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Taustaa 1

• Sokkeloiset vesistöt rikkovat yhdyskuntarakennetta, heikentävät
saavutettavuutta ja lisäävät syrjäisyyttä

• Tunnettu ilmiö, mutta mainittu aiemmin vain sivulauseissa
• Esim. Boscoe et al. 2012, Huhta & Pyykkönen 2013

• Lisäkustannuksia peruspalveluja tuottaville ja järjestäville kunnille

• Kuntien valtionosuusjärjestelmä korvaa osittain näitä haittoja
• Saaristo- ja saaristo-osakuntalisät

• Syrjäisyyden lisäosa

• MUTTA…



Taustaa 2

• Saaristolain (L494/1981, L1138/1993) mukainen saariston määritelmä
ei ole yksiselitteinen vaan harkinnanvarainen :
“Saaristoon katsotaan kuuluviksi sellaiset merialueen ja sisävesistöjen saaret, 
joihin ei ole kiinteää tieyhteyttä sekä muut saaret ja mantereen alueet, jotka 
ovat muutoin olosuhteiltaan saaristoon verrattavissa”

• Syrjäisyyslisän perusteena olevan syrjäisyysluvun laskenta perustuu 
linnuntie-etäisyyksiin eikä huomioi vesistöjen vaikutuksia

• Asukastiheys lasketaan ainoastaan maa-alan perusteella

➢Saaristo- ja vesistöalueet muita heikommassa asemassa rahanjaossa



Taustaa 3

• VOS-järjestelmän muutos 2015

• Ideana yksinkertaistaa järjestelmää ja päällekkäisiä kriteerejä
• Saaristoisuus katsottiin päällekkäiseksi kriteeriksi syrjäisyyden kanssa

• Saaristo-osakuntalisä poistettiin 2015

• Etelä-Savon saaristo-osakuntaselvitys (Vatanen & Rautiainen 2015)
• Tarkoituksen osoittaa, että vesistöisyydestä aiheutuu kunnille merkittäviä 

lisäkustannuksia

• Saaristo-osakuntalisät palautettiin 2016



Tutkimusongelma

• Miten saaristomaisille olosuhteille (L494/1981: 3 §) voidaan määrittää 
pätevät ja kaikille yhtenäiset mitattavat kriteerit ja siten tunnistaa 
alueet, joille vesistöisyydestä aiheutuu eniten haittaa?

• Saavutettavuus
• Saaristolain 9 §:n mukaan saaristokunnaksi nimeämisen perusteena on 

pidettävä liikenneoloja ja peruspalvelujen saannin vaikeutta 

• Syrjäisyys
• Saaristoisuuden päällekkäisyys syrjäisyyden kanssa

• Nykyinen syrjäisyysmittari puutteellinen



Aineisto & menetelmät

• Geospatiaalinen analyysi

• Paikkatietoaineistot
• Digiroad

• YKR väestötiedot

• MML peruskartta-aineisto

• 2x2 km ruudukko



Saavutettavuus 1

• Matkalisä:
• Kuinka paljon pidempi maantie-

etäisyys lähimpään 
palvelukeskukseen kuin 
isoympyräetäisyys

• Absoluuttinen lisämatka (m)



Saavutettavuus 2

• Matkakerroin:
• Kuinka monta kertaa pidempi 

maantie-etäisyys lähimpään 
palvelukeskukseen kuin 
isoympyräetäisyys

• Suhteellinen lisämatka



Saavutettavuus 3

• Saavutettavuushaitta:
• Jakaumansa mukaan luokitellut 

matkalisä- ja matkakerroin muuttujat 
lasketaan yhteen

• Absoluuttiset ja suhteellisesti 
suurimmasta saavutettavuushaitasta 
kärsivät alueet



Syrjäisyys 1

• Perustuu 25 ja 50 km:n 
etäisyydellä kunnan väestöllisestä 
keskipisteestä asuvan väestön 
määrään
• Ei huomioi vesistöjen vaikutusta

• Ei huomioi kunnan sisäisiä 
olosuhdevaihteluja

• Erityisesti vesistöjen pirstomat 
alueet kärsivät nykyisestä 
laskentamallista
• Todellisuudessa syrjäisempiä kuin 

VM:n laskelmat osoittavat



Syrjäisyys 2

Syrjäisyysluku:
0 = ei lainkaan syrjäinen (väh. 15.000 asukasta 25 km:n ja 60.000 asukasta 50 km:n etäisyydellä)
2 = erittäin syrjäinen (ei asutusta 50 km:n etäisyydellä tai ei tieyhteyttä)

Nykyinen laskentatapa:
Kunta- ja isoympyräperustainen

Rautiainen 2017:
Ruutu- ja maantieperustainen





Rantavyöhyke

• Saaristopoliittiinen rajaus

• Vähävetisten alueiden vaikeat 
liikenneolosuhteet ja heikko 
saavutettavuus eivät selity 
vesistöisyydellä

• Väh. 20 km2 vesistöjen ympärille 
luotu 4 km bufferi



Saaristomaisten
alueiden tunnistaminen
• Saavutettavuus-, syrjäisyys- ja 

rantavyöhyke muuttujat 
yhdistetään
• Muuttujat koodattu

• 12 luokkaa

• Yhteisvaikutus

• Mitkä alueet kärsivät suurimmasta
vesistöisyydestä aiheutuvasta
saavutettavuushaitasta sekä
syrjäisyydestä



Saaristo-olosuhde-
luokitus
• Tulokset haastavat nykyisen tavan 

rajata saaristoalueet

• Paljon laajempia alueita voisi 
kuulua saaristopolitiikan piiriin

• Joustava metodi, alueiden koko 
säädettävissä

• Kehitetty metodi ensiaskel
• Vielä paljon kehitettävää

• Useita kehitysideoita



Kiitos!
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