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Johdanto 

Työn tavoitteet ja rakenne 
Tämän työn paikkatietoanalyysit ja niiden tulokset pohjautuvat Karen Buurmans-Niemen vuonna 2018 ELY-
keskukselle tekemään selvitystyöhön. Työn tavoitteena on ollut tehdä paikkatietopohjainen analyysi ja sen pohjalta 
visualisointi rakennuskannan ja väestön muutoksista Uudellamaalla. Visualisointia on käytetty tukena selvitettä-
essä, miten hajarakentaminen on kehittynyt asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella.  

Tehtyjen analyysien pohjalta voidaan osoittaa, että Uudenmaan väestön kasvu kohdistuu erityisesti pääkau-
punkiseudun ympärille ja näille alueille kehittyy myös uutta suunnittelematonta rakentamista. Lähempi tarkastelu 
osoittaa, että harvemmin asutetut seudut vähenevät väestöltään ja jo olemassa olevat, suuremmat asutuskeskitty-
mät kasvavat. Vaikka Uudenmaan itä- ja länsilaidoilla väestön väheneminen on muita alueita suurempi, on koko 
Uusimaa kasvamassa väestöltään. Alueiden rakentamistiheyksiä vertailemalla pystyttiin tunnistamaan asemakaa-
voittamattomia alueita, joissa rakennuksien tiheys vastaa asemakaavoitettuja alueita. 

Työn alussa esitellään hajarakentamiseen johtavat syyt ja seuraukset, joita hajarakentamisesta voi koitua. Li-
säksi käsitellään työhön liittyvät rajaukset sekä termistö. Toisessa luvussa esitellään työssä käytetty metodologia, 
aineistot ja analyyseissä saadut tulokset. Kolmas luku käy lävitse tuloksista tehtyjä johtopäätöksiä ja huomioita. 
Viimeinen luku sisältää yhteenvedon ja muita huomioita liittyen työn tuloksiin. Liitteissä on tarkempia karttoja saa-
duista analyysien tuloksista. 

Hajarakentamisen syyt ja seuraukset 
Alueidenkäytössä eli rakentamisessa ja kaavoituksessa yksi huomattava ilmiö vuosien aikana on ollut asema-
kaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen eli hajarakentaminen. Uudellamaalla hajarakentaminen on 2000-luvun 
alun jälkeen vähentynyt, mutta hajarakentamisen vaikutusten ymmärtäminen on edelleen hyödyllistä.  

Hajarakentaminen on haja-asutusalueille suuntautuvaa pysyvää, ympärivuotista asumista. Haja-asutusalueet 
ovat suunniteltujen eli asemakaavoitettujen taajamien ulkopuolisia alueita.  Kolme tärkeintä syytä haja-asutuksen 
syntymiselle ovat yksittäiset uudet myönnetyt rakennuspaikat, käyttötarkoituksen muutoksella loma-asunnosta ym-
pärivuotiseksi asunnoksi ja sivuasunnot. (Uudenmaan liitto, 2012)  

Yksittäiset myönnetyt luvat rakentamishankkeille asemakaava-alueiden ulkopuolelle eivät aiheuta merkittäviä 
haittoja. Yhdenvertaisuuden vuoksi yksi myönnetty lupa voi silti johtaa useiden samankaltaisten lupien myöntämi-
seen. Tällöin yksittäisen myönnetyn luvan kerrannaisvaikutukset voivat olla merkittäviä. (Airikkala, 2020) Tämän 
vuoksi hajarakentaminen on Uudellamaalla ongelmallisempi ilmiö kuin muissa maakunnissa, koska Uudenmaan 
väestön määrä on paljon suurempi.  

Alueiden kehittämistä tulee tehdä suunnitelmallisesti ja harkita mitä lupia myönnetään. Myönnetyt luvat eivät 
saa haitata kaavan laatimista ja kaavalla on jätettävä suunnitteluvaraa.  (Airikkala, 2020) Myöskään alueelle myön-
nettävät rakennusluvat eivät saa haitata maakuntakaavan tai lainvoimaisen yleiskaavan tavoitteiden toteutumista 
(Käyhkö, 2012). Samanaikaisesti myönnetty useampi lupa rakennushankkeille voidaan nähdä tekijänä, joka lau-
kaisee tarpeen laatia asemakaava alueelle. Toisaalta, jos samat rakennushankkeet ajoitetaan pitkälle aikavälille, 
voi niiden yhteisvaikutusta olla vaikea havaita eikä tarvetta kaavoitukselle tunnisteta. (Airikkala, 2020) Liiallinen 
hajarakentaminen voi johtaa tilanteeseen, jossa kunnan on pakko laatia asemakaava alueelle.  

Hajarakentamisen vaikutukset ovat laaja-alaiset yhdyskunnassa.  Infrastruktuurin ja kunnallisten palveluiden 
takaaminen kaikille asukkaille kasvavien etäisyyksien myötä tuottaa haasteita. Etäisyydet aiheuttavat myös enem-
män tarvetta henkilöautoilulle ja joukkoliikenteen kannattavuus laskee. Suunnittelematon rakentaminen vaikeuttaa 
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myös alueiden myöhempää kaavoitusta. Yksittäiset rakennukset alueella vaikeuttavat kunnallistekniikan ja liiken-
neväylien sijoittamista tehokkaasti. Myös yksittäiset rakennukset voivat vaikuttaa negatiivisesti yhtenäiseen mai-
sema- ja kulttuuriympäristöön. (Uudenmaan liitto, 2012)  

Hajarakentamiselle nähdään myös positiivisia puolia. Luonnon läheisyys ja väljä asumismuoto ovat tärkeitä 
vetovoimatekijöitä. Etätyön yleistyminen tarkoittaa, että matka työpaikan ja kodin välillä voi olla pidempi ja arjen 
yhteensovittaminen työn kanssa helpottuu. Lopuksi tonttien tarjonta asemakaavoitetuilla alueilla ei välttämättä vas-
taa kysyntää ja varsinkin pääkaupunkiseudun tuntumassa hinta voi olla iso tekijä. 

Rajaukset 
Työn yhtenä tavoitteena on ollut selvittää hajarakentamisen tilanne Uudellamaalla väestön ja rakennuskannan 
muutoksien pohjalta. Tämän vuoksi työn analyysit keskittyvät pääosin vain asemakaavoitetun alueen ulkopuolisiin 
alueisiin. Lisäksi analyysit on tehty vain Uudenmaan alueella eikä vastaavat analyysit ole välttämättä päteviä muu-
alla Suomessa. 

Tarkasteltu ajanjakso on rajoittunut vuosiin 2000–2018. Aloitusajankohdaksi on valittu vuosi 2000, koska 
Maankäyttö- ja rakennuslaki tuli tuolloin voimaan. 

Tutkittuja aineistoja ja niistä tehtyjä analyyseja on käytetty toisistaan riippumattomasti. Eri ilmiöiden välisiä 
suhteita ei ole tällöin työssä tutkittu. Alueiden kehittyminen muodostuu useista tekijöistä, joiden summa on usein 
suurempi kuin niiden yksittäiset osa-alueet.  Analyysien tulokset tukevat kokemuspohjaista tietoa Uudenmaan ke-
hityksestä ja johtopäätökset on muodostettu näiden pohjalta. 

Termit ja lyhenteet 

TERMI TAI LYHENNE SELITE 
HAJA-ASUTUS/HAJARAKENTAMINEN Asemakaava-alueen ulkopuolista rakentamista. Puhe-

kielen ilmaisu, jota ei käytetä lainsäädännössä. 
MAL-YHTEISTYÖSOPIMUS 

Maankäytön, asumisen ja liikenteen seudullinen suun-
nitelma. Kuvaa, miten suurimpia kaupunkiseutuja tulee 
kehittää vuosina 2019–2050. 

MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI (MRL) Koskee alueiden käyttöä ja rakentamista. 132/1999. 
PÄÄKAUPUNKISEUTU (PK-SEUTU) Helsingin, Vantaan, Espoon ja Kauniaisen muodos-

tama alue Uudellamaalla. 
HELSINGIN SEUTU 

14 kunnan muodostama kokonaisuus: Helsinki, Es-
poo, Vantaa, Kauniainen, Vihti, Kirkkonummi, Nurmi-
järvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Pornainen, Sipoo, Tuusula, 
Järvenpää, Kerava. 

SUUNNITTELUTARVEALUE 
Maankäyttö- ja rakennuslaissa määritelty alue, jonka 
käytön tarpeiden tyydyttämiseksi on ryhdyttävä toimiin. 
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VALTAKUNNALLISET 
ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueiden-

käytön suunnittelujärjestelmää kaavoituksen ohella. 
Pääasiallinen tavoite varmistaa valtakunnallisesti mer-
kittävien asioiden huomioiminen kaavoituksen ja viran-
omaistoiminnan ohella. 
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Menetelmä 

Aineisto 
Työssä on tutkittu pääosin kolmea aineistoa: rakennuskanta, väestö ja vuoden 2000 jälkeen asutetut ruudut. 
Aineistot ovat seuraavista lähteistä: 

- Rakennukset: Rakennus- ja huoneistorekisteri (RHR)
- Väestötiedot: Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR)
- Vuoden 2000 jälkeen asutetut ruudut: Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR)

Väestödata ja vuoden 2000 jälkeen asutetut ruudut on jaettu 250 x 250 metrin ruutuihin. Rakennuskanta koos-
tuu yksittäisistä pisteistä, jotka ilmaisevat yksittäisen rakennuksen sijainnin.  

Tarkasteltu ajanjakso aineistoissa on ollut vuodesta 2000 vuoteen 2018. Muutamat aineistot eivät ole saaneet 
päivityksiä vuonna 2018.  

Datassa merkittävää vinoumaa aiheuttava tekijä on pääkaupunkiseutu. Pääkaupunkiseudun rakennusten ja 
väestön määrä ovat huomattavasti suurempia kuin sitä ympäröivien muiden alueiden. Jotta pääkaupunkiseudun 
ulkopuolisten alueiden ilmiöt nousisivat paremmin esille, on dataa muokattu siten, että pääkaupunkiseudun merki-
tys tuloksissa on vähäisempi. Tällöin on huomioitava, että tulokset ovat todellisuutta korostuneempia, koska dataa 
on käsitelty. 

Analysointimetodit 
Analysointimetodien pääasiallinen tehtävä oli visualisoida miten väestö ja rakennukset olivat jakautuneet Uudella-
maalla.  Väestöaineiston kohdalla pyrittiin visualisoimaan miltä alueilta väestö on vähentynyt ja mille alueille vä-
estö on siirtynyt.  Rakennusaineistossa visualisoitiin rakennuskannan tiheyttä aluekohtaisesti. Näiden lisäksi meto-
deilla tutkittiin klustereita, eli paikkatiedollisesti merkittäviä, samankaltaisten kohteiden ryppäitä. Lopuksi tarkastel-
tiin aineistoissa tapahtunutta vuosittaista vaihtelua ja pitkän aikavälin muutoksia. 

Analysointimetodit suoritettiin ESRI:n ArcGis-ohjelmistolla. Kyseiset analysointityökalut kuuluvat ohjelmiston 
Spatial Analyst -laajennukseen. 

Analysointimetodien lopputuotteena on joukko tasoja, joiden paikkatietodataa visualisoitiin. Visualisoituja ta-
soja käytettiin uusien havaintojen löytämiseen ja jo tunnettujen ilmiöiden todentamiseen. 

Aineistokohtaiset huomiot aineistoista ja analyyseista 

Väestönmuutos 

Väestömuutoksen analysoinnissa pääasiallinen tavoite oli visualisoida asemakaavoittamattomien alueiden väestön 
muutosta eli miten suunnittelematon aluekehitys on vaikuttanut väestön määrään. Toinen tavoite oli selvittää, onko 
Uudellamaalla alueita missä väestö vähenee kasvamisen sijaan. 
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Käytettyä aineistoa muokattiin vähentämällä pääkaupunkiseudun vaikutusta. Kun suurien kaavoitettujen aluei-
den vaikutus väheni, nousivat pienempien ja väestöltään harvempien alueiden muutokset paremmin esiin aineis-
ton joukosta. Toisaalta yhden hengen talouksien vaikutus kasvoi, jolloin analyysin tuloksien tulkinnassa tuli huomi-
oida tämä epävarmuustekijä. 

Käytetyssä datassa oli muutamia epävarmuustekijöitä. Osa YKR:n väestön datasta vuosilta 2014–2015 osoit-
tautui kuuluvan vanhempaan väestödataan. Toinen ongelma liittyi kuntien rajoihin ja rajojen kohdalle osuviin data-
soluihin. Rajan alla oleva solu ja sen alue voi kuulua kumpaankin kuntaan, jolloin kyseisessä datassa on kaksi so-
lua päällekkäin kummallekin kunnalle. Kyseinen ilmiö voi aiheuttaa analyyseissa epäjohdonmukaisuuksia varsinkin 
kuntien rajojen lähelle. Analyysien lopputuloksissa vaikutus on vähäinen. 

Analyyseissä vertailtiin eri vuosien muutoksia väestössä keskenään. Tällä tavoin kyettiin visualisoimaan sitä, 
miten väestön määrä oli kehittynyt eri vuosina ja ajanjaksoina. Huomioitavaa aineistossa oli, että joukossa oli alu-
eita, joiden yhden vuoden aikana tapahtunut muutos väestön määrässä on vähäinen vertailtaessa koko väestön 
määrään alueella. Tämän vuoksi osa muutoksista korostui aineistossa enemmän kuin niiden kuuluisi. 

Rakennuskanta 

Rakennuskannan analyysissa pääpainopiste oli visualisoida miten rakennukset ovat jakautuneet asemakaavoitet-
tujen alueiden ulkopuolella. Väestönmuutos on merkittävä indikaattori, mutta rakennuskanta ei muodostu pelkäs-
tään asuinkäytön rakennuksista. Tässä analyysissä otettiin huomioon koko rakennuskanta ja kaikki rakennusten 
eri käyttötarkoitukset. 

Suurin osa analyyseistä kohdistui alueille, joissa ei ollut voimassa olevaa asemakaavaa. Johtuen asemakaa-
van vaikutuksesta, rakennuskanta on huomattavan tiheää asemakaavan reunoilla verrattuna ei-asemakaavoitet-
tuun alueeseen. Kyseiset reuna-alueet aiheuttivat analyyseissä kauempana reunoista olevien alueiden vaikutuk-
sien esiintymisen heikompana visualisoinneissa.  

Asemakaavoitetun alueen raja-arvo 

Asemakaavoitetuille alueille etsittiin sopivaa raja-arvoa tutkimalla rakennuskannan aineistoa. Raja-arvo osoittaisi 
ne alueet, joita ei ole asemakaavoitettu, mutta ominaisuuksien puolesta ne vaatisivat asemakaavoitusta. Eri ase-
makaavoitettujen alueiden rakennuksien tiheyttä tarkasteltiin, mutta koska alueiden skaala, ryhmittely ja rakennus-
tiheys vaihtelivat paljon, ei selkeää tulosta raja-arvolle kyetty muodostaa. Sen vuoksi tässä työssä esitetyt johto-
päätökset siitä mitkä alueet kohtaavat painetta kehityksensä suhteen on tehty perustuen yksinkertaisiin analyysei-
hin rakennustiheydestä ja visuaaliseen tulkintaan.  

Vuoden 2000 jälkeen asutetut ruudut 

Asemakaavoittamattomien alueiden kehittymisessä tarkasteltiin uusia asutettuja ruutuja, jotka sijaitsivat asema-
kaava-alueiden ulkopuolella. Tutkimuksessa oli huomioitava, että vaikka ruutu ei olisi asutettu, voi alue olla silti 
kaavoitettu. Lisäksi väestö voi koostua yhden hengen talouksista, jolloin niiden alueellinen merkitys on erilainen 
kuin useamman hengen talouksilla. Pysyvällä asutuksella on paljon merkitystä alueen infrastruktuurin tarpeelle, 
palveluille ja ympäristölle. 

Käytetyissä analyyseissä huomioitiin pääkaupunkiseudun vaikutus ja sen merkittävyys. Pääkaupunkiseudun 
vaikutusta vähennettiin, jolloin väestöltään ja rakennuksiltaan harvempien alueiden vaikutus kasvoi. Lisäksi ana-
lyysissa huomioitiin vain solut, joissa oli selkeä muutos väestössä. 
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Johtopäätökset ja huomiot 

Väestönmuutos 
Koko Uudenmaan alue kasvaa väestön määrältään, vaikka Uudenmaan alueelle kuuluu myös alueita, joilla väestö 
paikallisesti vähenee. Keski-Uusimaa, erityisesti pääkaupunkiseutua ympäröivä alue, on kasvanut muita Uuden-
maan alueita voimakkaammin. Tuloksissa on erotettavissa selkeä pyöreä kehä pääkaupunkiseudun ympärillä, 
jossa väestön määrä on kasvanut enemmän kuin muilla alueilla. Kauempana pääkaupunkiseudusta, erityisesti Uu-
denmaan itä- ja länsilaidoilla, väestö vähenee muita Uudenmaan alueita voimakkaammin. Pääkaupunkiseudun 
vetovoimaisuus erottuu aineistosta siis selkeästi.  

Kuva 1. Uudenmaan väestönmuutos. Sinisillä merkityillä alueilla väestön määrä vähentynyt 2000-2016 välillä ja punaisilla alueilla kasvanut.

Kuntien sisällä olevissa keskuksissa, joissa väestön määrä on korkeampi kuin ympäröivissä taajamissa, on havait-
tavissa satunnaista väestön kasvua ja vähentymistä. Kun väestön määrä alueella on suuri, on väestönmuutos 
suurta, eikä selkeitä rajoja kasvavien ja vähentyvien alueiden välillä ole. Väestön tiheyden kasvaessa tihentyy 
myös satunnainen väestön kasvu ja vähentyminen. Tämän vuoksi asemakaavoitetut alueet erottuvat aineistosta 
selkeästi, koska niiden väestön tiheys on korkeampi. Tällöin asemakaavoitetulta alueelta väestö sekä vähenee ja 
että kasvaa enemmän kuin kyseisten alueiden ulkopuolella. Kuvassa 2 voidaan nähdä punaiset kasvavat ja siniset 
vähentyvät alueet. 
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Kuva 2. Väestön kasvaminen ja vähentyminen alueellisesti. Asemakaavoitetuilla alueilla muutos tiheämpää. 

Kuva 3. Absoluuttinen ja suhteellinen väestönmuutos.

Analyyseissa erotettiin sekä absoluuttinen että suhteellinen väestönmäärän muutos.  Jos vertailussa käytetään 
vain absoluuttisia muutosarvoja, ovat Helsinki, Vantaa ja Espoo kaikista kunnista ylivoimaisesti suurimmat kasva-
jat. Suhteelliset arvot paljastavat sen sijaan, että esimerkiksi vuosien 2000–2016 aikana Kirkkonummen väestön 
määrä on kasvanut 31 %. Kyseinen kasvun määrä 9122 uudella asukkaalla on suurempiin kuntiin vertailtaessa 
pieni lukema, mutta palveluiden, infrastruktuurin ja julkisen liikenteen kapasiteetin tulisi seurata suhteellisen kas-
vun määrää. Kyseinen lukema ilmaisee myös selkeän tarpeen suunnitellulle alueidenkäytölle. Kuvassa 3 on ver-
tailtu absoluuttista ja suhteellista väestönmuutosta.  
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Kuva 4. Väestön absoluuttinen muutos eri ajanjaksoina.

Kuntien koko vaikutti absoluuttisen väestömäärän muutokseen. Mitä suurempi kunnan väestön määrä oli, sitä suu-
rempi väestön muutos myös oli. Kun tarkasteltiin suhteellista väestön kasvua, olivat pääkaupunkiseutua ympäröi-
vät kunnat kasvaneet muita enemmän.  

Tutkituista kunnista Helsinki, Espoo, Vantaa, Hyvinkää, Järvenpää, Kirkkonummi, Nurmijärvi ja Porvoo ovat kasva-
neet absoluuttiselta väestömäärältään koko tarkasteltuna ajanjaksona. Ainoastaan kahdessa kunnassa, Lapinjärvi 
ja Hanko, on väestön määrä vähentynyt. 

Kuva 5. Hyvinkään väestön siirtyminen sinisiltä alueilta punaisille. 

Analyysin tuloksissa nähtiin muutamia ilmiöitä, jotka erottuivat joukosta. Hyvinkään asemakaavoitetulla alueella on 
selkeä ero väestöltään vähentyvän ja kasvavan alueen välillä. Muiden kuntien asemakaavoitetuilla alueilla vastaa-
vaa jakoa ei samalla tavalla esiinny. Kuvassa 5 on näkyvissä sinisellä värillä väestöltään vähentyä puoli ja punai-
sella värillä kasvava puoli asemakaavoitetusta alueesta. Vaikka kyseessä on asemakaavoitettu alue eikä se koske 
tämän työn tutkimusaluetta, eroaa alue väestönmuutokseltaan selkeästi. Yksi merkittävä syy jakoon on itäisen alu-
een uudempi rakennuskanta, joka toimii vetovoimatekijänä.  
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Kuva 6. Lohjalla tapahtuva väestönmuutos.

Toisenlainen ilmiö esiintyy aineistossa länsi- ja itälaidan kunnissa. Kyseisten kuntien väestön määrä on kasvanut 
muuta Uuttamaata hitaammin ja riippuen tarkastellusta ajanjaksosta jopa vähentynyt. Yksi tällaisista kunnista län-
nessä on Lohja. Vaikka Lohjan väestön määrä on kasvanut 2000–2016 välillä 7 %, on väestö vähentynyt useilla 
alueilla Lohjan sisällä. Kasvu on kohdistunut pääasiassa asemakaavoitetuille alueille ja asumiskeskuksien lähei-
syyteen. Ilmiö on tyypillinen maaseudulla, missä taajamien ulkopuoliset alueet vähenevät väestöltään ja pääasi-
assa asutuskeskukset ja niitä ympäröivät alueet kasvavat. Kyseinen ilmiö esiintyy muuallakin Uudellamaalla ja 
Suomessa laajemminkin (Maa- ja metsätalousministeriö, 2017). 

2000-luvun alun jälkeen väestön harventuminen ja kaupunkirakenteen hajoaminen on vähentynyt. (Käyhkö, 2012) 
Tehdyissä analyyseissa huomattiin, että vuoden 2010 jälkeen väestönkehitys on keskittynyt olemassa olevien kes-
kuksien kasvamiseen.  Huomattava löydös analyyseissä oli ajanjakson pituuden ja alueen mittakaavan vaikutus. 
Lyhyemmillä ajanjaksoilla ilmiöt eivät erotu tuloksista selkeästi, mutta pidemmällä aikajänteellä merkitys kasvaa. 
Mittakaavan kanssa pätee sama havainto, koska osa havainnoista esiintyy vasta tarkasteltaessa suurempaa koko-
naisuutta. 

Rakentaminen 
Uudenmaan seudulla on 441 934 rakennusta, joista 168 400 (42 %) on asemakaavoitetun alueen sisäpuolella. 
Vertailuna koko Suomen rakennuskanta käsittää 1 530 000 rakennusta. Asemakaavoitetulla alueella rakennusten 
käyttötarkoitus jakautuu melko tasaisesti asuinrakennuksiin, vapaa-ajan asuinrakennuksiin, saunarakennuksiin ja 
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muihin rakennuksiin. Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella jako on puolestaan paljon vinoutuneempi, koska 
asuinrakennuksien osuus on ⅔ koko rakennuskannasta. (Rakennukset, valmiit RHR 2017) 

Kuva 7. Rakennuksien osuus asemakaavoitetun alueen ulko- ja sisäpuolella. 

Analyyseissa ei huomattu riippuvuutta asemakaavoitetun alueen koon ja rakennusten tiheyden välillä. Kuusi vähi-
ten asutettua kuntaa (Pukkila, Myrskylä, Lapinjärvi, Pornainen, Askola ja Siuntio), muodostavat ryhmän, jossa yh-
distävänä tekijänä on pieni rakennusten määrä (vähemmän kuin 5000 rakennusta) ja pieni määrä rakennuksista 
asemakaavoitetulla alueella (vähemmän kuin 25 %). Kyseisten kuntien yhteenlaskettu rakennusmäärä asemakaa-
voitetuilla alueilla on alle 1100 rakennusta. Inkoon ja Sipoon kunnilla on samanlainen osuus rakennuksistaan ase-
makaavoitetuilla alueilla, mutta rakennusten absoluuttinen määrä on huomattavasti korkeampi kuin edellä maini-
tuilla kunnilla. Sipoo on erityinen poikkeus, koska kunnan kaikista 16630 rakennuksesta vain 2824 on asemakaa-
voitetulla alueella.   

Asemakaavoitetun alueen raja-arvo 
Yhtenä työn tavoitteena oli löytää asemakaavoitetun alueen kynnysarvo. Tarpeeksi tarkan ja merkityksellisen ar-
von tuottaminen ei ollut työn aikajänteen ja laajuuden huomioon ottaen mahdollista. Muutamille asemakaavan alu-
eille tehtiin pistetiheyden analyyseja, mutta arvot olivat 4 rakennusta /km² ja 1000 rakennusta/km² välillä. Arvojen 
joukko on siis liian laaja, jotta siitä voisi tehdä johtopäätöksiä. Huomioitavaa arvoissa oli silti se, että alueilla, jotka 
olivat pääsääntöisesti teollisuuden käytössä, oli rakennuksien tiheys huomattavasti alempi kuin alueilla, jotka olivat 
pääsääntöisesti pysyvän asutuksen käytössä. Toinen tärkeä huomio liittyi alueisiin, jotka olivat pääosin pysyvän 
asutuksen käytössä, pinta-alaltaan pieniä ja ne olivat asemakaavoitettu. Kyseisten alueiden rakennuksien tiheys oli 
huomattavasti korkeampi verrattuna alueisiin, joiden rakennuksien käyttötarkoitus oli monipuolisempi ja alueet 
olivat pinta-alaltaan suuria. 



12 

Kuva 8. Uudenmaan asemakaavoitetun ulkopuoliset alueet, joissa rakennuksien tiheys vastaa asemakaavoitettua aluetta. Punaisella tähdellä 
merkityt huomattavia keskittymiä. 

Työssä käsiteltiin pääosin vain väestöä ja rakennuskantaa. Koska asemakaavan laatimiseen liittyy useita muitakin 
tekijöitä, kuten liikenne, palvelut ja vesihuolto, on raja-arvon määrittämisessä otettava myös nämä seikat huomi-
oon. Koska tässä työssä ei kyseisiä tekijöitä käsitelty, suoritettiin yksinkertaisempi analyysi vain rakennuskannan 
tiheyttä analysoimalla. Kuvassa 8 on analyysin tulokset. Punaisella tähdellä merkityillä alueilla rakennuskannan 
tiheys on yli 60 rakennusta / km² ja ruskealla tähdellä merkityillä alueilla tiheys on yli 50 rakennusta / km². Luvut 
valittiin perustuen keskimääräiseen rakennustiheyteen. Merkittävimmät alueet sijaitsevat Sipoossa, Espoossa, 
Kirkkonummella ja Raaseporissa. Tarkempi tarkastelu osoitti, että Espoon ja Sipoon alueiden rakennuskanta 
koostuu pääosin asuinrakennuksista ja ”muut” ryhmään kuuluvista rakennuksista. Kyseinen jako on tyypillinen 
asemakaavoitetuilla alueilla, joissa ei ole teollisuutta. Kirkkonummen ja Raaseporin analyysissa ilmenneet alueet 
koostuvat pääosin vapaa-ajan asuinrakennuksista ja muista ei-pysyvässä asuinkäytössä olevista rakennuksista.  

Saadut tulokset analyyseista osoittavat, että selkeää asemakaavoitusta vaativaa aluetta ei voida yksinkertai-
sella rakennustiheyden analyysilla osoittaa. Tarkempaa arviota varten alueen rakennuskannan koostumusta, ym-
päröivää infrastruktuuria ja sijaintia suhteessa palveluihin täytyy tarkastella yhdessä tapauskohtaisesti. Yllä kuvattu 
analyysi nostaa esille alueita, joilla tarkempi maankäytön suunnittelu on tarpeen. Tämä tulee huomioida myös lu-
paprosesseissa. 

Hajarakentaminen 

Selvityksen mukaan hajarakentaminen on merkittävintä pääkaupunkiseutua ympäröivissä kunnissa (Kirkkonummi, 
Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Sipoo). Kuvassa 9 näkyy asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolelle vuo-
sina 2000–2018 painottunut rakennuskannan kasvu. Kun samalla vertaillaan kuvassa 8 näkyviä keskittymiä, voi-
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daan tunnistaa alueet, joissa hajarakentaminen on merkittävintä. Kyseisille alueille on painottunut runsaasti raken-
tamista ja muihin alueisiin verrattuna suhteellinen osuus rakennuskannasta ei sijaitse asemakaavoitetuilla alueilla. 
Kyseiset alueet nousevat analyyseistä selkeimmin esille, mutta koska rakennuksien määrät ja niiden muutokset 
ovat pieniä, nousevat erot esiin vain pitkän aikavälin vertailulla. 

Kuva 9. Asemakaava-alueen ulkopuolisen rakentamisen jakauma.

Selvitys vahvistaa sen, että pääkaupunkiseudun ympäryskuntiin kohdistuu selkeää rakentamispainetta. 
Ympärys-kunnat ovat maankäyttö- ja rakennuslain 16§:n mukaisia suunnittelutarvealueita. Kunnat ovat myös itse 
tunnista-neet prosesseissaan suunnittelutarpeen. 
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Kuva 10. Rakennuksien jakauma asemakaavoitetun alueen sisä- ja ulkopuolelle kunnittain. 

Kuvassa 10 on näkyvissä kuntien uudet rakennukset vuosien 2000–2018 välillä ja niiden jakauma asemakaavoite-
tuille ja asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolelle. Kunnat jakautuvat karkeasti samankaltaisiin joukkoihin niiden 
rakennusmäärän ja sijainnin perusteella. Hanko ja Sipoo erottuivat selkeästi muista kunnista. Hangon tapauksessa 
rakennuksien määrä asemakaavoitetun alueen sisäpuolella oli paljon odotettua suurempi kuin sen sijainnin ja ra-
kennusmäärän perusteella voitaisiin odottaa. Sipoon tapauksessa rakennuksien määrä asemakaavoitetulle alu-
eella oli hyvin pieni sijaintiin ja rakennuskannan kokoon nähden.  
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Kuva 11. Kuntien ryhmittäytyminen. Rakennuksien osuus asemakaavoitetulla alueella merkitty kaaviossa punaisella osuudella. 

Vaikka sijainti ei suoraan määrittänyt osuutta rakennuskannasta asemakaavoitetulla alueella, kyettiin samankaltai-
set kunnat ryhmittelemään keskenään. Kuvassa 11 näkyvissä olevat rajat pyrkivät ryhmittelemään kunnat sen pe-
rusteella miten suuri osuus rakennuskannasta on asemakaavoitetun alueen sisäpuolella tai ulkopuolella. Tämä 
osoittaa, että korkean ja pienen osuuden alueet ovat yleensä lähempänä toisiaan. Kunnat voidaan jakaa karkeasti 
Uudenmaan keskialueen kaupunkimaisiin kuntiin ja laitojen maaseutumaisiin kuntiin. Maaseutumaisilla kunnilla 
hajarakentaminen on tyypillisempää ja kaupunkimaiset kunnat toteuttavat suunnitelmallisempaa rakentamista.  

Rakennuskannan ja väestön kehitys vuosien 2000–2016 aikana 
Aineistoissa tapahtuneita muutoksia eri pituisilla ajanjaksoilla vertailtiin keskenään. Johtuen lyhyestä ajanjaksosta 
ja suhteutettuna pienistä väestönmäärän muutoksista kunnissa, voi johtopäätöksissä korostua pienetkin muutok-
set. Pääsääntöinen ilmiö sekä väestön että rakennuskannan kohdalla on olemassa olevien, kaavoitettujen aluei-
den kasvaminen. Rakennuskannan aineistossa ensimmäisenä vuotena 33 % uusista rakennuksista rakennettiin 
asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolelle, mutta luku oli vain 22 % viimeisenä vertailuvuotena. Kuntien välillä on 
suuria eroja, mutta ilmiö on havaittavissa koko ajanjaksoa ja Uuttamaata havainnoidessa. 
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Kuva 12. Uudenmaan alueiden vuosien 2000-2016 tapahtunut väestön kehitys. Punaisissa ruuduissa väestön kasvu merkittävää ja 
sinisissä ruuduissa väestön vähentyminen merkittävää. 

Väestön määrän kehitys painottuu asemakaavoitettujen alueiden ulkopuolella pääkaupunkiseudun ympärille. Ku-
vassa 12 on näkyvissä ne alueet Uudellamaalla, joissa väestön muutos ollut merkittävintä vuosien 2000–2016 ai-
kana. Mielenkiintoinen huomio analyyseissä oli se, että merkittävät muutokset väestön määrässä ilmeni vain, kun 
tarkasteltiin aineistoa pitkällä aikavälillä. Jos tarkasteltu ajanjakso oli lyhyempi, ei selkeää ja merkittävää ilmiötä 
pystytty havaitsemaan. Kuvassa 13 on näkyvissä eri ajanjaksoina tehtyjen analyysien tulokset siitä, mitkä alueet 
kasvavat väestöltään. Kun tarkasteltu ajanjakso on vain vuoden mittainen, vaikuttaa muutos olevan satunnaista. 
Tästä voidaan päätellä, että kokonaiskuvan muodostaminen väestön ja rakentamisen kehityksestä vaatii pitkäai-
kaista seuraamista.  
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Kuva 13. Uudenmaan uudet asutetut ruudut eri ajanjaksoina. 
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Loppuhuomiot 

Uudenmaan hajarakentaminen on muuttunut 2000-luvun alusta. Uusi rakennuskanta painottuu asemakaavoite-
tuille alueille ja väestö siirtyy asumaan keskuksiin palveluiden lähelle. Kehitys on hyvä, koska etäisyydet palvelui-
hin lyhentyvät ja yksityisautoilun tarve vähenee. 

Analyyseissä kuitenkin huomattiin selkeä väestön ja rakennuksien tihentyminen asemakaavoittamattomilla alueilla 
pääkaupunkiseudun ympärillä. Osalla alueista rakennuksien tiheys vastaa jo asemakaavoitettuja alueita. Kuvassa 
8 on esitetty kyseisiä alueita Uudellamaalla. Kuvassa esitetyt alueet vastaavat rakennuksien tiheyksien osalta ase-
makaava-alueita. Kuntien maankäyttösuunnittelussa ja lupaprosesseissa tulee kiinnittää näiden alueiden osalta 
erityisesti huomiota palveluverkon, toimivan vesihuollon, tieliikenteen, kevyenliikenteen riittävyyteen ja arvioida 
tarkemmin asemakaavoituksen tarve. 

Vuonna 2050 Helsingin seudulla ennustetaan olevan jopa 2 miljoonaa asukasta. Helsingin seudun 14 kuntaa ovat 
tunnistaneet suunnittelutarpeen kasvavan väestön myötä MAL-yhteistyössä. Jotta olemassa olevaa kaupunkira-
kennetta voidaan hyödyntää mahdollisimman tehokkaasti ja uuden rakentamisen alueet asettuvat palveluiden ja 
julkisen liikenteen käyttöalueille, on yhteinen strategia otettava käyttöön. (HSL Helsingin seudun liikenne, 2019) 
Hajarakentamisen suhteen kuntien asemakaavoitetuille alueille tulisi olla tonttivarantoja, jotka voivat tarjota vaihto-
ehtoja haja-asutusalueen tarjonnalle.   

Yksi MAL-yhteistyön tavoitteista on liikenteen kasvihuonekaasujen päästövähennykset. Vähennyksiä tulisi olla 50 
% vuoden 2005 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Uudenmaan kunnilla on myös omia tavoitteita koskien hiilineut-
raalisuutta. Pääasiallinen tavoite on henkilöliikenteen vähentäminen. Tärkeässä roolissa ovat julkisen liikenteen ja 
työmatkaliikkumisen kehittäminen. Toimenpiteet edistävät vähähiilistä ja kestävää yhdyskuntarakennetta yhdessä 
kaavoituksella ohjatun asuntotuotannon kanssa. (HSL Helsingin seudun liikenne, 2019) 

Tavoitteiden täyttäminen vaatii suunnitelmallisuutta päätöksenteossa ja sitä edesauttaa monipuolisen kuvan muo-
dostaminen pitkän aikavälin kehityksestä. Tässä selvityksessä osoitettiin, sekä aika että mittakaava vaikuttavat 
siihen millaisia ilmiöitä nousee esille, kun tarkastellaan väestön ja rakennuskannan kehitystä.  
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