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Johdanto
Päijät‐Hämeen keskusverkko – Yleiset perusteet ja kriteerit ‐selvitys on tehty 7.6.2010 käynnistet‐
tyä Päijät‐Hämeen maakuntakaavatyötä varten tehtävän kaupan palveluverkkoselvityksen laatimi‐
sen avuksi. Selvityksessä esitettiin tekijät, joiden avulla on mahdollista määrittää Päijät‐Hämeen
maakunnallinen keskusverkko tarkasteluajankohdan mukaisena. Tämän työn tavoitteena on tuot‐
taa edellä mainitun selvityksen perusteella määritelty keskusverkko Päijät‐Hämeeseen. Työssä
luokitellaan maakunnan nykyiset keskukset maakuntakeskuksen ja maaseutukeskuksen välille.
Keskusten luokittelussa käytetään edellä mainitussa selvityksessä määriteltyä jaottelua: seutukes‐
kus, kuntatason keskus, aluekeskus sekä lähi‐ tai paikalliskeskus. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät
nykyiseen luokitteluun verrattuna maakuntakeskus sekä maaseudun keskukset, joita kuitenkin
sivutaan työn analyyseissä.
Tässä työssä tarkastellaan maakuntakeskuksen ja maaseutukylän välillä hahmottuvia keskuksia ja
niiden vaikutusalueita. Erilaisten keskusta määrittävien tekijöiden avulla pyritään erottamaan kun‐
tatason keskuksista mahdollinen seutukeskus, jolla on ylikunnallista merkitystä. Kunnan osan kes‐
kuksista erotetaan kaupunkiseudulla sijaitsevat aluekeskukset sekä kaupunkiseudun ulkopuolella
sijaitsevat lähi‐ tai paikalliskeskukset.
Työssä tarkastellaan keskuksia erilaisten tekijöiden näkökulmasta ja muodostetaan näiden tekijöi‐
den yhteistarkastelun perusteella Päijät‐Hämeen maakunnallinen keskusverkko. Tärkeässä roolissa
työssä ovat toiminnallisuutta kuvaavat tekijät, kuten työ‐, ostos‐ ja vapaa‐ajan matkat. Työn ana‐
lyysit on tehty paikkatieto‐ ja tilastomenetelmin ja analyysien lähtöaineistona on hyödynnetty
paikkatietoaineistojen lisäksi Päijät‐Hämettä koskevia selvityksiä.
Työtä on Päijät‐Hämeen liitosta ohjannut ryhmä, johon ovat kuuluneet aluesuunnittelupäällikkö
Riitta Väänänen, tutkimuspäällikkö Jukka Mikkonen sekä erityisasiantuntija Mari Lång‐Kauppi.
Työstä ovat vastanneet Jaana Martikainen Linea Konsultit Oy:stä ja Jaani Lahtinen Gispositio
Oy:stä. Asiantuntijana työssä on toiminut lisäksi Sakari Somerpalo Linea Konsultit Oy:stä.
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Päijät‐Hämeen nykyinen keskusverkko
Tarkastelun lähtökohtana on Päijät‐Hämeen 11.3.2008 vahvistetun maakuntakaavan tavoitteelli‐
nen keskusverkko, jonka keskukset luokitellaan tässä työssä uudelleen erikseen määriteltyjen kri‐
teerien pohjalta. Tavoitteellisessa keskusverkossa ennakoidut muutokset nykytilaan ovat vähäiset,
minkä vuoksi maakuntakaavan tavoitteellinen keskusverkko sopii myös keskusverkon nykytilan‐
teen analysoinnin pohjaksi. Päijät‐Hämeen maakuntakaavatyön keskusverkkotarkastelussa on käy‐
tetty seuraavaa luokittelua:
 Maakuntakeskus, jolla on seudullinen ja maakunnallinen rooli. Tyypillinen palvelu on esim.
hypermarket. Palvelut ovat korkeatasoiset ja monipuoliset, joista mainittakoon hyvät jouk‐
koliikenne‐ ja pelastuspalvelut.
 Monipuolinen alue‐ tai kuntakeskus. Keskuksessa on ylemmän tason palveluita kuten so‐
siaali‐ ja terveyskeskus, hyvät päivittäistavarakaupat, erikoisliikkeitä, iso supermarket, jää‐
halli jne.
 Alue‐ tai kuntakeskus. Keskuksella on selkeä hallinnollinen rooli. Palveluista ja toiminnoista
löytyy mm. sosiaali‐ ja terveyspalvelut, lukio, yläaste, pieni supermarket ja/tai iso valinta‐
myymälä.
 Lähi‐ tai kyläkeskus, jolla on paikallistason palveluja: päivittäistavaramyymälä, yläaste, ala‐
aste, päiväkoti, kirjasto, nuoriso‐ tai muu kokoontumistila, pankkiautomaatti, kioski.
 Maaseutukylä. Kylässä on jokin kaupallinen tai julkinen palvelu.
 Haja‐asutuskylä. Voi olla usein loma‐asutusaluetta, jolla ei ole varsinaisia palveluja.
Näistä keskuksista uutta sisältöä tässä työssä etsitään maakuntakeskuksen ja maaseutukylän välil‐
le. Myös keskusten luokittelua muokataan johdannossa esitetyn mukaisesti. Nykyinen keskusverk‐
ko antaa puitteet uuden, tarkasteluajankohdan mukaisen keskusverkon määrittelylle ja keskusten
sijainteina käytetään maakuntakaavan keskusten sijainteja, eikä tässä työssä etsitty uusia keskuk‐
sia maakuntaan.

Tarkasteltavat muuttujat ja lähtötiedot
Keskusverkon määrittämisessä pohditaan paitsi keskusten luokittelun perusteita, myös keskusten
vaikutusalueita. Näissä molemmissa tarkasteluissa hyödynnetään samoja aineistoja eri tavoin. Kar‐
keasti jaettuna palveluja käytetään keskusten palveluvarustusta kuvaavina tekijöinä, ja erilaiset
matkat puolestaan määrittävät keskusten vaikutusalueita. Lisäksi väestö‐ ja työpaikkatiedot ovat
mukana tarkastelussa.
Keskusten vaikutusalueita selvitetään erilaisten arjen matkojen avulla. Virtojen avulla muodoste‐
taan kohdealueiden vaikutusalueet eri tekijöiden näkökulmasta. Keskusten vaikutusalueiden mää‐
rittämisen kannalta tärkeimpiä matkoja ovat työmatkat, päivittäistavarakauppaan suuntautuva
asiointi sekä koulu‐ ja opiskelumatkat. Nämä kuvaavat asukkaiden arjessa muodostuvaa toiminnal‐
lista aluetta. Harvemmin tehtävät erikoiskaupan ostosmatkat, sosiaali‐ ja terveyspalvelujen käyttö
sekä harrastusmatkat täydentävät tätä tarkastelua.
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Tarkasteltavia palveluja ja matkoja koskevat aineistot on koottu useista eri lähteistä. Työmatkoja
tarkastellaan yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän (ykr) työmatkatietojen avulla. Aineistos‐
sa on esitetty ruututasolla työmatkojen lähtö‐ ja määräpaikat Päijät‐Hämeessä. Päivittäistavara‐
kaupan aineisto perustuu A. C. Nielsenin ylläpitämään päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin,
ja pt‐kaupan asiointia ja vaikutusalueita on tarkasteltu mallinnuksen ja ykr‐aineiston asukasmää‐
rän avulla. Erikoiskaupan aineisto on saatu käyttöön Päijät‐Hämeen kaupan palveluverkkoselvityk‐
sen konsulttiryhmältä, joka on muokannut aineiston Väestörekisterikeskuksen rakennusrekisterin
ja Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin tiedoista.
Tarkasteltavia, asukkaiden arkea kuvaavia palveluja keskusten luokittelutyöhön valittiin sekä julki‐
sista että yksityisistä palveluista. Yksityisistä palveluista tarkastellaan päivittäis‐ ja erikoistavara‐
kauppaa, joka on myös jaoteltu eri toimialoihin. Erikoiskaupan tarkasteltavia toimialoja ovat ajo‐
neuvo‐ yms. kauppa, tilaa vievä kauppa, monialainen erikoiskauppa sekä muu erikoikauppa. Julki‐
sista palveluista mukaan otettiin sosiaali‐ ja terveyspalveluista päivähoito, vanhusten hoito ja ter‐
veyskeskukset, sekä kouluista peruskoulut ja keskiasteen koulutus sisältäen lukiot ja ammattikou‐
lut. Vapaa‐ajan tarkasteluissa hyödynnettiin tietoja julkisista liikuntapaikoista.
Palvelujen sijaintitietoja on koottu useasta lähteestä, koska yhdestä lähteestä ei saatu aineistoa
riittävällä tarkkuudella ja tietojen luotettavuutta pidettiin ongelmallisena. Maakunnan liiton käy‐
tössä oleva Suomen ympäristökeskuksen yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä sisältää tietoa
sekä rakennuksista että työpaikoista, joiden pohjalta voi hahmottaa, missä sijaitsevat esimerkiksi
opetus‐ tai sosiaali‐ ja terveysalan rakennukset tai työpaikat, mutta aineiston luokitus on niin
yleispiirteinen, ettei sillä saatu eroteltua erilaisia kouluja tai sosiaali‐ ja terveyspalveluja. Sosiaali‐
ja terveyspalvelujen tiedot onkin koottu Päijät‐Hämeen liitossa ja kouluja koskevat tiedot on poi‐
mittu Tilastokeskuksen oppilaitosrekisteristä. Tilastokeskuksen aineistossa on luokiteltu oppilai‐
tokset tyypin mukaan ryhmiin, ja kustakin oppilaitoksesta on ilmoitettu oppilasmäärä. Heikkoute‐
na aineistossa havaittiin, että monitoimipaikkaisen ammattioppilaitoksen opiskelijat on kiinnitetty
ainoastaan oppilaitoksen päätoimipaikkaan. Tällöin kaikki koulutuskeskus Salpauksen ammattiin
opiskelevat oli sijoitettu Vipusenkadun toimipaikkaan. Koulumatkojen tarkastelussa tarkoituksena
oli tarkastella peruskoulujen ala‐ ja yläkouluja erikseen, mutta ykr‐aineiston väestötiedoissa ei ole
eroteltu ala‐ ja yläkouluikäisiä, joten tarkastelua yleistettiin käsittämään peruskoulut ja keskias‐
teen koulutus. Väestötiedoissa koulutarkasteluun soveltuvat ikäluokat ovat 7–14‐vuotiaat sekä
15–17‐vuotiaat. Keskusten luokittelutyössä eri kouluasteet on kuitenkin huomioitu.
Vapaa‐ajan palvelujen kokoamisessa apuna käytettiin valtakunnallisen, julkisten liikuntapalvelujen
tietopankin Lipas‐aineistoa, josta poimittiin erilaisia liikuntapaikkoja. Koska tässä työssä on tärkeää
löytää keskuksia erottelevia tekijöitä erityisesti seutu‐ ja kuntakeskustasolla, aineistosta rajattiin
pois hyvin yleisiä julkisia liikuntapalveluja ja mukaan valittiin liikuntapaikkoja, joilla on selkeä ra‐
kennetun liikuntapaikan luonne. Esimerkiksi uimapaikat, suunnistus‐ ja ulkoilualueet ja retkeilyrei‐
tit jätettiin pois aineistosta. Koulujen tarjoamat pallokentät ja liikuntasalit jätettiin myös pois tar‐
kastelusta, koska kouluja tarkastellaan jo omana palvelunaan eikä koulu liikuntapaikkana tuo uutta
näkökulmaa tarkasteluun. Mukaan valittiin monipuolisimmat ja suurimmat liikuntahallit sekä eri‐
laisten lajien harrastuspaikkoja. Tarkasteltavia liikuntapaikkoja ovat ampumaradat, golfkentät,
kilpahiihtoalueet, suurimmat jalkapallokentät, jäähallit ja tekojääradat, keilahallit, laskettelukes‐
kukset, pesäpallokentät, squash‐ ja tenniskentät, telinevoimistelutilat, uimahallit, yleisurheilupai‐
kat sekä purjehdusalueet. Koska Lipas‐aineistossa on vain julkisia liikuntapaikkoja, jäävät esimer‐
kiksi Vierumäen urheiluopiston tarjoamat liikuntapalvelut tarkastelun ulkopuolelle.
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Vaikutusalueiden määrittely
Keskusten vaikutusalueiden määrittäminen perustuu erilaisiin matkoihin. Määrittelytyön pohjaksi
laskettiin ruutuaineiston avulla etäisyysmatriisi tieverkkoa pitkin ja mallinnuksia varten laskettiin
reitit jokaisesta asutusta 1 km x 1 km ruudusta jokaiseen palveluja sisältävään ruutuun. Matkan
maksimipituuden rajana käytettiin linnuntietä mitattuna 60 km, tieverkkoa pitkin mitattuna pi‐
simmät matkat olivat tuolloin 120 km luokkaa. Tällaisia reittejä maakuntaan saatiin noin 1,2 mil‐
joonaa. Työmatkojen osalta oli tiedossa lähtö‐ ja määräpaikat ruututason tarkkuudella, ja Päijät‐
Hämeeseen syntyi työmatkatarkastelussa noin 115 000 reittiä, kun tarkasteltiin työmatkoja sekä
työpaikan että asuinpaikan perusteella.
Ostos‐ ja asiointiliikennettä sekä koulu‐ ja opiskelumatkoja tarkasteltiin vuorovaikutusmallinnuk‐
sen avulla. Menetelmä on yleisesti tunnettu nimellä painovoimamalli. Malli ottaa huomioon etäi‐
syystekijät, kohderyhmän määrän ja palvelukapasiteetin. Malli asettaa palvelut kilpailemaan käyt‐
täjistään säännöstöllä, joka huomioi palvelun itsensä ja sen kilpailijoiden koot sekä etäisyystekijöi‐
den kautta myös palvelulle tyypillisen asiointitavan.
Ostosmatkojen mallintaminen huomioi asukkaiden valinnanmahdollisuudet eri kauppojen välillä ja
sen käyttäminen saavutettavuusmuuttujana on perusteltua, koska näin kaikille ihmisille sallitaan
valinnanvapautta eikä heitä pakoteta hyödyntämään lähintä palveluntarjoajaa. Lähintä palvelun‐
tarjoajaa suositaan muuttamalla asiointimallin etäisyyskitkakerrointa kuvaamaan kulloisenkin pal‐
velun normaalia asiakaskäyttäytymistä. Päivittäistavarakaupassa kerroin on suuri, koska on tyypil‐
listä, että päivittäiset ruokaostokset tehdään hyvin läheltä omaa päivittäistä toimintapiiriä. Erikois‐
kaupassa puolestaan kerroin on pieni, koska asioinnit niihin ovat enemmän poikkeuksia päivittäi‐
seen rytmiin ja siten niissä asiointiin ollaan tyypillisesti valmiita näkemään enemmän vaivaa. Ilmi‐
ön pohja näkyy jo vertailtaessa erilaisten kauppojen palveluverkostojen tiheyttä: päivittäistavara‐
kauppa levittäytyy tasaisemmin vaihtelevan tasoisiin keskuksiin kun taas erikoiskauppa klusteroi‐
tuu voimakkaasti muutamiin keskittymiin. Edellä esitetyn pohjalta päivittäistavarakaupan ostos‐
matkojen mallinnuksessa tarkasteluun otettiin mukaan alle 14 km matkat, joiden pohjalta määri‐
tettiin päivittäistavaraostosmatkojen vaikutusalueet keskuksittain.
Koulumatkoista saatiin omat vaikutusalueensa peruskoulujen ja keskiasteen koulujen osalta. Eri‐
tyisesti peruskoulujen vaikutusalueita ohjaavat kuntarajat palvelujen luontaisen järjestämisen joh‐
dosta ja päällekkäisyyttä vaikutusalueille syntyy tällöin vähän. Tarkastelussa matkat rajattiin alle
40 kilometriin ja mallinnuksessa painotettiin edelleen lyhyitä koulumatkoja. Sen vuoksi peruskou‐
luille määritellyt vaikutusalueet ovat pinta‐alaltaan melko pieniä ja niissä on vähän päällekkäisyyt‐
tä. Keskiasteen koulutuksen osalta sallittiin sekä pidempiä matkoja että enemmän päällekkäisyyttä
mallinnuksessa kuin peruskoulun tarkastelussa, koska keskiasteen koulutus ei ole yhtä lailla hallin‐
nollisiin rajoihin sidottua kuin peruskoulu, ja opiskelumatkat eivät aina suuntaudu lähimpään oppi‐
laitokseen.
Työmatkojen tarkastelussa tehtiin työmatkojen vaikutusalueet sekä työpaikan että asuinpaikan
mukaan ja työmatkoista saatiin siten kahdet vaikutusalueet. Työmatkat liitettiin lähimpään kes‐
kukseen työpaikan sijainnin perusteella, ja keskuksessa työssäkäyvien asuinpaikkojen perusteella
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hahmoteltiin keskuksen vaikutusaluetta. Sama tarkastelu tehtiin myös toisin päin, asuinpaikasta
työpaikkaan. Ruututason tarkastelu summattiin postinumerotasolle, koska 250 x 250 metrin ruu‐
tutarkastelussa aineiston hajonta on melko suurta. Summaamalla tieto postinumeroalueisiin saa‐
tiin aineistoa yleistettyä ja saatettua helpommin käsiteltävään ja sisäistettävissä olevaan muotoon.
Keskuksen vaikutusalueen rajaksi määriteltiin erilaisten kokeilujen perusteella 10 % alueen työ‐
matkoista. Kyseinen osuus kykeni huomioimaan eri hierarkiatasojen keskuksia riittävän monipuoli‐
sesti ylikorostamatta suurimpien keskusten vetovoimaa.
Työmatkatarkastelujen ja mallinnusten tuloksena saatiin kuvaus jokaisen keskuksen vaikutusalu‐
eesta, joka voidaan tulkita myös siksi alueeksi, jolta lähtevistä asiointivirroista merkittävä osa
suuntautuu kyseiseen keskukseen. Vaikutusalueeksi on tulkittu se aluekokonaisuus, joka muodos‐
tuu tarkasteltujen viiden matkatyypin yhdistellystä vaikutusalueesta asiointivirtojen yhteisen suun‐
tautumisen perusteella ja vaikutusalueet voivat myös olla päällekkäisiä. Tarkasteltavat matkatyypit
olivat työmatkat asuinpaikan ja työpaikan mukaan, koulumatkat peruskouluihin, opiskelumatkat
toisen asteen kouluihin sekä päivittäistavarakaupan ostosmatkat. Kaikkia matkoja pidettiin tässä
työssä samanarvoisena. Muille tekijöille – kuten erikoiskaupan ostosmatkoille – ei nähty tarpeelli‐
seksi määrittää vaikutusalueita reittitietojen avulla, koska aluksi määriteltyjen työmatkojen vaiku‐
tusalueisiin saatiin varsin vähän muutoksia päivittäistavaraostosmatkojen sekä koulu‐ ja opiskelu‐
matkojen tarkastelulla. Lisäksi valituilla matkatyypeillä katetaan hvyin suuri osa arjen yleisimmistä
matkoista. Luonteeltaan paikallisemmat päivittäistavarakaupan ostosmatkat sekä koulu‐ ja opiske‐
lumatkat supistivat laajimpia työmatkojen vaikutusalueita ja laajensivat pienimpiä vaikutusalueita.
Muiden palvelujen – erikoiskaupan sekä sosiaali‐ ja terveyspalvelujen – rooli keskusverkossa tulee
esiin keskusten palveluvarustuksen ja palvelujen saavutettavuuden tarkastelussa. Niiden asioin‐
tiuseus on selkeästi harvempaa kuin vaikutusalueiden määrittelyyn käytettyjen palveluiden ja alu‐
eellinen rakenne myös voimakkaan klusteroitunutta. Näillä perusteilla niitä ei huomioitu varsinai‐
sessa vaikutusalueiden muodostamisessa, mutta keskusverkoston kuvaajana niillä on selkeä rooli.
Keskusten määrittelyn lähtökohta on Päijät‐Hämeen maakuntakaavan keskusverkko. Vaikka tässä
työssä haetaan uusia määritelmiä maakuntakeskuksen ja maaseutukeskuksen välille, otettiin työn
analyyseihin mukaan kaikki maakunnan keskukset, joita oli 104 kappaletta. Vaikutusalueiden mää‐
rittelyn tuloksena keskuksia löytyi maakunnasta 83 kappaletta. Osalle keskuksista ei määrittynyt
vaikutusaluetta, koska ne jäävät toisten keskusten varjoon tai niiden vaikutusalueelle ei sijoittunut
riittävästi matkoja tuottavia toimintoja. Kaupunkiseudun keskuksista Hollolan Miekkiö ja Nastolan
Tapiola jäivät tämän työn analyyseissä ilman omaa vaikutusaluetta juuri sen takia, että ne ovat
asuinalueita, joihin ei suuntaudu matkoja.
Palvelut ovat myös voineet linkittyä naapurikeskuksen vaikutusalueelle, mikä toteutui esimerkiksi
Renkomäen kohdalla, kun koulu linkittyi Launeen vaikutusalueelle. Syynä tähän on laskennan suo‐
rittaminen ruutupohjaisesti ja se, että alkuperäinen keskus on sijoitettu yhteen pisteeseen kartal‐
le. Näin ollen tietyissä tapauksissa on mahdollista, että jokin palvelu linkittyy läheisyyden kautta
toiseen keskukseen kuin mihin sen todellisuudessa tulisi linkittyä. Kyseessä on käytetyn menetel‐
män vajavaisuus. Asia on korjattavissa laskentakapasiteetin lisäämisen kautta, jolloin käytettyä
alueyksikköjakoa on mahdollista edelleen pienentää ja siten virhetapauksien muodostumista edel‐
leen ehkäistä.
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Aineistojen heikkouksiin liittyvä esimerkki kaupunkiseudun kadonneista keskuksista on Karisto,
jossa käytettyjen aineistojen valossa on vähän palveluja. Tilanne muuttuu kuitenkin merkittävästi
uuden kauppakeskuksen auetessa tätä työtä viimeistellessä. Myös työmatka‐aineistojen ajankohta
neljän vuoden takaa antaa uudelle alueelle, kuten Karistolle vähemmän työmatkoja kuin vanhem‐
mille ja vakiintuneille alueille. Kaupunkiseudun muut keskukset ikään kuin syövät Kariston näiden
aineistojen valossa.
Mitä tulee pienimpiin keskuksiin erityisesti harvemman asutuksen alueilla, pienetkin muutokset
voivat heilauttaa tilannetta suuntaan tai toiseen ja tarkasteluun voi nousta hieman erikoisiakin
alueita mukaan. Jos alimpien tasojen keskusten vaikutusalue muodostui postinumeroalueisiin pe‐
rustuvassa tarkastelussa erilleen varsinaisesta keskuksesta, tapauskohtaisesti katsottiin, että tällai‐
set keskukset voidaan jättää pois tarkastelusta. Tällaisessa tilanteessa keskuksen vaikutusalue
muodostuu varsin vähäisen matkojen määrän perusteella. Työn pääpaino oli kuitenkin määrittää
keskusluokitus maakuntakeskuksen ja maaseutukeskuksen välille, eivätkä maakunnan pienimmät
keskukset muuta analyysien tarkastelutilannetta. Harvemmin asutulla alueella keskuksen esille
nousu voi perustua myös siihen, ettei sen lähellä ole muita vastaavia tai ylemmän tason keskuksia
ja siten keskuksella on paikallisesti edellytyksiä tarjota palveluita. Myös keskuksen sijainti maakun‐
nan reunamilla voi vaikuttaa, koska maakunnan ulkopuolisista naapureista on vähemmän tietoa
tarjolla. Näiden seikkojen valossa voi olla mahdollista, että maakunnan reunoilla sijaitsevien kes‐
kusten rooli korostuu tämän työn analyyseissä.
Vaikka tässä työssä tehtyjen analyysien ja tarkastelujen valossa osa maakuntakaavan keskuksista
katosi kartalta, voi olla perusteltua tarkastella kadonneitakin keskuksia – kuten Renkomäkeä ja
Karistoa – osana maakunnan keskusverkkoa. Tämän työn tulokset osoittavat Päijät‐Hämeen maa‐
kunnan keskusverkon tarkastelussa olleiden tekijöiden valossa aineistojen osoittamalla hetkellä, ja
aineistojen sekä analyysien heikkouksien tunnistaminen antaa edellytykset huomioida keskuksina
myös tarkastelussa kadonneet keskukset.

Saavutettavuustarkastelut
Osana keskusverkon määrittelyä tarkasteltiin sekä tarkasteltaviksi valittujen palvelujen että jouk‐
koliikenteen saavutettavuutta Päijät‐Hämeessä. Joukkoliikenteen saavutettavuutta arvioitaessa
määritettiin joukkoliikenteen matka‐aika jokaisesta maakuntakaavan alkuperäisestä keskuksesta
jokaiseen keskukseen. Kullekin keskukselle määriteltiin osoite, jonka perusteella matka‐aika lasket‐
tiin kolmen yhteyden keskiarvona Liikenneviraston ylläpitämän matka.fi‐palvelun tarjoamista yh‐
teyksistä syksyn arkitiistaina kello 16. Tarkastelussa huomioitiin myös maakunnan ulkopuolisia
keskuksia, jotta vältettäisiin maakunnan reuna‐alueiden arvojen vääristyminen. Joukkoliikenteen
matka‐ajoista koottiin matriisiaineisto ja lisäksi maakunnan potentiaalisista seutukeskuksista teh‐
tiin joukkoliikenteen saavutettavuuden interpolointipinnat. Joukkoliikenteen saavutettavuudesta
laskettiin indeksi kuvaamaan keskuksen yleistä saavutettavuutta koko Päijät‐Hämeen väestölle ja
sitä käytettiin yhtenä muuttujana keskusten luokittelussa.
Tarkasteltujen palvelujen saavutettavuutta arvioitiin indekseillä. Indeksien tarkoituksena on kuva‐
ta sitä, miten saavutettavissa eri palvelut ovat kunkin keskuksen väestölle, mikäli he haluavat niitä
hyödyntää normaalisti havaittavissa olevilla asiointitottumuksilla. Kaupan osalta tämä tarkoittaa
sitä, ettei aina hyödynnetä lähikauppaa vaan kauempana olevat suuryksiköt ovat myös jossain
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määrin vetovoimaisia. Saavutettavuustarkastelut hyödyntävät paitsi matkan palveluihin myös pal‐
veluvalikoiman monipuolisuuden.
Koska palveluiden tarjonta keskittyy eri aloilla eri tavoin suhteessa keskusverkon keskuksiin, syntyy
tilanne, jossa palveluiden hyödyntäminen vaatii niiden käyttäjiltä eri keskuksissa eritasoisesti vai‐
vaa. Indeksit kuvaavat tätä vaivaa kunkin määritellyn keskuksen väestölle tai palvelua käyttävälle
kohderyhmälle kuten esimerkiksi peruskouluikäisille. Vaivaa on keskuksittain kuvattu väestöllä ja
sen asiointikäyttäytymisellä painotetulla aikaetäisyytellä käytettävissä oleviin palveluihin.
Liitteessä 1 on esitetty eri palvelujen saavutettavuuskartat keskuksittain. Kartoilta selviää, missä
keskuksissa eri palvelujen saavutettavuus on maakunnan tasolla heikko ja missä hyvä. Esimerkiksi
päivittäistavarakaupan saavutettavuus on maakunnassa hyvä kaupunkiseudulla sekä kuntakeskuk‐
sissa. Saavutettavuudeltaan huonompia alueita löytyy kuitenkin jo Lahden ja Vierumäen väliltä,
Pyhäntaasta ja Mäkelästä sekä maakunnan reuna‐alueilta. Erikoiskaupan suhteen heikoimmin saa‐
vutettavat alueet löytyvät Orimattilan etelä‐ ja kaakkoisosista sekä maakunnan pohjoisilta reuna‐
alueilta. Myös Asikkalan ja Sysmän kuntakeskusten välille jää päivittäistavara‐ ja erikoiskaupan
saavutettavuudella mitattuja heikkoja alueita.
Keskukset on analyyseillä asetettu keskinäiseen järjestykseen saavutettavuuden suhteen ja saavu‐
tettavuusarvot huomioitiin myös keskusten luokittelussa.

Keskusten luokittelu
Keskusten vaikutusalueiden selvittyä liitettiin keskuksiin tieto niiden palveluvarustuksesta. Keskuk‐
siin laskettiin tieto niiden vaikutusalueen sisältämistä koulupalveluista, sosiaali‐ ja terveyspalve‐
luista, päivittäistavara‐ ja erikoiskaupasta, vapaa‐ajan palveluista sekä väestöstä ja työpaikoista.
Erilaisista tekijöistä laskettiin tilastollisin menetelmin muuttujia, joiden avulla keskuksia voidaan
luokitella. Tavoitteena oli selvittää, mitkä keskukset ovat keskenään samanlaisia, ja mitkä puoles‐
taan erilaisia ja siten löytää Päijät‐Hämeen keskusverkolle sopiva luokittelu. Koska keskusten omi‐
naisuuksia kuvaavia muuttujia oli runsaasti, niistä pyrittiin rakentamaan keskusten eroja esiin tuo‐
via uusia muuttujia (muuttujaluettelo on esitetty liitteessä 2). Vaikutusalueille summatut muuttu‐
jat tiivistettiin pääkomponenttianalyysillä keskusten ominaisuuksia kuvaaviksi komponenteiksi.
Pääkomponenttianalyysin tavoite on korvata suuri joukko muuttujia pienemmällä joukolla muuttu‐
jia, jotka säilyttävät mahdollisimman suuren osan alkuperäisten muuttujien vaihtelusta.
Komponenttien päämääränä on löytää mielekkäästi keskuksille ominaisia piirteitä kuvaavat tekijät,
joilla keskuksia voidaan luokitella. Vaikutusalueiden muodostamisen perusteella saadaan säännös‐
tö sille, mitkä kaikki palvelut lasketaan havaittaviksi keskuksen alueelta. Vaikutusalueiden tarkaste‐
lun perusteella oli ilmeistä, että keskuksia erotteleviin tekijöihin kuuluvat ainakin suuruus, väestö‐
ja palvelurakenteen tiheys sekä palveluiden monipuolisuus. Näin siksi, koska vaikutusalueista
muodostui sekä moni‐ että yksiytimisiä ja niiden sisältämät asukas‐ ja palvelukeskittymät vaihteli‐
vat selvästi.
Vertailemalla tarkasteltavien palveluiden alueellista rakennetta voidaan puolestaan arvioida niiden
saavutettavuutta kohderyhmilleen. Alueellisen muodon perusteella on todennäköistä, että palve‐
luiden saavutettavuustarkastelut tuovat eroja keskusten välille, koska palvelut osin klusteroituvat
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tiettyihin keskittymiin. Samoin julkisen liikenteen saavutettavuusaineistoa tarkasteltaessa muo‐
dostui käsitys sen merkityksellisyydestä keskusluokan kuvaajana.
Edellä kuvattujen havaintojen pohjalta lähdettiin rakentamaan muuttujia, jotka kuvaisivat ilmiöt
olennaisilta osiltaan ja joita voitaisiin sen jälkeen perustellusti käyttää pohjana keskusluokitukselle.
Muuttujajoukkoa haluttiin vielä tiivistää pienempään joukkoon muuttujia, joilla on mielekäs tul‐
kinnallinen yhteys keskusvoimakkuuteen. Muuttujista muodostui eri työvaiheiden jälkeen neljä
komponenttia (suluissa on esitetty taulukkoaineiston sarakeotsikko).
1. Suuren palvelutarjonnan ja tiheän aluerakenteen komponentti (SuurenJaTiheänRaken‐
teenKomp)
2. Palvelurakenteen monipuolisuuden komponentti (VapaaAjanJaMonipuolisuudenKomp)
3. Peruspalveluiden ja pt‐kaupan saavutettavuuden komponentti (YleinenSaavutettavuus)
4. Erikoiskaupan ja sosiaali‐ ja terveyspalveluiden saavutettavuuden komponentti (Erikois‐
kaupanSaavutettavuus)
Komponenteista ja niiden luonteesta saa helpoiten käsityksen tutkimalla, millaisen keskusluokituk‐
sen ne tuottavat. Keskusluokkien tunnusluvuissa on loogisia eroavaisuuksia edellä kuvattujen
muuttujien osalta.

Keskusluokat
Edellä mainittujen tekijöiden perusteella Päijät‐Hämeen keskukset luokiteltiin hierarkisiin ryhmiin
tilastollisen analyysin avulla. Analyyseissä Lahti erottui muista keskuksista kokonsa ja palveluvarus‐
tuksensa perusteella, mikä oli myös odotettavissa jo tarkastelun alkuvaiheessa. Lahti jätettiin
maakuntakeskuksena luokitelutyön ulkopuolelle, samoin kuin maakuntakaavan keskusverkossa
maaseutu‐ ja haja‐asutuskyliksi osoitetut keskukset ja ryhmittelyillä haettiin keskusluokkia näiden
keskusten välille. Valittujen muuttujien valossa Päijät‐Hämeen keskukset luokiteltiin aiemman sel‐
vityksen mukaisiin luokkiin: seutukeskus, kaupunkiseudun aluekeskukset, kuntatason keskukset
sekä lähi‐ tai paikalliskeskukset. Keskuksia on seuraavassa luonnehdittu lyhyesti ja niiden ominai‐
suuksia on myös esitetty kahdessa taulukossa, joissa kuvataan vaikutusalueiden keskiarvojen pe‐
rusteella keskusten ominaisuuksia ja erilaisten palvelujen saavutettavuutta.
Seutukeskus
Tilastollisten analyysien perusteella Heinola erottui muista kuntatason keskuksista. Joissakin tar‐
kasteluissa Heinolan Tähtiniemi asettui samaan ryhmään Heinolan kanssa, ja tämä johtuu Heinolan
ja Tähtiniemen osin päällekkäisistä vaikutusalueista. Tähtiniemi on kuitenkin luonteeltaan Heino‐
lan kaupunkialueen kaupallinen alakeskus, jolla on vuorovaikutusta Heinolan keskustan kanssa.
Heinolan vaikutusalue on myös laajempi kuin Tähtiniemen vaikutusalue. Heinolan palvelut ovat
muita Päijät‐Hämeen kuntatason keskuksia monipuolisemmat. Osaltaan Heinolan nouseminen
seudullisesti muita kuntakeskuksia merkittävämmäksi perustuu etäisyyteen Lahdesta. Muut po‐
tentiaaliset seutukeskukset sijaitsevat Lahden kaupunkiseudun alueella ja jäävät osin Lahden vai‐
kutusalueen alle.

9

Kuntatason keskus
Kuntatason keskukset ovat pinta‐alaltaan aluekeskuksia laajempia alueita. Väestön ja työpaikkojen
määrällä mitattuna kuntatason keskukset ovat samantapaisia kuin kaupunkiseudun aluekeskukset,
mutta väestö‐ ja palvelutiheys on näillä vaikutusalueilla aluekeskuksia pienempi. Kuntatason kes‐
kuksessa nuorten aikuisten osuus on pienempi kuin aluekeskuksissa ja eläkeikäisen väestön osuus
on puolestaan hieman suurempi.
Kaupunkiseudun aluekeskus
Omana ryhmänään erottuivat kaupunkiseudun aluekeskukset, joita luonnehtivat vaikutusalueen
pieni koko ja korkea asukastiheys. Arjen palvelut ovat aluekeskusten vaikutusalueilla helposti saa‐
vutettavissa ja palvelut ovat myös monipuolisia, alueilta löytyy sekä julkisia että yksityisiä palvelu‐
ja. Väestörakenteeltaan aluekeskukset ovat muita alueita lapsiperhevaltaisempia ja työpaikkara‐
kenteessa erottuvat teollisuuden ja rakentamisen työpaikkojen osuudet.
Lähi‐ tai paikalliskeskus
Keskusluokituksen lähi‐ tai palvelukeskukset sijaitsevat kaupunkiseudun ulkopuolella ja ovat kau‐
punkiseudun aluekeskusten tavoin pinta‐alaltaan pieniä alueita. Yhteistä aluekeskusten kanssa on
myös lapsiperheiden muita alueita hieman suurempi osuus. Väestön sekä työpaikkojen määrä lähi‐
tai paikalliskeskusten vaikutusalueilla on aluekeskuksia huomattavasti pienempi ja työpaikkaraken‐
teessa painottuvat alkutuotannon työpaikat. Merkittävin ero aluekeskuksiin verrattuna ilmenee
tarkasteltaessa palveluja: palvelut ovat näiltä alueilta heikommin saavutettavissa kuin ylemmän
tason keskuksissa tai lähempänä keskuskaupunkeja. Palveluista ovat lähimpänä tarjolla päivittäis‐
tavarakauppa ja peruskoulu, muita palveluita lähi‐ tai paikalliskeskuksissa on varsin vähän.
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Kurhila ‐ Hillilä
Kärkölän kirkonkylä
Lappila
Luhtikylä
Lusi
Länsi‐Hollola
Maakeski
Mallusjoki
Marttila
Niinikoski
Nuoramoinen
Onkiniemi
Pohjola
Pyhäniemi
Pyhäntaka
Ruuhijärvi
Urajärvi
Vierumäki
Vuorenkylä

Maakuntakeskus:
Lahti
Seutukeskus:
Heinola
Aluekeskukset kaupunkiseudulla:
Laune
Mukkula
Nastola
Ahtiala
Jalkaranta
Kalliola
Kiveriö
Kärpänen
Tähtiniemi
Uusikylä
Villähde
Myllyoja
Nostava
Pasina ‐ Pennala
Vesivehmaa
Virenoja

Maaseutukylät:
Arrakoski
Iso‐Äiniö
Nyystölä
Paimela
Pakaa
Särkilahti
Valittula
Viitaila
Villikkala

Kuntatason keskukset:
Hollolan keskusta
Orimattila
Vääksy
Hartola
Heinolan kirkonkylä
Hämeenkoski
Kärkölän keskusta
Padasjoki
Sysmä

Haja‐asutuskylät:
Hietana
Hongisto
Kalho
Kasiniemi
Kesiö
Liikola
Metsäkylä
Murakka
Mustjärvi
Mäkelä
Nikkaroinen
Paaso
Ravioskorpi
Rusi
Syrjäntausta

Lähi‐ tai paikalliskeskukset:
Artjärvi
Asikkalan kirkonkylä
Auttoinen
Heinämaa
Henna
Herrala
Kalkkinen
Karilanmaa
Kirkonseutu
Koitti
Kuivanto
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Tennilä
Vesijako

Salonsaari, Asikkala
Uusi‐Pätilä, Hämeenkoski
Keituri, Kärkölä
Kumia, Nastola
Kellosalmi, Padasjoki
Torittu, Padasjoki
Karisto, Lahti
Virtaa, Sysmä
Renkomäki, Lahti
Suopelto, Sysmä
Koskenmylly, Heinola
Korkee, Heinola

Päijät‐Hämeen maakuntakaavan 2006 kes‐
kukset, jotka eivät saaneet vaikutusaluetta:
Vintturi, Sysmä
Marjoniemi – Onali, Heinola
Hujansalo – Taipale, Heinola
Tapiola, Nastola
Hiitelä, Orimattila
Miekkiö, Hollola
Heinlammi, Hollola
Karkkula, Orimattila
Putula, Hämeenkoski

Seuraavassa on lisäksi esitetty keskusten vaikutusalueet. Vaikutusalueissa on päällekkäisyyksiä,
minkä vuoksi rajat voivat joillakin kartoilla näyttää epäjohdonmukaisilta. Aineistoa onkin helpompi
tarkastella paikkatieto‐ohjelman avulla.
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Liite 2: Keskusten luokittelun muuttujat
Työpaikat yhteensä
Työpaikat, Maatalous, riistatalous ja metsätalous sekä kalatalous
Työpaikat, Kaivostoiminta ja louhinta
Työpaikat, Teollisuus
Työpaikat, Sähkö‐, kaasu‐ ja vesihuolto
Työpaikat, Rakentaminen
Työpaikat, Tukku‐ ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalous‐
esineiden korjaus
Työpaikat, Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti (TOL 50)
Työpaikat, Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa (TOL 51)
Työpaikat, Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus (TOL 52)
Työpaikat, Majoitus‐ ja ravitsemistoiminta
Työpaikat, Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne
Työpaikat, Rahoitustoiminta
Työpaikat, Kiinteistö‐, vuokraus‐ ja tutkimuspalvelut; liike‐elämän palvelut
Työpaikat, Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus
Työpaikat, Koulutus
Työpaikat, Terveydenhuolto‐ ja sosiaalipalvelut
Työpaikat, Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut
Työpaikat, Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön
Työpaikat, Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot
Työpaikat, Toimiala tuntematon
Työpaikat, Maatalous, riistatalous ja metsätalous sekä kalatalous, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Kaivostoiminta ja louhinta, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Teollisuus, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Sähkö‐, kaasu‐ ja vesihuolto, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Rakentaminen, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Tukku‐ ja vähittäiskauppa; moottoriajoneuvojen sekä henkilökohtaisten esineiden ja kotitalous‐
esineiden korjaus, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Moottoriajoneuvojen kauppa, korjaus ja huolto sekä polttoaineen vähittäismyynti, % keskuksen
kaupan työpaikoista
Työpaikat, Agentuuritoiminta ja tukkukauppa pl. moottoriajoneuvojen kauppa, % keskuksen kaupan työpai‐
koista
Työpaikat, Vähittäiskauppa pl. moottoriajoneuvot; kotitaloustavaroiden korjaus, % keskuksen kaupan työ‐
paikoista
Työpaikat, Majoitus‐ ja ravitsemistoiminta, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Rahoitustoiminta, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Kiinteistö‐, vuokraus‐ ja tutkimuspalvelut; liike‐elämän palvelut, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Koulutus, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Terveydenhuolto‐ ja sosiaalipalvelut, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut, % keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Työnantajakotitaloudet sekä kotitalouksien itse tuottamat tavarat ja palvelut omaan käyttöön, %
keskuksen työpaikoista
Työpaikat, Kansainväliset järjestöt ja ulkomaiset edustustot, % keskuksen työpaikoista
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Työpaikat, Toimiala tuntematon, % keskuksen työpaikoista
väestö yhteensä
0‐6 ‐vuotiaat
7‐14 ‐vuotiaat
15‐17 ‐vuotiaat
18‐29 ‐vuotiaat
30‐49 ‐vuotiaat
50‐64 ‐vuotiaat
65‐74 ‐vuotiaat
75‐> ‐vuotiaat
0‐6 ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
7‐14 ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
15‐17 ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
18‐29 ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
30‐49 ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
50‐64 ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
65‐74 ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
75‐> ‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
0‐17 –vuotiaat, % keskuksen väestöstä
perheet (0‐17 –vuotiaat sekä 30‐49 –vuotiaat), % keskuksen väestöstä
yli 65‐vuotiaat, % keskuksen väestöstä
pt‐kaupan pinta‐ala
pt‐kaupan pinta‐ala, % kaikkien alueiden pinta‐alasta
ammunta, liikuntapaikkojen lkm
golf, liikuntapaikkojen lkm
ampumahiihtokeskus, liikuntapaikkojen lkm
hiihtokeskus, liikuntapaikkojen lkm
jäähalli, liikuntapaikkojen lkm
keilaus, liikuntapaikkojen lkm
liikuntahalli, liikuntapaikkojen lkm
pallokenttä, liikuntapaikkojen lkm
pesäpallo, liikuntapaikkojen lkm
purjehdus, liikuntapaikkojen lkm
laskettelukeskus, liikuntapaikkojen lkm
squash, liikuntapaikkojen lkm
tekojää, liikuntapaikkojen lkm
tennis, liikuntapaikkojen lkm
tennis‐ ja jääkiekkokenttä, liikuntapaikkojen lkm
uimahalli, liikuntapaikkojen lkm
voimistelusali, liikuntapaikkojen lkm
yleisurheilukenttä, liikuntapaikkojen lkm
liikuntapalveluiden lkm yhteensä
liikuntapalveluiden osuus koko alueen liikuntapalveluista
alakoulu, lkm keskuksessa
yläkoulu, lkm keskuksessa
yhtenäiskoulu, lkm keskuksessa
ammattikoulu, lkm keskuksessa
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lukio, lkm keskuksessa
koulut yhteensä, lkm keskuksessa
alakoulu, % keskuksen kouluista
yläkoulu, % keskuksen kouluista
yhtenäiskoulu, % keskuksen kouluista
ammattikoulu, % keskuksen kouluista
lukio, % keskuksen kouluista
erikoiskauppa yhteensä
ajonneuvo ym. kauppa, lkm keskuksessa
monialainen, lkm keskuksessa
muu erikoiskauppa, , lkm keskuksessa
tiva‐kauppa, lkm keskuksessa
erikoiskaupan pinta‐ala yhteensä
ajonneuvo ym. kauppa, pinta‐ala keskuksessa
monialainen, pinta‐ala keskuksessa
muu erikoiskauppa, pinta‐ala keskuksessa
tiva‐kauppa, pinta‐ala keskuksessa
sosiaali‐ ja terveyspalvelut yhteensä
terveyskeskus, lkm vaikutusalueella
päivähoito, lkm vaikutusalueella
vanhusten hoito, lkm vaikutusalueella
terveyskeskus, % keskuksen sote‐palveluista
päivähoito, % keskuksen sote‐palveluista
vanhusten hoito, % keskuksen sote‐palveluista
vaikutusalueen pinta‐ala, km2
AsTih, asukastiheys as/km2
PalvTih, palvelutiheys palvelujen lkm/km2
LiikPalvTih, liikuntapalvelujen tiheys lkm/km2
KoulPalvTih, koulupalvelujen tiheys lkm/km2
EkPalvTih, erikoiskaupan palvelujen tiheys lkm/km2
SotePalvTih, sosiaali‐ ja terveyspalvelujen tiheys lkm/km2
PtPalvTih, pt‐kaupan tiheys lkm/km2
Min_avg_matkafi, joukkoliikenteen saavutettavuus
Total_Time_pt, pt‐kaupan saavutettavuus (aika)
Total_Leng_pt, pt‐kaupan saavutettavuus (matka)
Total_Time_perus, peruskoulun saavutettavuus (aika)
Total_Leng_perus, peruskoulun saavutettavuus (matka)
Total_Time_keski, keskiasteen oppilaitoksen saavutettavuus (aika)
Total_Leng_keski, keskiasteen oppilaitoksen saavutettavuus (matka)
Total_Time_terveysasema, saavutettavuus (aika)
Total_Leng_terveysasema, saavutettavuus (matka)
Total_Time_päiväkoti, saavutettavuus (aika)
Total_Leng_päiväkoti, saavutettavuus (matka)
Total_Time_autokauppa, saavutettavuus (aika)
Total_Leng_autokauppa, saavutettavuus (matka)
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Total_Time_moniala, saavutettavuus (aika)
Total_Leng_moniala, saavutettavuus (matka)
Total_Time_muuerikoiskauppa, saavutettavuus (aika)
Total_Leng_muuerikoiskauppa, saavutettavuus (matka)
Total_Time_tiva, saavutettavuus (aika)
Total_Leng_tiva, saavutettavuus (matka)
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