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II ASUTUKSEN HAJAUTUMINEN JA LIIKENNE

2.1. Kaupungissa on helpompi elää vähäpäästöisesti

Kaupungit on nähty usein uhkana luonnolle (esim. Kanninen 1998, s. 52). Suuri yleisö mieltää vieläkin
pientaloasumisen haja-asutusalueella usein ympäristöystävällisemmäksi vaihtoehdoksi kuin kerrosta-
loasumisen kaupungissa (esim. Tienari 2001, s. 67). Tämä johtuu pitkälti siitä, etteivät kansalaiset
hahmota liikenteen suurta merkitystä elämäntavasta syntyvien päästöjen aiheuttajana (esim. Pekka-
nen ym. 1997, s. 183). Suomessa ei tiedosteta myöskään sitä, että haja-asutusalueiden kiinteistökoh-
taisesti käsiteltyjen jätevesien keskimääräinen vesistökuormitus on yli kuusinkertainen taajamien kes-
kitetysti puhdistettuihin jätevesiin verrattuna (Kaarikivi-Laine 2003, ss. 5, 14; ks. myös Kiukas ja Kärk-
käinen 2007). Kaupunkimaisen tiheä asutus mahdollistaa myös asuntojen lämmittämisen energiate-
hokkaalla, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon perustuvalla kaukolämmöllä.

Maaseutuväestö eli kaupunkiväestöä luonnonmukaisemmin vielä 1950- ja 1960-luvuilla. Polttopuulla
lämmittämisen ja kotitarveviljelyn väheneminen sekä autoistuminen ja vesikäymälöiden yleistyminen
ovat kasvattaneet huomattavasti haja-asutusalueiden väestön ympäristökuormitusta. Koska maaseutu
on menettänyt merkitystään tuotannon paikkana, siellä asuvien työmatkat ovat pidentyneet. Maaseu-
dulle muuttoon ei liity myöskään yleensä muun kulutuksen vähenemistä (Kytö & Aaltola 2006, s. 62;
Tuorila 2006, s. 37, 40). Pekkasen ja muiden (1997, s. 116, 204) mukaan kaupungista maaseudun
haja-asutusalueille muuttaneet eivät ole kiinnostuneita esimerkiksi kompostikäymälän hankkimisesta.
Edes keittiöjätteiden kompostointia ei juuri harrastettu.

Vähäpäästöinen elämä onkin nykyisin helpompaa nimenomaan kaupungissa asuen. Kasvihuonekaa-
supäästöjen osalta tämä johtuu etenkin siitä, että kaupunkilaisilla on paitsi lyhyemmät työmatkat myös
paremmat mahdollisuudet käyttää joukkoliikennettä, joka toimii hyvin pääkaupunkiseudulla ja etenkin
Helsingissä (esim. Harmaajärvi ym. 2001, s. 53). Ekotehokas joukkoliikennejärjestelmä edellyttää
suurta asukastiheyttä. Suurissa kaupungeissa on yleensä myös suurempi asukastiheys. (Himanen ym.
1995, s. 18.) Myös Lahden (1996, s. 7) mukaan Suomen taajamat ovat sitä harvemmin rakennettuja,
mitä pienempiä ne ovat. Joukkoliikenteen kannattavuus edellyttää vähintään 2000 asukasta neliökilo-
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metrillä (Ristimäki ja Helminen 2007). Helsingin asukastiheys on 3000 asukasta/km2 (Helsingin yleis-
kaava 2002… , s. 18).

Helsingin hyvin toimiva joukkoliikenne heijastuu muun muassa siihen, että kaupungin asukkaat omis-
tavat auton huomattavasti harvemmin kuin muut suomalaiset (Rajanti 2002, s. 37). Suurin osa Helsin-
gin moottoriliikennematkoista tehdäänkin joukkoliikennevälineillä (EMTA Barometer of Public… 2004,
ss. 8– 9). Hannosen (2007, ss. 14, 21– 22) mukaan helsinkiläiset ovat melko tyytyväisiä kaupunkinsa
joukkoliikennetarjontaan. Lisäksi joukkoliikenteen ja jalankulun katsotaan toimivan Helsingissä huo-
mattavasti auto- ja pyöräliikennettä paremmin.

Maaseudulla liikkumiseen käytetään etupäässä henkilöautoa, koska joukkoliikenteen tarjonta on riit-
tämätöntä (esim. Tuorila 2006, s. 39). Edes kävely ei ole kovin suosittu kulkumuoto aikuisten keskuu-
dessa ja polkupyöräilykin rajoittuu kesäaikaan (Pekkanen 1996, s. 129; Pekkanen ym. 1997, s. 164).
Työmatkat ovat lisäksi usein pitkiä. Kytön ja Aaltolan mukaan (2006, liite 2) suurin osa maaseutumai-
siin kuntiin1 muuttaneista työskentelee oman kunnan ulkopuolella. Pekkasen ja muiden tutkimuksessa
Hämeenlinnan työssäkäyntialueen haja-asutusalueilla asuvien työmatkan keskipituus oli 50 kilometriä
(Pekkanen ym. 1997, s. 59). Haja-asutusalueiden asukkaat kokevatkin tarvitsevansa yhden auton jo-
kaista työssäkäyvää henkeä kohden (esim. Pekkanen ym. 1997, s. 163).

2.2. Asutuksen hajautuminen

Perinteisessä elämänmuodossa asunto sijaitsi lähellä työpaikkaa. Talonpojat asuivat lähellä peltoja ja
karjasuojia. Tehdastyöläiset asuivat korkeintaan polkupyörä- tai raitiovaunumatkan päässä tehtaalta.
Hallinnon ja liike-elämän palveluksessa työskentelevät asuivat kaupunkikeskustojen välittömässä lä-
heisyydessä sijaitsevilla asuinalueilla. (Esim. Heikkilä-Kauppinen 1971, ss. 2– 6.)

Nykyisin valtaosa työpaikoista sijaitsee kaupungeissa, mutta monet työntekijät asuvat kaukana työ-
paikastaan. Asutuksen hajautumisella (residential sprawl) tarkoitetaan kaupunkeihin tukeutuvan asu-
tuksen2 leviämistä kaupunkia ympäröivälle maa- ja metsätalousalueelle. Kaupungin ympärille syntyy
fyysisesti laajeneva kaupunkiseutu, jonka rakennuskanta koostuu enimmäkseen pientaloista. (Urban
sprawl in Europe 2006, ss. 6, 11.) Eurooppaa uhkaa rurbanisoituminen eli maaseudun ja luonnon
väistyminen leviävän asutuksen ja sitä palvelevan liikenneverkoston tieltä (esim. Päivänen 2000, s.
102).

Suomen asutus on hyvin hajanaista läntisiin naapurimaihin verrattuna. Suomalaistaajamissa
asuu keskimäärin vain noin 600 asukasta neliökilometrillä, kun Ruotsin taajamissa vastaava
luku on 1400 (Lainevuo ja Siimes 2001, s. 37). Seppälän ja Mäenpään (2006, s. 59) mukaan
Suomessa onkin rakennettua maa-alaa henkeä kohden lähes kaksi kertaa enemmän kuin
Ruotsissa. Norjan taajamat ovat keskimäärin yhtä tiheästi asutettuja kuin Helsinki (Lainevuo ja
Siimes 2001, s. 37).

Edellä kuvatusta ilmiöstä käytetään myös nimitystä disurbanisaatio. Disurbanisaation myötä asutus
valtaa maata huomattavasti nopeammin kuin väestö kasvaa. Rakennetun maan pinta-ala onkin kas-
vanut viimeisen 20 vuoden aikana monissa Euroopan maissa kolme kertaa väestöä nopeammin (Ur-
ban sprawl in Europe 2006, s. 11.)

1 Maaseutumaisella kunnalla tarkoitetaan kuntaa, jonka väestöstä alle 65 % asuu taajamissa (Vartiainen
1989, s. 69).
2 Termi tarkoittaa lähinnä sitä, että asukkaat hyödyntävät aktiivisesti kaupunkien palvelutarjontaa tai että
heidän työpaikkansa sijaitsee kaupungissa.
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Klaassenin ja Scimemin mukaan urbanisaation, suburbanisaation ja disurbanisaation muodostamaa
jatkumoa voidaan pitää historiallisena kehitysmallina, jonka moottorina toimii teollistuminen ja teollis-
tumisesta johtuva elintason asteittainen nousu. Urbanisaatio tarkoittaa kaupungistumista eli maaseu-
dulta saapuvan väestön keskittymistä kaupunkeihin. Suburbsanisaatio eli esikaupungistuminen tar-
koittaa väestönkasvun keskittymistä kaupungin reuna-alueille tai kaupungin viereisiin ympäryskuntiin
rakennettaville kerrostalo- ja pientaloalueille. Disurbanisaatio suomennetaan usein seutuistumiseksi,
joskus myös vastakaupungistumiseksi (ks. esim. Vartianen 1989, ss. 50, 62 tai Halme 1995, ss.
18– 23). Disurbanisaatiolla tarkoitetaan muuttoliikettä kaupungista tai kaupungin läheiseltä esikaupun-
kialueelta kauempana sijaitsevaan, enemmän tai vähemmän maaseutumaiseen kuntaan. (Klaassen ja
Scimemi 1981, ss. 11– 26.)

Seutuistuminen voidaan jakaa Vartiaisen (1991, ss. 83– 84) mukaan neljään alatyyppiin. Kyläistyminen
on olemassa olevien vanhojen maalaiskylien hallittua kasvua. Etiöityminen on pientalovaltaisten satel-
littitaajamien (taajaman määritelmästä, ks. alaviite3) syntymistä kyläkeskusten ulkopuolisille metsä- ja
peltoalueille. Jonoutuminen on asutusjonojen muodostumista tienvarsiin ja rannoille. Sirottuminen tar-
koittaisi varsinaisen haja-asutuksen syntymistä.

Asutuksen hajautuminen alkoi jo 1950-luvulla. Perinteisten umpikortteleiden sijaan kaupunkialueelle
ryhdyttiin rakentamaan tonteille vapaasti ja väljästi sovitettuja kerrostaloja sekä keskelle tonttia raken-
nettuja omakotitaloja (rintamamiestalot). Suomen ja Ruotsin metsälähiöt sijoitettiin lisäksi usein kauas
keskustasta, jolloin vanhan, tiiviin kaupunkirakenteen (kantakaupunki) ja uuden lähiön väliin jäi metsiä
ja omakotitaloalueita. Pientalojen eli rivi- ja omakotitalojen rakentaminen alkoi yleistyä uudelleen 1970-
ja 1980-luvuilla. (Asuinympäristön suunnitteluperiaatteet 1975, s. 41; Mänty 1992, s. 45; Rouhianen
1993, s. 5– 7; Päivänen 1998, s. 79.)

Holttisen (1992, s. 147) mukaan disurbanisaatio alkoi kiihtyä Suomessa 1990-luvulla. Lammin ja Ti-
mosen (2007) mukaan omakotitalossa asuvien talouksien määrä on noussut yli sadalla tuhannella
viimeisen 15 vuoden aikana. Nykyisin pientaloalueita rakennetaan yhä etäämmälle työpaikoista (Hel-
minen ym. 2003, s. 58; Ratvio 2005, s. 48). Kaupungeista ja kaupunkien läheisistä pientalotaajamista
muutetaan myös haja-asutusalueilla sijaitseviin yksittäisiin omakotitaloihin. Metsien rauha ja kyläympä-
ristöjen kysyntä on ollut huomattavaa etenkin suurten kaupunkien vaikutuspiirissä (Päivänen 2000, s.
103). Kaupungista pois muuttavat ovat yleensä työssäkäyviä henkilöitä (Mäntylä ym. 1998, s. 109;
Laakso ym. 2005, ss. 16; Kytö ja Aaltola 2006, s. 25 + liite 2). Aron (2007, s. 226) mukaan kaupungis-
sa työskenteleviä muuttaa kehyskuntiin etenkin noususuhdanteen aikana.

Disurbanisaatio synnyttää laajan talous- ja työssäkäyntialueen, jota kutsutaan kaupunkiseuduksi.
Kaupunkiseutu koostuu kaupunkikeskuksesta (esim. pääkaupunkiseutu4) sekä sitä ympäröivistä maa-
seutumaisemmista kehyskunnista (esim. nopeasti kasvavat Nurmijärvi ja Kirkkonummi). Helsingin
seutuun eli Helsingin kaupunkiseutuun lasketaan kuuluviksi pääkaupunkiseudun neljän kunnan lisäksi
myös seuraavat kahdeksan kuntaa: Kirkkonummi, Vihti, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Kerava, Jär-
venpää ja Sipoo. Valtaosa (80 %) edellä mainitun 12 kunnan yhteenlasketusta väestöstä asui vuonna

3 Nimestään huolimatta taajama voi olla hyvinkin väljästi rakennettu. Taajaman käsite ei myöskään kerro
kaikkea asutuksen tiheydestä. Lahden (1996, s. 6) mukaan taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan
aluetta, jossa rakennusten välinen etäisyys ei ole 200 metriä suurempi. Jos taajama koostuu omakotitaloista,
200 asukkaan majoittamiseen tarvitaan keskimäärin 70 omakotitaloa. Jos nämä talot sijaitsevat lähellä
toisiaan, kyseessä on siis taajama. Yhteen kerrostaloon mahtuu saman verran ihmisiä, mutta yksittäistä
kerrostaloa ei silti kutsuta taajamaksi.
4 Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen
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2001 kuitenkin edelleen pääkaupunkiseudun neljän kunnan alueella. (Jaakola ja Vaattovaara 2002, s.
113.)

On myös olemassa sisäministeriön hallinnollinen termi ‘Helsingin seutukunta’5, joka rajautuu
maantieteellisesti eri tavoin kuin Helsingin kaupunkiseutu. Termiä ‘Helsingin metropolialue’
käytetään sekä Helsingin seudun synonyyminä että myös laajemmassa merkityksessä. Ky-
seiselle termille on esitetty jopa kolmea erilaista maantieteellistä rajausta. (Niemi 2004, ss.
16–17.)

Helsingin seudun kehyskunnat saivat ainakin vielä 2000-luvun alkupuolella muuttovoittonsa käytän-
nössä yksinomaan pääkaupunkiseudulta (Jaakola ja Vaattovaara 2002, s. 114– 115). Yli puolet Helsin-
gin seutukunnan työpaikoista sijaitsee kuitenkin seutukunnan ydin- eli keskuskaupungissa Helsingissä
(Ratvio 2005, s. 47).

Helsingin seudun hajautuminen on voimakkainta päätiestön läheisyydessä (esim. Nurmijärvi ja Tuusu-
la), jossa huomattava osa kuntien uusista asukkaista muuttaa taajamien ulkopuolella sijaitseviin har-
vaan rakennettuihin kyliin tai niiden ulkopuolelle. Sen sijaan pääradan varrella sijaitsevien kehyskunti-
en (Järvenpää, Kerava, Hyvinkää) kaupunkirakenne on onnistuttu pitämään eheänä. (Ristimäki ja
Helminen 2007.)

Asutus hajautuu nopeiten siellä, missä rakentamista haja-asutusalueelle ei rajoiteta yhteiskunnan toi-
mesta (Urban sprawl in Europe 2006, s. 7). Osasyynä Helsingin seudun ja Suomen muiden kasvu-
keskusten tilanteeseen voidaankin pitää sitä, että Suomessa ei juurikaan säännellä ha-
ja-asutusalueelle rakentamista. Suomen yhdyskuntarakennetta tutkineen Mika Ristimäen mukaan
muissa maissa haja-asutusalueelle rakentaminen on yleensä pääsääntöisesti kielletty. Esimerkiksi
Ruotsissa taajamat eivät jatku lievealueille, vaan loppuvat jyrkästi. (Pyykkönen 2006.) Myös Suomen
verotusjärjestelmään sisäänrakennettu työmatkakulujen verovähennysoikeus on kompensoinut työ-
matkan pidentymisestä aiheutuneita kuluja. Verotuksen työmatkakuluvähennys rupeaa tosin vaikutta-
maan ihmisten asuinpaikkavalintoihin vasta työmatkan ollessa yli 50 kilometriä (Lehtonen ym. 1996, s.
55).

2.3. Pientaloasuminen hajauttaa yhdyskuntarakennetta

Omakotitaloihin muuttaa tyypillisesti työssäkäyviä henkilöitä (Esim. Laakso ym. 2005, s. 16; ks. myös
Vaattovaara ja Vuori 2002 s. 21 sekä Ristisuo 2005, ss. 18, 78). Helsingin ulkopuolella sijaitsevaan
omakotitaloon muuttavien määränpäänä on tyypillisesti Espoo, mutta myös Sipoo, Kirkkonummi ja
Nurmijärvi. Sipooseen muuttaa suhteellisesti eniten suurituloisia. Sipooseen vuosina 2001– 2003
muuttaneiden rahatuloja omaavien henkilöiden kunnallisveronalainen bruttotulo oli keskimäärin 2408
euroa kuussa, mikä oli 30 % enemmän kuin vastaava tulo helsinkiläisillä vuonna 2002 (1855 e/kk).
Nurmijärvelle muuttaneiden kunnallisveronalainen bruttotulo oli käytännöllisesti katsoen sama kuin
Helsingin seudun kehyskuntiin muuttaneiden keskimääräinen bruttotulo 2080 e/kk eli Nurmijärvelle
muuttaneet olivat bruttotulojensa osalta vain noin 12 % suurituloisempia kuin helsinkiläiset. (Broberg
2007, ss. 54, 58 sekä sähköpostiviesti 11.7.2007; Luonnollisten henkilöiden… 6.)

Lääkkeeksi suuri- ja keskituloisten veronmaksajien pakoon Helsingistä on tarjottu usein pientalo- ja
merenrantarakentamista. Esimerkiksi Helsingin asunto-ohjelman tavoitteena on kaksinkertaistaa Hel-

5 Helsingin seutukunta = Helsingin kaupunkiseutu – (Sipoo ja Vihti) + (Mäntsälä, Pornainen ja Siuntio)
6 Luonnollisten henkilöiden luku, tulot, varat, vähennykset ja verot iän ja sukupuolen mukaan, 2002.
Tilastokeskuksen tilasto. Saatu yliaktuaari Timo Matalalta 21.9.2007.
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singin pientalorakentaminen (Monimuotoisen asumisen Helsinki 2004, s. 28). Helsingin asukkaat halu-
aisivat kuitenkin säilyttää rannat ja lähiöiden luontoalueet rakentamattomina virkistysalueina (esim.
Lehtonen 2004).

Maankäytöllisen tehottomuutensa vuoksi pientaloalueet eivät pysty tarjoamaan viihtyisää asuinympä-
ristöä kuin pienelle osalle pääkaupunkiseudun asukkaita. Vain 23 % Helsingin väestöstä asuu pienta-
lossa7. Kuitenkin 57 % Helsingin asuinalueiden rakennusmaasta on osoitettu pientaloalueille (esim.
Soininvaara 2005). Myös vantaalaisista suurin osa asuu kerrostalossa (Rönn 2007, sähköpostiviesti8).
Espoon kotitalouksistakin 57 % asuu kerrostalossa (Munter 2007, sähköpostiviesti9). Yhdyskuntara-
kenteen kannalta olisikin mielekkäämpää yrittää ehkäistä keski- ja suurituloisten pakoa pääkaupunki-
seudulta rakentamalla pientalojen sijaan sellaista kerrostalomiljöötä, joka vastaisi nykyistä paremmin
kansalaisten käsityksiä viihtyisästä elinympäristöstä.

Omakotitaloasuminen vaatii huomattavasti maa-alaa asukasta kohden. Sen sijaan Helsingin kanta-
kaupungille tyypillinen tiivis ja korkea rakentamistapa vaatii vain hyvin vähän maata. Rakentamisen
tehokkuutta mitataan tehokkuusluvun avulla, joka saadaan alla olevasta kaavasta.

Tehokkuusluku voidaan laskea tontille, korttelille tai koko asuinalueelle. Aluetehokkuudella (ea) ilmais-
taan korttelia laajemman alueen, usein koko asuinalueen rakentamistiheys. Asuinalueella sijaitsee
asuntokortteleiden lisäksi usein myös aluekohtaisia toimintoja kuten puistoja, urheilukenttiä, kaupallisia
palveluja, päiväkoteja ja kouluja. Tehokkuusluku ei korreloi suoraan rakentamattoman ulkotilan mää-
rän kanssa, sillä maata jää sitä enemmän vapaaksi, mitä korkeampia rakennukset ovat. (Asuinympä-
ristöjen suunnitteluperiaatteet 1975, ss. 20– 21.)
Vastalääkettä yhdyskuntarakenteen hajautumiseen on etsitty viime vuosina uudentyyppisistä ns. tiiviin
ja matalan rakentamisen alueista. Mataluus tarkoittaa tiiviin ja matalan rakentamisen alueilla 1– 3 ker-
rosta. Perusperiaatteena on lisäksi, että jokaisesta asunnosta on ‘suora’ yhteys ulos joko oven, ulko-
portaan taikka luhtikäytävän muodossa. (Lahti 2002, s. 106.)

Tätä opinnäytetyötä varten etsittiin viime vuosina rakennettuja tai kaavoitettuja tiiviin ja matalan raken-
tamisen alueita. Päämääränä oli löytää pääkaupunkiseudulla sijaitsevia mahdollisimman laajoja esi-
merkkialueita, jotka täyttäisivät edellä mainitut tiiviin ja matalan rakentamisen kriteerit. Pääkaupunki-
seudulla on kuitenkin ehditty toteuttaa vasta muutama tiivis– matala-alue. Lopulta päädyttiin tarkaste-
lemaan seuraavan kolmen esimerkkikohteen rakentamistehokkuutta:
• Helsingin Konalassa sijaitseva 11 hehtaarin kokoinen vuosina 2001– 2006 aluetehokkuudella 0,16

rakennettu Lehtovuoren asuinalue, jossa on pientalojen lisäksi kaksi tiiviin ja matalan kriteereistä
poikkeavaa nelikerroksista kerrostaloa (Lukkarinen 2007, sähköpostiviesti10)

• Kirkkonummen Kartanonrannan (Sundsberg) pientaloista koostuvat Sundet I ja II (yhteensä 48 ha),
joiden yhteenlaskettu aluetehokkuus on 0,16 (Tiilikainen 2007, sähköpostiviesti11).

7 Helsingissä oli Helsingin seudun Aluesarjat-tilaston mukaan vuonna 2005 9638 asuinkerrostaloa.
Helsinkiläisessä asuinkerrostalossa asuu keskimäärin 44,8 henkeä. Helsingin asuinkerrostaloissa asui siis
yhteensä 431 782 henkeä eli 77 % kaupungin väestöstä.
8 tilastosihteeri Sirpa Rönn Vantaan kaupungin tilasto ja tutkimusyksiköstä 20.2.2007
9 Espoon kaupungin tutkija Arja Munter sähköpostilla 13.3.2007
10 Arkkitehti Leena Lukkarinen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastosta 30.3.2007
11 Kirkkonummen kunnan kaavoitussihteeri Benita Tiilikainen 22.3.2007

tehokkuusluku (e) = rakennusten kokonaiskerrosala
       alueen kokonaispinta-ala
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Kuva 2.1. Eri asumismuotojen maantarve.
(Ryömä 2007.)
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• Etelä-Myllypuroon kaavoitettu kaksikerroksisten rakennusten muodostama puinen kaupunkikylä
(35 ha), jonka aluetehokkuus 0,18 (Miettinen 2007, puhelintieto12).

Edellä luetellun kolmen alueen keskimääräinen aluetehokkuus on 0,166. Helsingin seudun uudet tii-
viis– matala-alueet ovat täten huomattavasti tehottomammin rakennettuja kuin väljinä pidetyt Helsingin
vanhat ns. metsälähiöt: 5-kerroksisista taloista koostuvan 1960-luvun lähiössä sijaitsevan väljästi ra-
kennetun asuinalueen aluetehokkuus on 0,33. Sama maankäytöllinen tehokkuus saavutetaan
1970-luvulla rakennetulla kaksikerroksisella tiiviihköllä rivitaloalueella. (Asuinympäristöjen suunnittelu-
periaatteet 1975, ss. 21– 29.) Helsingin kantakaupungin aluetehokkuus on noin 1,5.

Viereinen diagrammi kuvaa eri asumismuotojen
tarvitseman maa-alan määrää eri tyyppisillä
asuinalueilla (kuva 2.1). Luvut ovat koko asuin-
alueelle laskettuja aluetehokkuuksia eli asuin-
alueen kadut ja viheralueet sisältyvät laskelmiin.
Kuvasta havaitaan, että 2000-luvun uudet ’tiiviin
ja matalan rakentamisen’ alueet vaativat lähes
kaksi kertaa enemmän maata kuin väljät
1960-luvun kerrostalolähiöt tai 1970-luvun
rivitaloalueet. Helsingin kantakaupunkiin verrat-
tuna maantarve on lähes kymmenkertainen.

2.4. Asutuksen hajautuminen lisää autoilua

Elintason nousuun liittyvä autoilun yleistyminen on mahdollistanut viime vuosikymmenten hajautumis-
kehityksen. Euroopan autokanta on lisääntynyt neljä kertaa väestöä nopeammin viimeisten 20 vuoden
aikana. (Urban sprawl in Europe 2006, ss. 9, 18, 40.) Tilastokeskuksen mukaan Suomen henkilöauto-
kanta kaksinkertaistui vuosina 1980– 2005. Autonomistus on harvinaisempaa Suomen suurimmissa
kaupungeissa, joissa joukkoliikenne on kehittyneempää kuin muualla. (Moottoriajoneuvot 2005, ss.
5,12.) Esimerkiksi Helsingissä työmatkat kuljetaan yleensä julkisilla liikennevälineillä (Lankinen 2005, s.
36).

Myös moottoriteiden rakentaminen ja pääteiden leventäminen sekä suoristaminen on lisännyt kaupun-
gista pois muuttamisen houkuttelevuutta13. Sama pätee autopaikkojen yhä lisääntyvään kaavoittami-
seen ja rakentamiseen: kaupungissa olisi mahdoton käydä töissä autolla, ellei yhteiskunta tai työnan-
taja tarjoaisi kokonaan tai osin subventoituja pysäköintipaikkoja. (Lehtonen ym. 1996, s. 7; Helminen
ym. 2003, s. 60; Pahkasalo ja Suoniemi 2005, s. 38; Urban sprawl in Europe 2006, s. 18.)

Yksi autopaikka vie pysäköintihallissa tilaa vähintään 25 neliötä eli pienen yksiön verran. Kaavoitusta
ja liikennesuunnittelua ohjaavat normit ovat käytännössä tukeneet yksityisautoilua ja sen sujuvuutta.
Esimerkiksi Helsingin asuinalueilla on toteutettu huomattavia tulonsiirtoja autottomilta asukkailta autoi-

12 Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston kaavaesittelijä Ulla Miettinen puhelimessa 13.7.2007.
13 Suomessa rakennettiin vuosina 1980–2000 niin paljon uusia moottori- ja moottoriliikenneteitä, että niiden
yhteispituus kolminkertaistui. Myös kaupunkien liepeille rakennettiin paljon uusia teitä. Pääkaupunkiseudun
sisääntulo- ja kehäväylät levennettiin vähintään kaksiajorataiseksi. Sekään ei riittänyt, vaan liikenteen kasvun
myötä näillä väylillä esiintyy lähes päivittäisiä ruuhkia. Suomen liikenne on keskittynyt nykyisin selvästi
Etelä-Suomen pääteille. (Helminen ym. 2003, s. 58–60.)
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lijoille, koska autottomat ovat joutuneet osallistumaan pysäköintihallipaikkojen rakentamiskuluihin, jot-
ka ovat olleet keskimäärin 33 000 euroa autopaikkaa kohden. (Vanhanen 2004; Astikainen 2006.)

Multamäen ja Taskisen (2007, ss. 38, 41) mukaan Helsingin kantakaupungin kadulla sijaitsevan asu-
kaspysäköintipaikan kokonaishinta on vähintään 185 euroa vuodessa, josta noin 80 % katetaan hel-
sinkiläisten yhteisillä verovaroilla. Jos Helsingin kantakaupungin alueella työskentelevä työntekijä saa
pysäköidä autoaan ilmaiseksi työnantajansa pysäköintihallissa, se merkitsee työntekijälle noin
800– 2700 euron vuosittaista verotonta työsuhde-etua. Myös kaupat ja vapaa-ajanviettopaikat tarjoavat
autoileville asiakkailleen ilmaisia tai subventoituja pysäköintipaikkoja.

Autokannan pitkään jatkunut kehitys energiatehokkaammaksi on pysähtynyt, koska autonostajat ovat
ruvenneet suosimaan yhä suurempia ja tehokkaampia malleja (Günther ym. 2005, s. 6). Myös tiever-
kon muutoksiin liittyvä ajonopeuksien kasvu on syönyt osan parantuneen tekniikan tuomista säästöistä,
sillä suurilla ajonopeuksilla kuluu enemmän polttoainetta.

Hajautumiseen liittyvä liikenteen kasvu lisää edellä mainituista syistä voimakkaasti liikenteen kasvi-
huonekaasupäästöjä sekä pahentaa kaupunkien melu- ja ilmansaasteongelmia. Asutuksen hajautu-
minen heikentää siten myös kaupunkiympäristön viihtyisyyttä. (Urban sprawl in Europe 2006, ss. 5– 6.)

Pendelöinti tai sukkulointi eli työssäkäynti oman kunnan ulkopuolella on lisääntynyt suuresti. Noin
joka kolmas työssäkäyvä suomalainen pendelöi työmatkansa vuonna 2002. Suurimmilla kaupunki-
seuduilla asuvat pendelöivät keskimääräistä enemmän. (Myrskylä 2004, s. 34; Nivalainen 2006, s. 56.)
Jo 40– 53 % Helsingin seudun kehyskuntien työllisistä työskentelee pääkaupunkiseudulla, suurin osa
heistä Helsingissä (Lehtonen ym. 1996, s. 80; Nivalainen 2006, s. 23). Noin 18 % pääkaupunkiseudul-
la työskentelevistä asui pääkaupunkiseudun ulkopuolella vuonna 2000 (PKS 2025 Pääkaupunkiseu-
dun tulevaisuuskuva, s. 31). Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin kehyskunnissa asuvien osuus koko
Helsingin seutukunnan väestöstä (Monimuotoisen asumisen Helsinki 2004, s. 10).

Vaikuttaa siltä että pitkämatkalaisten pieni vähemmistö tuottaa leijonanosan työmatkaliikenteen kasvi-
huonekaasupäästöistä. Vain joka kymmenennen työssäkäyvän työmatka oli yli 19 kilometriä pitkä
vuonna 1995. Tämän 10 prosentin työmatkat aiheuttivat kuitenkin puolet suomalaisten yhteenlaske-
tuista työmatkakilometreistä. (Lintunen ym. 2000, s. 22.) Kyseinen ilmiö ei rajoitu työmatkaliikentee-
seen: Suomen 13– 64-vuotiaasta väestöstä 6 prosentin vähemmistö kulkee vuositasolla 35 % arkipäi-
vien henkilöliikennematkojen yhteenlasketuista kilometreistä (Himanen ja Järvi-Nykänen 1993, s. 11).
Ruotsissa on saatu samantapaisia tuloksia: 10 prosentin vähemmistö kulkee 55 prosenttia yhteenlas-
ketuista henkilökilometreistä (Vilhelmson 1990, s. 47).

Linnuntietä mitattu keskimääräinen työmatka pitenee koko ajan. Suomen ympäristökeskuksen yhdys-
kuntarakenteen seurantajärjestelmän mukaan työmatkan keskipituus14 oli Suomessa 9,5 kilometriä
vuonna 2003. Vuonna 1980 vastaava luku oli vain 5,3 kilometriä eli keskipituus kasvoi noin 80 % vuo-
sina 1980– 2003. (Ristimäki 2007, puhelintieto15.) Henkilöautojen määrä kasvoi samana ajanjaksona
86 % ja henkilöautojen ajosuorite eli henkilöautoilla ajettujen ajoneuvokilometrien yhteismäärä 92 %
(Liikennetilastollinen vuosikirja 2004, s. 32; Moottoriajoneuvot 2005, s. 12).

14 Luku on laskettu alle 100 kilometrin pituisista matkoista. Jako perustuu siihen, että työmatkan ollessa yli
100 km monet työntekijät asuvat viikolla työpaikkakunnalta hankitussa kakkosasunnossa.
15 Suomen ympäristökeskuksen vanhempi suunnittelija Mika Ristimäki puhelimessa 18.4.2007. Tiedot
perustuvat Tilastokeskuksen keräämään aineistoon.
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Pastisen ja muiden (2006, s. 52) mukaan helsinkiläisten keskimääräinen työmatka on nykyisin noin 10
kilometriä. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten Uudenmaan kuntien asukkailla taas on Suomen pisim-
mät työmatkat (Harmaajärvi ym. 2001, s. 28). Lehtosen ja muiden tutkimuksessa (Lehtonen ym. 1996,
ss. 13– 14, 30) tyypillisimmän16 kehyskunnasta pääkaupunkiseudulle pendelöivän yhdensuuntainen
työmatka oli 45 kilometrin pituinen. Mäntylän ja muiden (1998, s. 115) mukaan Lohjan seudulta oma-
kotitaloa etsivät pitävät 40– 50 kilometrin työmatkaa sopivana.

Työmatkan sujuvuutta arvioidaan etenkin matkaan kuluvan ajan mukaan. Joukkoliikennevälineen
matkustusnopeus ei kuitenkaan yksin riitä kilpailemaan ajallisesti henkilöautoilun kanssa, vaan myös
vuorovälien on oltava tiheät. Lisäksi joukkoliikenteen pysäkkien ja asemien on sijaittava suhteellisen
lähellä toisiaan, jottei matka pysäkille/asemalle muodostu liian pitkäksi. Joukkoliikenteen houkuttele-
vuuden kannalta oleellista on nimenomaan se, ettei joukkoliikennepysäkki tai -asema sijaitse pidem-
män kävelymatkan päässä kuin mahdollinen oma auto. Joukkoliikenteen kilpailukykyä voidaan siten
lisätä sijoittamalla henkilöautojen pysäköintipaikat joukkoliikennepysäkkien ja -asemien yhteyteen tai
vieläkin kauemmas. (Knoflacher 1995, s. 86.)

Himasen ja muiden (1995, s. 14) mukaan päivittäiseen liikkumiseen käytetty aika on säilynyt melko
vakiona: suomalaiset käyttävät matkoihinsa keskimäärin 70 minuuttia päivässä. Henkilösuoritejakauma
on kuitenkin erittäin vino, minkä johdosta väestön mediaanimatkustusaika17 on vain 50 minuuttia päi-
vässä18 (Himanen ja Järvi-Nykänen 1993, s. 11). Päivittäisiin matkoihin käytetty keskimääräinen aika
on tutkimusten mukaan sama muissakin länsimaissa (Knoflacher 1995, ss. 26– 27). Tulos pätee myös
helsinkiläisiin ja Helsingin kantakaupungin asukkaisiin (Helsingin yleiskaava 2002, s. 43). Vaikka päi-
vittäinen matka-aika on pysynyt samana, keskimääräinen päivittäinen kilometrisuorite19 on silti kas-
vanut jatkuvasti, koska liikkumisesta on tullut yhä nopeampaa. Himasen ja Järvi-Nykäsen mukaan
henkilöautojen pääkäyttäjien päivittäinen kilometrisuorite onkin kaksinkertainen muuhun väestöön ver-
rattuna (Himanen ja Järvi-Nykänen 1993, liite 1). Ruotsissa on saatu samanlainen tulos (Vilhelmson
1990, s. 31).

Nykyisin täysi-ikäiset ajokortin omistajat harjoittavat tieliikennettä20 lähes kolminkertaisen määrän
ajokortittomiin nähden (16 800 ja 6200 km vuodessa). Sama pätee tarkasteltaessa yksinomaan moot-
toriajoneuvoliikennettä: ajokortin omaavat liikkuvat teillä motorisoidusti kolme kertaa ajokortittomia
enemmän (16 000 ja 5000 km/y). Kesämökkimatkat eivät selitä erotusta, sillä ne muodostavat vain
muutaman prosentin kokonaismatkasuoritteesta. Ajokortin omistavat liikkuvat henkilöautolla (kuljetta-
jana tai matkustajana) keskimäärin 40 km vuorokaudessa. Ajokortin omistavat liikkuvat kaikkina ikä-
kausina selvästi enemmän kuin ajokortittomat. (Henkilöliikennetutkimus 2004– 2005, s. 34, 49.) Tilas-
tokeskuksen mukaan autonomistajilla on myös selvästi muita pidemmät työmatkat (SuomiCD 2006).

Autoilu heijastuu yksilön kokonaisenergiankulutukseen, joka on autoilijoilla suurempi kuin muilla.
Vuonna 1981 yksin asuvat autoilijat kuluttivat liikkumiseen kaksi kertaa enemmän energiaa kuin muut
yksin asuvat. Lisäksi autoilijat asuvat paitsi muita kauempana työpaikastaan myös muita väljemmin,
mikä myös lisää heidän kokonaisenergiankulutustaan. (Nurmela 1989, ss. 47, 83– 84.)

16 tarkoittaa tässä mediaanipendelöijää
17 Puolet 13–64-vuotiaista arkipäivän matkoja tehneistä suomalaisista matkusti korkeintaan tämän verran
vuorokaudessa.
18 luku ei pidä sisällään niitä, jotka eivät tehneet matkoja tutkimuspäivän aikana
19 =taivalletut kilometrit
20 Tieliikenteellä tarkoitetaan tässä kaikkea maantie- ja rautatieliikennettä.
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YTV:n uusimman ennusteen mukaan pääkaupunkiseudulle pendelöivien määrä lisääntyisi noin 70 %
vuoteen 2025 mennessä (PKS 2025, s. 31). Henkilöautoliikenteen määrän arvioidaan lisääntyvän
pääkaupunkiseudulla 40 % vuoteen 2030 mennessä (PLJ 2007 Liikennejärjestelmäsuunnitelma, s. 26).
Muualla Uudellamaalla kasvu olisi yli 50 % (Maankäyttö- ja liikenneratkaisujen… 2006, s. 23). Pää-
kaupunkiseudulle pendelöivistä ylivoimainen enemmistö käyttää työmatkallaan henkilöautoa21 (esim.
Schulman 1995, s. 72). Henkilöautolla tehtävät työmatkat tehdään Suomessa 92-prosenttisesti yksin
ajaen (Henkilöliikennetutkimus 2004– 2005, s. 29).

21 Lehtosen ja muiden (1996, s. 32) mukaan suurimmalla osalla kehyskunnista pääkaupunkiseudulle
pendelöivistä ei ole suoraa joukkoliikenneyhtyttä työpaikkansa lähelle. Kuitenkin suuri osa niistäkin, joilla
suora yhteys on, kulkee henkilöautolla töihin.


