, jonne omalta 

asuinalueelta matkataan henkilöautolla. Säännöllisiä sosiaalisia kontakteja löytyy esimerkiksi 

entisiltä asuinalueilta, joilla asuviin ystäviin ja tuttaviin pidetään edelleen yhteyttä. Aineistossa 

oli sellaisiakin henkilöitä, joiden keskeiset ja säännöllisesti tavattavat ihmiset löytyvät kaukaa 

pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Tulkinnan ongelmallisuutta lisää se, että säännöllisyys voi 

tarkoittaa eri ihmisille erilaista kanssakäymistä. 
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6. LOPUKSI – JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA KESKUSTELUA 
 

Tutkimusalueiden asukkaiden käyttämät liikkumisreitit ovat hyvin samantyyppisiä siitä 

huolimatta, että alueiden välillä on monia suunnittelun ja kaavoituksen tuottamia 

perustavanlaatuisia eroja. Havainto tukee näkemystä siitä, että tällainen arjen toimintojen malli 

liittyy nimenomaan kaupunkirakenteen eriytymiseen ja että alueiden ja asukkaiden erikoispiirteet 

ovat tässä toissijaisia seikkoja. Tämän tutkimuksen valossa näyttää mahdolliselta, että kysymys 

on rakenteellisesti tuotetuista toimintamalleista, jotka siis todennäköisesti yleistyvät tällaisten 

asuinalueiden yleistymisen myötä – alueiden ja asukkaiden erikoispiirteistä riippumatta. 

 

Edellä on kuvattu Helsingin seudun asutusrakenteen muutosta, pientaloasumista preferoivaa – tai 

yleisemmin perheiden asumispreferenssejä vastaavaa – asumiskulttuuria ja uusiin alueisiin 

liittyvää elämäntapaa, sekä toisaalta työpaikkojen ja kaupan siirtymää reuna-alueita kohti. 

Puhutaanpa sitten jälkiesikaupungillisesta elämäntavasta tai kyläurbaanista asumisesta voidaan 

sanoa, että elämä tutkimusalueilla ja mahdollisesti laajemminkin kaupunkiseudun reunojen 

pientaloalueilla on mukautumassa sekä toisaalta muokkaamassa kaupunkia uuteen urbaaniin 

muotoon.  

 

Havainnot sundsbergilaisten ja landbolaisten arjen toimintojen tuottamasta kaupunkitilasta ovat 

yhteneväisiä ja kuvastavat kehitystä kohti verkostomaista monikeskuksista kaupunkiseutua. 

Reuna-alueet eivät ole perinteisen esikaupungin tavoin alisteisia vanhalle keskustalle, vaan osa 

mosaiikkimaista kaupunkiseutua. Sundsbergin ja Landbon asukkaiden arkea kuvaavat reuna-

alueilta reuna-alueille suuntautuvat yhteydet. Arjen käytännöt tapahtuvat eriytyneiden 

toimintojen verkossa – vanha keskusta on vain yksi keskus muiden joukossa, jonne mennään kun 

tarvitaan keskustan omia erikoispalveluita. Asukkaat pendelöivät kuntarajojen yli, liikkuvat 

seuturakenteen reunoilla ja esikaupunkialueilla kehäteitä sekä muita poikittaisväyliä pitkin. 

Toisaalta oma pientaloalue tarjoaa heille sosiaalisia kontakteja ja harrastusmahdollisuuksia. 

Asumiseen sijoittamisesta on muodostunut olennainen osa jälkiesikaupungillisen keskiluokan 

kulutusorientoitunutta elämäntapaa.  

 

Jälkiesikaupungillisilla alueilla asuminen, työ, ostokset ja vapaa-aika ovat hajautuneet useisiin 

toiminnallisesti erikoistuneisiin keskuksiin – vaikka alueet eivät ole riippuvaisia vanhasta 
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kaupunkikeskuksesta, ne ovat riippuvaisia ympäröivästä kaupunkiseudusta. Tutkimusalueetkaan 

eivät ole työpaikkaomavaraisia, vaan asukkaiden työpaikat voivat löytyä suhteellisen kaukaakin 

seudun reunoilta. Sundsbergilaisten ja landbolaisten työmatkaliikkumisessa näkyy työpaikkojen 

siirtymä keskustasta esikaupunkialueille. Absoluuttisesti suurimpana työpaikkakeskittymänä 

kantakaupunki tulee odotetusti esiin. Helmisen et al. (2005) havaintojen mukaisesti Sundsbergin 

ja Landbon asukkaiden työpaikat ovat hajaantuneet esikaupunkialueelle ja reuna-alueella oleviin 

uusiin työpaikkakeskuksiin, mutta perinteisen keskustan asema on edelleen vahva. Halme et al. 

(2002: 34–37) mainitsevat tärkeimpinä työpaikkakeskittyminä pääkaupunkiseudulla 

kantakaupungin, Pasilan, Pitäjänmäen, Otaniemen, Kilon ja Aviapoliksen alueen, mikä vastaa 

hyvin havaintoja Landbosta ja Sundsbergista (kuva 6). Näistä löytyvät myös merkittävät IT-alan 

työpaikkakeskittymät. Toisaalta voidaan ajatella, että työpaikkojenkin sijoittuminen on vastaus 

jälkiesikaupungillisen keskiluokan elämäntavalle, johon liittyy asumiseen kuluttamisen lisäksi 

korkea panostus liikkumiseen yksityisautolla. Työpaikkojen suhteen reuna-alue on yhä 

riippuvainen kantakaupungista, mutta riippuvuus on haastettuna työpaikkojen siirtymän ja uusien 

työpaikkakeskusten rakentamisen jatkuessa.  

 

Siirtyminen jälkiesikaupungillisille alueille tyypilliseen periferia-periferia suhteiden 

määrittämään elämäntapaan näkyy hyvin tutkimusalueiden asukkaiden ostosmatkoissa.  Landbon 

ja Sundsbergin kaltaiset pientaloalueet houkuttelevat hyvä- ja keskituloisia lapsiperheitä, tarjoten 

samalla uutta, ostovoimaista asiakaskuntaa kaupan suuryksiköille. Tällaiset vaikutusalueiltaan 

seudulliset kauppakeskukset muodostavat ympärilleen palvelutyhjiön (Pietala 2003), eikä 

tutkimusalueiltakaan löydy tällä hetkellä omia kauppapalveluita. Haastattelujen perusteella osa 

autoilevista asukkaista näyttää antaneen niiden puutteelle hiljaisen hyväksyntänsä (Pahkasalo & 

Suoniemi 2005). Päivittäisten ostosten keskittäminen hyvien liikenneyhteyksien päässä kehä- ja 

kokoojateillä oleviin kauppakeskuksiin johtaa osaltaan edellä kuvattuun reunavyöhykkeen 

toimintojen voimakkaampaan eriytymiseen.  

 

Kun julkinen liikenne alueille on heikkoa, valitsevat sundsbergilaiset ja landbolaiset olosuhteisiin 

nähden vaivattomimman vaihtoehdon – ostospaikan ratkaisevat pysäköintimahdollisuudet ja 

saavutettavuus omalla autolla. Työmatkan varrelta löytyvät suuret kauppakeskukset voittavat 

kilpailun myös edullisilla hinnoilla, erikoisliikkeillä ja julkisilla palveluilla. Suunnitelmat uusista 

kaupan suuryksiköistä tukeutuvat näkökulmaan Sundsbergin ja Landbon kaltaisista alueista osina 

kehittyviä reuna-alueita ja autolla hyvin saavutettavia, Helsingin seudun tulevaisuuden 
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väestönkasvun painopisteitä. Tutkimusalueiden asukkaiden näkökulmasta Helsingin keskustan 

merkitys päivittäisten ostosten paikkana on vähäinen, vaikka osa asukkaiden työpaikoistakin 

sijaitsee kantakaupungissa. Keskustalla on kuitenkin merkitystä kulutuspaikkana. Sinne voidaan 

mennä, kun kaivataan viihdettä, kulttuuria ja harrastusmahdollisuuksia.  

 

Sosiaaliset kontaktit ja harrastukset keskittyivät molemmilla tutkimusalueilla ennen kaikkea 

omalle asuinalueelle. Reuna-alueiden asumismuotoja on edellä kuvattu sekoitukseksi 

maaseutumaista ja kaupunkimaista asumista. Luonnonläheiset pientaloalueet asuinympäristöinä 

mahdollistavat aktiivisen vuorovaikutuksen naapuruston välillä. Tästä on Sundsbergissa ja 

Landbossakin kyse. Molemmilla tutkimusalueilla on ikärakenteeltaan hyvin yhtenäinen 

asukasrakenne, etupäässä lapsiperheitä, mikä lisää asuinaluesidonnaisuutta (Kyttä 2004). Vapaa-

aika kuluu myös helposti kotona lastenhoidossa. Naapuruston väliset läheiset sosiaaliset suhteet 

ovat kasvaneet kyläyhteisömäisiksi, uusiokylämäisiksikin piirteiksi (Mäkeläinen & Nisula 2005; 

Pahkasalo & Suoniemi 2005) – esimerkiksi asukasyhdistykset toimivat alueiden kehittämiseksi. 

Yhteisöllisyyttä pidetään aktiivisesti yllä erilaisissa yhteistapahtumissa, kerhoissa, harrastamalla 

ja tekemällä yhdessä (Asumisen... 2004; Landbo… 2004; Sundsberg… 2004).   

 

Landbo edustaa Sundsbergia väljemmin ja yksilöllisemmin rakennettuna alueena vahvemmin 

”luontourbaania”, itsenäistä ja omaehtoista asumista. Tämä ei kuitenkaan ole sulkenut pois 

”kyläurbaania”, kylämäistä yhteisöllistä asumista sitä haluavilta. Tätä yhdistelmää alueilta on 

varmasti tultu hakemaankin. Sundsberg ja Landbo osana erikoistuneiden toimintojen 

mosaiikkimaista kudosta ovat olleet ratkaisu – tai kompromissi – luonnonläheisen rauhallisuuden, 

yhteisöllisyyden ja kaupunkimaisuuden välillä. 

 

Merkittävä osa perinteisesti vanhalle keskustalle keskusta-esikaupunkisuhteessa mielletyistä 

kaupunkimaisista toiminnoista löytyy reuna-alueilla kaupunkiseudulle hajautuneiden toimintojen 

verkosta. Sundsbergin ja Landbon asukkaat autoilevat jälkiesikaupungillisille alueille tyypillisesti 

pitkiäkin matkoja kaupunkiseudun reunalta toiselle tapaamaan ystäviään tai harrastamaan. Kuten 

liikkumiseenkin, harrastuksiin voidaan panostaa paljon. Vanhan keskustan korostuminen lähinnä 

harrastus- ja sosiaalisten kontaktien paikkana voi heijastella kehitystä kohti osin 

länsieurooppalaisissa ja amerikkalaisissa kaupungeissa toteutunutta hallinnon, liike-elämän 

palveluiden sekä hotelli- ja ravintola-alan valtaamaa keskustaa. Ravitsemustoiminta kuuluu 

toimialoista keskustahakuisimpiin (Helminen et al. 2005), ja toisaalta kaupunkikeskustasta 
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haetaan kaikenlaista kulttuuria. Liikkuminen saattaa muuttua periferia-periferia-hakuisemmaksi, 

mikäli reuna-alueille valmistuu uusia viihteen, vapaa-ajan ja ostokset yhdistäviä keskuksia, 

jollaista esimerkiksi Vantaanportin Jumboon suunnitellaan. 

 

Jos tuloksia verrataan Kannisen ja Bäcklundin (2002) Länsi-Vantaan pohjoisosissa sijaitsevalla 

pientaloalueella tekemään samoja arjen liikkumisen kysymyksiä käsittelevään tutkimukseen, 

löytyy joitakin eroavaisuuksia. Heidän tutkimusalueensa työmatkaliikkumisessa ei näkynyt 

merkkejä sukkuloinnista jälkiesikaupungillisiin työpaikkakeskittymiin. Tässä tutkimuksessa 

työmatkoissa kohoavat esille tällaisista alueista esimerkiksi Aviapolis sekä Vantaanportti, vaikka 

kantakaupungin asema onkin vahva. Päivittäisissä ostoksissa vuoden 2002 tutkimuksessa 

Helsingin keskustan asema nousee vielä esikaupungin ja reuna-alueiden kauppakeskusten 

rinnalle, mutta tämän tutkimuksen tutkimusalueilla (2004) sen merkitys on vähäinen. Eroa 

selittänee aika. Vähittäiskaupan markkinat ovat kiihtyvässä muutoksessa – ydinkeskustan osuus 

päivittäistavarakaupasta on vuodesta 2000 vuoteen 2004 laskenut selvästi (Jättimarketit… 2005). 

 

Kannisen ja Bäcklundin (2002) tutkimusalueella oli vähäisempi merkitys asukkaiden harrastusten 

tai sosiaalisten suhteiden kenttänä. Kohteen asukasrakenne oli Sundsbergiin ja Landbohon 

verrattuna heterogeenisempaa. Kyseisellä pientaloalueella osa asukkaista oli asunut paikalla jo 

lapsuudessaan, ja tutkimuskohteesta löytyi sekä lapsiperheitä, lapsettomia pareja että vanhempia 

pariskuntia. Sundsberg ja Landbo ovat molemmat asukasrakenteeltaan homogeenisia 

lapsiperhevaltaisia alueita, minkä muiden lähteiden nojalla voi odottaa lisäävän 

asuinaluesidonnaisuutta. Asukasrakenteen ero Kannisen ja Bäcklundin alueeseen verrattuna 

selittänee oman alueen voimakasta korostumista harrastus- ja sosiaalisten suhteiden paikkana 

Sundsbergissa ja Landbossa. Kuitenkin jos verrataan alueiden asukkaiden liikkumista, on se 

molemmissa tutkimuksissa hyvin samantyyppistä. 

 

Näyttää siltä, että kaupunkiseudun reuna-alueilla tapahtuva arjen toimintaverkkojen siirtyminen 

periferia-periferia rakenteisiin on muokkaamassa kaupunkirakennetta uuteen urbaaniin muotoon. 

Tällöin toiminnallisesti eriytyneet keskukset ovat osa moniytimistä kaupunkia, jossa keskusta 

vain yksi lukuisista kaupunkikeskuksista. Muutos aiheuttaa huolta niin ekologisesti, sosiaalisesti 

kuin taloudellisesti kestävästä kaupunkikehityksestä – ja synnyttää osin ristiriitaisiakin 

vaatimuksia siitä, miten hajautumisprosessia tulisi hallita. Yhtäältä väitetään, että kaupunki 

menettää tehokkuuttaan ja viihtyvyyttään, kun etäisyydet kasvavat liian pitkiksi kevyelle 
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liikenteelle, ja rakenne liian hajautuneeksi julkiselle liikenteelle. Toisaalta on sanottu, että 

kaupunkirakenne tasapainottuu, koska asutuksen siirtyessä ja hajautuessa työpaikat seuraavat. 

Jälkimmäisen näkemyksen mukaan vanhantyyppiset, raideverkkoon nojaavat keskukset sitä 

vastoin voisivat kehittyä asukas- ja työpaikkarakenteeltaan yksipuolisiksi, ja olla riippuvaisia 

vanhasta kaupunkikeskustasta. 

 

Koska vanha tilanne, jossa hierarkkisessa keskusverkossa on yksi pääkeskus, alkaa olla ohi, 

ongelmaksi muodostuu mielestäni kehityksen hallittavuus sekä toisaalta keskuskunnan Helsingin 

ja muun pääkaupunkiseudun myöhäinen havahtuminen tilanteeseen. Helsingin seutu olisi nähtävä 

ja myös käytännön päätöksissä käsiteltävä yhtenäisenä monikeskuksisena kaupunkiseutuna, 

muutoin reunoilla hajautuva toimintojen verkko voi alkaa elää omaa elämäänsä. Sekä 

asutusrakenteen hajautuminen kehyskuntiin, työpaikkojen siirtymä ja klusteroituminen 

nauhamaisesti liikenneväylien varteen, suuret kaupan, kulutuksen ja vapaa-ajan yksiköt että 

kasvavat liikennevirrat katalysoivat periferia-periferia rakenteita ja vähentävät kaupunkirakenteen 

hallittavuutta.  

 

Erityisesti kulutuksen ja asumisen välinen suhde muokkaa voimakkaasti reuna-alueiden 

asukkaiden jokapäiväistä liikkumisympäristöä. Tässä kehityssuunnassa reunan uudet kaupalliset 

ytimet menestyvät ja vanhat aluekeskukset menettävät asiakkaita – ja mahdollisesti myös 

väestörakenteeltaan yksipuolistuvat. Aika näyttää muotoutuuko esimerkiksi Vantaanportin–

Aviapoliksen alueesta tulevaisuuden Vantaan todellinen keskus. Kaupunkirakenteellinen muutos 

koskee sekä toiminnallista että symbolista kaupunkitilaa. Nähdäänkö vanha keskusta reunoilta 

katsottuna ehkä jo nyt kaukaisena, kuriositeettinä, jolla on vähän merkitystä omalle toiminnalle? 

Helsingin keskustaan kohdistuu runsaasti kehitystoimia. Alueen asemaa päivittäistavarakaupan 

ytimenä pyritään pelastamaan Kampin keskuksella ja keskustan kauppakortteleiden 

saneeraamisella. Senaatintorin alueelle haetaan uusia yrittäjiä piristämään torinäkymää, ja 

suunnitelmien mukaan vuonna 2015 valmistuu kulttuuria sekä kohtaamispaikkoja tarjoava uusi 

Töölönlahden alue (Kohti uutta… 2005; Jättimarketit… 2005). Tulevaisuus kertoo muodostuuko 

vanhan keskustan funktioksi olla opiskelijoiden, eläkeläisten ja turistien asuttama elämyspuisto.  

 

Vaikka kantakaupungin ulkopuoliset kaupan suuryksiköt vaikuttavat keskustan vetovoimaan, 

keskustaan kasautuneet historialliset arvot ja hallinto pitänevät sen merkittävässä asemassa. Myös 

reuna-alueilta suuntaudutaan keskustaan, etenkin kun kulutetaan vapaa-aikana. Eräs ratkaiseva 
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tekijä keskustan tulevaisuuskuvassa, nykyisessä väestönkasvun painopisteen suuntauksessa, 

saattaa olla sen saavutettavuus vaivattomasti omalla autolla. Mahdolliset liikennerajoitukset, 

kallis pysäköinti tai tietullit painavat vaakaa keskustan ulkopuolisten suurten kauppakeskusten 

eduksi. Suunniteltu keskustatunneli puolestaan toisi lisää autoilevia Helsingin seudun asukkaita 

keskustaan. 

 

Ydinkunta Helsingin lähitulevaisuus näyttää ongelmalliselta. Perheiden muuttaessa kehyskuntiin 

Helsingin asukasrakenne painottuu entistä enemmän opiskelijoihin ja eläkeläisiin, ja 

sosioekonominen rakenne uhkaa yksipuolistua. Samalla veropohja heikkenee. Hallinnolliset rajat 

eivät näy reuna-alueiden asukkaiden arjen liikkumisessa: kehyskunnista voidaan käydä töissä 

pääkaupunkiseudun kunnissa, ja myös palvelut haetaan työmatkan varrelta. Kaupunkimaisia 

pientaloalueita suunnitellaan Helsingin, Espoon ja Vantaan alueille (Manninen 2005: 61), mutta 

nähtäväksi jää miten kunnat ehtivät vastata kehyskuntien haasteeseen. 

 

Ekologisen, sosiaalisen ja toisaalta taloudellisesti kestävän kaupunkirakenteen kehityksen 

turvaamiseksi olisi ratkaistava vaikea yhtälö, johon kytkeytyy niin yhteistyö 

kunnallispalveluiden, liikennejärjestelmien ja joukkoliikenteen järjestämisessä, asutusrakenteen 

ja tonttitarjonnan epätasapaino sekä tähän liittyen veropohjan kapeneminen seudun 

keskuskunnassa. Lisäksi hajallaan toimivalla Helsingin seudulla heikkenevät mahdollisuudet olla 

kansallisen talouden veturi kilpailussa kansainvälisiä metropoleja vastaan. Kehyskuntien 

keskusten kehittäminen, hajakeskittäminen, tasapainottamaan seudun kehitystä on mielestäni 

hyvä ajatus, mutta tällöin olisi huolehdittava keskusten riittävän monipuolisista toiminnoista, 

jottei kasvava liikenne muodostu ongelmaksi. Seudun kuntien asunto- ja yhdyskuntapoliittiset 

linjaukset hallitsemattoman hajautumisen estämisessä vaikuttavat pitkälle Helsingin seudun 

tulevaisuuteen.  
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       Liite 1. 

 

Sundsbergin ja Landbon liikkumista koskevien osatutkimusten haastattelurunko  

 

Muita osioita haastattelussa olivat taustatiedot, asumismieltymykset ja kyselylomakeosio 

(Vaattovaara & Vuolteenaho 2005: liite 3). 

 

Jokapäiväinen liikkuminen & ajanvietto 

- Vastatkaa alueen ja paikannimiä käyttäen. 

 

Missä käytte töissä? 

 

 

 

Missä vietätte vapaa-aikaa harrastusten parissa?  

(Esimerkiksi: urheilu/kulttuuri/illanvietto/luonto) 

 

 

 

 

Missä käytte ostoksilla?  

(Esimerkiksi ruokaostokset / muut ostokset) 

 

 

 

 

Missä tapaatte ystäviänne/tuttavianne?  

(oma alue/muu alue) 

 

 

 

Kiitos! 


