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Luokituskehikko – luokituksen hierarkia:
alueluokat toisensa poissulkevia; voidaan 
kuitenkin tuoda ylemmälle tasolle joustavasti
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Kaupunki
Kaupungin vaikutusalue,

kaupunkiseutu

”Kaupunkien välittömän

vaikutuspiirin ulkopuoliset

maaseutualueet”

Rajauskriteerit Rajauskriteerit Rajauskriteerit
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Kaupunkialueen määrittely

Ydinkaupunkialue on yli 15 000 asukkaan 

keskustaajamien yhtenäinen tehokkaasti 

rakennettu alue 

Kaupungin kehysalue on ydinkaupunkialuetta ja siihen 

fyysisesti ja toiminnallisesti kytkeytyvien lähitaajamien 

tehokkaasti rakennettuja alueita ympäröivä ja 

yhteen kokoava alue

Kaupunkialue koostuu ydinkaupunkialueesta 

ja sitä ympäröivästä kehysalueesta



● Sisempi kaupunkialue kuvaa kaupunkien 
tiivistä ja yhtenäistä tehokkaasti rakennettua 
aluetta. 

● Sisemmällä kaupunkialueella lähiympäristön 
vallitseva aluetehokkuus on vähintään 0,1, 
joka vastaa vähintään tiivistä pientaloaluetta. 
Sisemmästä kaupunkialueesta irrallaan 
sijaitsevat korkean aluetehokkuuden alueet 
sisällytetään ulompaan kaupunkialueeseen. 

● Jokaisella keskustaajamalla voi olla vain yksi 
sisempi kaupunkialue. Poikkeuksen tästä 
muodostavat Helsingin kaupunkiseudulla 
sijaitsevat kaupungit Järvenpää ja Kerava, joille 
muodostetaan oma sisempi kaupunkialue. 
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Sisempi kaupunkialue



● Ulompi kaupunkialue koostuu erillisistä 
lähiöistä, kaupan, teollisuuden ja 
toimistojen reunakaupungista sekä 
toisaalta kaupungin viheralueista ja 
alemman tehokkuuden asuinalueista, 
jotka kuitenkin ovat selvästi osa 
yhtenäistä kaupunkialuetta. 

● Ulommalla kaupunkialueella kolmasosa 
lähiympäristöstä (1 km säde) on vähintään 
0,02 aluetehokkuuden aluetta. 

● Tällä kriteerillä ulomman kaupunkialueen 
ulkoraja estimoi asemakaavoitetun alueen 
ulkorajaa ja näin suunniteltua yhtenäistä 
kaupunkialuetta.
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Ulompi kaupunkialue



● Kehysalue kuvaa välittömästi fyysiseen 

kaupunkialueeseen kytkeytyvää osaa kaupungin ja 

maaseudun välivyöhykkeestä. Siihen sisältyy sekä tiiviitä 

taajama-alueita että maaseutumaisia alueita.

● Kehysalueen rajaukseen liittyy kaupunkiseudun 

lähitaajamien tunnistaminen. Lähitaajamat ovat 

välittömässä fyysisessä ja toiminnallisessa yhteydessä 

keskustaajamaan. Kehysalueen rajaus perustuu 

ydinkaupunkialueen ulkorajalta ja lähitaajamien ytimistä 

laskettuihin aika- ja matkaetäisyyksiin. 

● Kehysalueen laajuus riippuu paljolti lähitaajamien 

määrästä. Perussääntönä kehysalueen laajuus on 5 

kilometriä ydinkaupunkialueen reunasta ja 3 kilometriä 

lähitaajaman ytimestä. Lisäksi tieyhteyksiä on painotettu 

matka-aikaetäisyyteen perustuvalla kriteerillä. 
8

Kaupungin kehysalue



● Maaseudun paikalliskeskukset ovat kaupunkialueiden ulkopuolella 

sijaitsevia keskuksia. Ne koostuvat pienemmistä kaupunkimaisista 

taajamista, joilla on selkeä keskusta sekä isoimmista 

maaseutumaisemmista kirkonkyläkeskuksista. Paikalliskeskuksille 

on ominaista rakenteeltaan tiivis keskusta.

● Tähän joukkoon määritellään ne kaupunkiseutujen ulkopuoliset 

taajamat, joissa täyttyy vähintään kolme neljästä seuraavista 

kriteereistä. Arvo määrittyy suhteellisena perustuen edellisen 

luokituksen paikalliskeskuksissa tapahtuneeseen muutokseen 

(kriteerit 2018):

• Kolmen edellisen vuoden väestömäärän keskiarvo yli 4950

• Taajaman asukastiheys yli 364 asukasta/km2

• Työpaikkoja yli 1958

• Aluetehokkuudeltaan vähintään 0,1 alueen pinta-alan on oltava 

vähintään 1 km2 
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Maaseudun paikalliskeskukset



● Kaupungin läheinen maaseutu on maaseutumaista aluetta, joka on 

toiminnallisesti ja fyysisesti lähellä kaupunkialueita. Kaupungin läheinen 

maaseutu rajataan suhteessa jo rajattuihin kaupunkialueisiin.

● Perustuu potentiaaliseen saavutettavuuteen ja ydinkaupunkialueille 

suuntautuvaan työssäkäyntiin: 

• Potentiaalinen saavutettavuus kuvaa ruudun tieverkkosaavutettavuutta 

suhteessa potentiaalisesti saavutettavissa olevaan väestöön. Kaupungin 

läheiseksi maaseuduksi luokitellaan suoraan kaupunkialueiden ulkopuoliset 

ruudut, jotka kuuluvat ylimpään 5 prosenttiin jakaumasta.

• Työssäkäynnistä jokaiseen ruutuun on laskettu viiden kilometrin säteellä 

asuvien työllisten työmatkojen jakauma. Tämän perusteella on saatu osuus, 

joka työskentelee ydinkaupunkialueella ja kaupungin läheiseksi maaseuduksi 

luokitellaan suoraan alueet, joissa osuus on yli 50%. 

• Lisäksi kaupungin läheiseen maaseutuun luokitellaan alueet, joissa 

potentiaalinen saavutettavuus on ylimmässä 20%:ssa ja työssäkäynnin 

osuus on yli 33%.
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Kaupungin läheinen maaseutu



● Ydinmaaseutu on intensiivisen maankäytön aluetta ja/tai 

toiminnoiltaan monipuolista suhteellisen tiiviisti asuttua 

maaseutua. Ydinmaaseutu on suhteellisen etäällä suurista 

keskuksista, sillä se rajautuu kaupungin läheisen maaseudun 

ulkopuolelle. 

● Aluetta luonnehtivat keskikokoiset keskukset, kirkonkylät ja 

suhteellisen tiheä pienten taajamien verkosto. Alueen 

maankäyttö on intensiivistä, joten erityisesti maatalousvaltaiset 

alueet nousevat ydinmaaseuduksi. 

● Myös suhteellisesti pienemmän intensiteetin harvemmin asutut 

alueet voivat nousta ydinmaaseuduksi, mikäli alueella asuvien 

työllisten toimialajakauma on monipuolinen.

● Muuttujat: väestötiheys, maankäytön intensiteetti, Herfindahlin

indeksi (alueella asuvien työllisten toimialojen monipuolisuus)
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Ydinmaaseutu



● Harvaan asuttu maaseutu on harvaan 
asuttua elinkeinorakenteeltaan 
yksipuolisempaa aluetta, jonka yleisin 
maankäyttöluokka on metsä tai suo. 
Lähtökohtaisesti alueet sijaitsevat kaukana 
isoista keskuksista. 

● Alueen asutusrakenne on hajanaista, 
taajamia on harvassa ja niiden välillä 
saattaa olla laajoja asumattomia alueita. 
Harvaan asutuksi maaseuduksi luokitellaan 
ne maaseutualueet, jotka eivät täytä 
kaupungin läheisen maaseudun tai 
ydinmaaseudun kriteereitä.

● Monet ovat alueet ovat vahvoja vapaa-ajan 
asutuksen alueita
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Harvaan asuttu maaseutu



● Luokituksen internetsivut (FI, SE – uppdateras inom kort, EN -
will be updated soon)

• https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus

● Uusin julkaisu päivityksestä:

• http://hdl.handle.net/10138/315440

● Tilastoja ja karttoja:

• https://www.ymparisto.fi/fi-
FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yh
dyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus/Kartat_ja_t
ilastot

● Paikkatietoaineisto:

• https://www.syke.fi/avointieto

Lisätietoja

https://www.ymparisto.fi/kaupunkimaaseutuluokitus
http://hdl.handle.net/10138/315440
https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Elinymparisto_ja_kaavoitus/Yhdyskuntarakenne/Tietoa_yhdyskuntarakenteesta/Kaupunkimaaseutu_luokitus/Kartat_ja_tilastot
https://www.syke.fi/avointieto


Klassificering av städer och
landbygd

• Klassificeringen har genomförts med hjälp av 

metoderna för geografisk information som utgår 

från noggranna lägesuppgifter och material som 

omfattar hela landet. 

• Kalkyleringen har huvudsakligen gjorts utgående 

från rutfält som mäter 250 x 250 meter, vilket också 

är klassificeringens resolution på kartan

• Utgångsmaterialet utgörs av befolknings-, 

arbetskrafts-, pendlings- och byggnadsdata samt 

vägnätsmaterialet Digiroad och 

markanvändningsmaterialet CORINE Land Cover. 

• På basis av dessa har man räknat fram variabler 

vilka beskriver antal, täthet, effektivitet, tillgänglighet, 

intensitet, mångsidighet och inriktning, vilka har 

använts för indelning av områdena i sju klasser.

2018
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Klassificeringsram - klassificeringshierarki: 
områdeskategorier är exklusiva; kan föras till 
en högre nivå på ett flexibelt sätt
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● Stadsregionernas centralorter är tätorter med fler än 15 000 invånare. Inom dessa 

finns det egentliga stadsområdet som uppdelas i ett inre stadsområde och ett yttre 

stadsområde. Det egentliga stadsområdet omringas av kransområdet kring staden.

● Inre stadsområde

Det täta och effektivt bebyggda området i städerna. Baserar på exploateringstal.

● Yttre stadsområde

Området med stadsliknande effektivitet som sträcker sig utan avbrott från gränsen till 

det inre stadsområdet till utkanten av området med tät bebyggelse. Baserar på 

exploateringstal.

● Kransområde kring staden

Området mellan stad och landsbygd som har direkt kontakt med staden. Baserar på

tillgänglighet.

Stadsområden



● Landsbygdsområdena är belägna utanför städernas kransområden. 
Gränsen mellan stad och landsbygd är dock inte entydig och 
klassificeringen beaktar därför flexibelt den mellanliggande zonen, som 
kan betraktas som en egen helhet t.ex. så att kransområdet och den 
stadsnära landsbygden sammanslås.

● Lokala centra på landsbygden
Utanför de stora stadsområdena ligger tätortscentra, småstäder och 
stora kyrkbyar. Baserar på variabler om exploateringstal, arbetsplatser, 
folkmängd, befolkningstäthet

● Stadsnära landsbygd
Området med landsbygdskaraktär som ligger nära stadsområdet både 
fysiskt och funktionsmässigt. Baserar på tillgänglighet och inom 
stadsområdet arbetande.

Landsbygdsområden



● Kärnlandsbygd
Landsbygd med relativt tät bosättning och intensiv markanvändning 
och/eller mångsidig lokal näringsstruktur. Baserar på variabler om 
befolkningstäthet, intensitet av markanvändning, Herfindahl index
(näringsgren mångsidighet i området)

● Glesbygd
Ett glest befolkat område som antingen helt saknar funktionellt sett 
mångsidiga centra eller som har små centra men dessa är belägna på 
ett stort avstånd från varandra. Största delen av landarealen består av 
skog. Området utanför kärnlandsbygd.


