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5.2 Ennakointiteemat

I. Kaupungistuminen jatkuu 

Suomen väestö jatkaa keskittymistä kaupunkeihin. Ilmiö 

suuntautuu erityisesti suuriin ja keskisuuriin keskuksiin 

pienten kaupunkien ja maaseutumaisten kuntien toimi-

essa poismuuttoalueina. Keskuskaupunkien lisäksi muut-

tovoitosta hyötyvät ympäryskunnat, joissa asukasmäärä 

kasvaa. Kuntarakenteen muuttuminen voi vahvistaa 

kaupunkikeskusten asemaa, jos koko toiminnallinen 

seutu kuuluu samaan kuntaan. 

Metropolialueen kasvu on merkittävimpiä kaupungistu-

miseen liittyviä ilmiöitä. Nopeasti kasvava Helsingin seu-

tu on vahvistanut asemaansa yhtenä Pohjois-Euroopan 

tärkeimmistä keskuksista ja Suomen porttina kansainväli-

sille markkinoille.  Tulevaisuudessa Helsingin asema edel-

leen korostuu Suomen aluerakenteessa. 

Pienet seutukaupungit, jotka eivät ole suurten keskusten 

välittömässä vaikutuspiirissä, ovat ongelmallisessa tilan-

teessa. Ne ovat usein rakentaneet hyvinvointinsa melko 

kapealle teolliselle toimialaperustalle, jolloin monet kär-

sivät nykyisestä rakennemuutoksesta.  

Kaupungistumiseen liittyy kaupunkikulttuurin kehittymi-

nen. Kaupunkielämä muuttuu vilkkaammaksi ja moni-

muotoisemmaksi ja vetää asukkaita erilaisiin tapahtumiin 

ja toimintaan.  

Sosiaalinen eriarvoistuminen on yksi kaupungistumiseen 

liittyvä haaste. Kaupungit kokoavat yhteen hyvin erilaisia 

asukkaita ja asuinalueet eriytyvät. Aluerakenteen näkö-

kulmasta olennaista on se, miten kaupungit kykenevät 

hyötymään asukkaiden osaamisesta ja kehittämään sitä 

sekä samalla välttämään kaupunkilaisten syrjäytymistä ja 

huono-osaisuuden kertymistä.  

Kaupungistumiskehitys vaikuttaa voimakkaasti myös 

maaseutuun. Kaupunkien kehysalue ja muu kaupunkien 

lähellä sijaitseva maaseutu hyötyvät kaupunkien kasvus-

ta, mutta kauempana maaseudulla asukasmäärä vähe-

nee. Kaupungit ja maaseutu ovat monin tavoin vuorovai-

kutuksessa keskenään. Kaupungit tarjoavat työpaikkoja ja 

palveluja lähimaaseudun asukkaille. Maaseudulla sijait-

see kaupunkilaisten vapaa-ajan asuntoja ja virkistyspaik-

koja. Lähienergian ja lähiruuan merkitys korostuu tule-

vaisuudessa. 

Koko maassa haja-asutusalueen asukasmäärä on vähen-

tynyt voimakkaasti. Kasvua on tapahtunut suurimpien 

kasvukeskusten ympäristössä, kun taas muualla maaseu-

dulla väestömäärän väheneminen on ollut sitäkin nope-

ampaa. Kehitys jatkuu edelleen lähivuosikymmeninä, sillä 

asukkaiden ikärakenne on painottunut iäkkäisiin ryhmiin. 

Myös monissa maaseudun taajamissa asukasmäärä vä-

henee, mutta hitaammin kuin haja-asutusalueella.   

Muuttoliikkeen lisäksi myös luonnollinen väestönkehitys 

tukee kaupungistumista. Aiemmin toteutunut muuttolii-

ke on tuonut kaupunkiseuduille nuoria asukkaita, jotka 

perheen perustaessaan kasvattavat lasten määrää seu-

duilla. Suurilla kaupunkiseuduilla varttuvat nuoret pääty-

vät todennäköisesti edelleen asumaan suurille kaupunki-

seuduille. Muuttoliike maaseudulta on vähitellen tasaan-

tumassa, kun nuorten ikäluokkien määrä vähenee. Jonkin 

verran tapahtuu myös eläkeikäisten tai eläkeiän kynnyk-

sellä olevien ikäluokkien poismuuttoa kasvukeskuksista 

pienemmille kaupunkiseuduille tai maaseutualueille.  

VTT:n raportissa Asuntotuotanto 2030 (Belloni et al. 

2012) on tutkittu asuntotuotannon tarpeita lähivuosi-

kymmeninä. Raportin mukaan selkeästi suurin osa asun-

totuotannosta tulee sijoittumaan vuoteen 2030 mennes-

sä pääkaupunkiseudulle ja muihin suurimpiin keskuksiin. 

Tällä hetkellä moni asuu asumistoiveidensa vastaisesti. 

Pendelöinnin kasvu ja työmatkojen pidentyminen voikin 

kirjoittajien mukaan johtaa asuntokysynnän siirtymiseen 

kasvukeskuksista muualle Suomeen. 

Kasvavissa kaupungeissa asumisen hinta nousee. Monet 

suurempaa asuntoa etsivät perheet joutuvat muutta-

maan kauas keskuskaupungista. Erityisesti ilmiö on ollut 

havaittavissa pääkaupunkiseudulla, jossa Helsingin kau-

punki menettää nuoria perheitä naapurikaupunkeihin ja 

kehyskuntiin. Asuntojen hintojen nousu kasvattaa kiin-

teistövarallisuutta, mutta sitoo suuren osan tuloista 

asumiseen. Pienituloisten heikko asema asuntomarkki-

noilla voi aiheuttaa pulaa työntekijöistä ja hidastaa aluei-

den kehitystä.   

Korkea asumisen hinta kertoo alueiden hyvästä saavutet-

tavuudesta, mutta myös siitä, ettei asuntorakentaminen 

pysy kysynnän perässä. Asuntopolitiikan ongelmien taus-

talla on muun muassa kuntien kilpailu hyvistä veronmak-

sajista, sosiaalisen asuntotuotannon riittämättömyys ja 

epätasainen jakautuminen sekä kuntien tapa hoitaa 

maankäyttöpolitiikkaansa.  
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Ilmiö  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Keskittyminen kasvukes-

kuksiin säilyy nopeana  

Väestönkasvu sekä yritystoiminnan mittakaava- ja 

kasautumisedut edesauttavat uusien työpaikkojen 

syntyä. Opiskelu- ja työpaikkatarjonta tuovat muut-

toliikettä kasvukeskuksiin joka puolelta Suomea 

sekä ulkomailta.  

Suurten kasvukeskusten ja muun Suomen kehitys 

polarisoituu.  Opiskelupaikat kokoavat kaupunkei-

hin nuoria ikäluokkia, jotka jäävät valmistuttuaan 

asumaan kaupunkiseuduille. 

Kasvukeskusten merkitys pääliikenneväylien sol-

mukohtina korostuu. Liikennemäärät kasvavat 

keskusten välillä.  

Kaupunkiseutujen vaikutus-

alue ulottuu yhä kauemmas 

Kaupunkien työssäkäynti-, asiointi- ja asuntomark-

kina-alueet laajenevat. Erikoistuneet palvelut kes-

kittyvät kaupunkeihin. 

Seutujen merkitys kasvaa, kun kaupunkien arkiliik-

kumiseen perustuvat vaikutusalueet ovat yhä 

laajempia.   

Seudullinen liikenne lisääntyy ja kuormittaa yhä 

enemmän maantieverkkoa. Matkaketjujen kehit-

täminen ja seudullisen joukkoliikenteen järjestämi-

nen on entistä vaikeampaa.  

Metropolialue laajenee 

edelleen  

Toiminnallisesti yhä laajemmalle leviävä Helsingin 

seutu on Suomen tasolla suurin muuttovoiton 

kerääjä.  

Metropolialueen vaikutus ulottuu tehokkaiden 

yhteyksien kautta moniin lähiseutukuntiin. Helsin-

gin seudun yhdyskuntarakenne limittyy Etelä-

Suomen aluerakenteeseen. 

Liikenneverkko jäsentyy yhä enemmän metropoli-

keskeisesti. Metropolialueella on suuri merkitys 

koko maan kansainvälisissä liikenneyhteyksissä. 

Seutukuntien pikkukaupun-

kikeskukset etsivät uusia 

vahvuuksia 

Teollisuuden rakennemuutos koettelee pikkukau-

punkeja, jotka eivät ole pystyneet laajasti hyöty-

mään palvelualojen kasvusta.  

Seutukuntien keskusten kehitys heijastuu niiden 

koko vaikutusalueelle. Asiointimatkat pitenevät, jos 

seutukeskusten palvelut vähenevät. 

Seutukeskusten asema nojaa sekä yhteyksiin mui-

hin keskuksiin että seudun sisäisen, kokoavan 

liikenteen toimivuuteen.   

Maaseudun keskukset 

pyrkivät säilyttämään elin-

voimaisuutensa 

 

Maaseudun keskukset ovat menettäneet työpaik-

koja ja palveluja, mutta pyrkivät pitämään kiinni 

peruspalveluista. Maaseudun taajamat vetoavat 

rauhallisella elinympäristöllään.  

Maaseudun keskusverkko takaa arjen palvelujen 

saavutettavuuden. Väestön muutto taajamiin 

auttaa keskuksia säilyttämään elinvoimaisuuttaan, 

mutta asiointi väestöään menettävältä haja-

asutusalueelta vähenee. 

Joukkoliikenteen runkoyhteydet suurempiin seutu- 

ja maakuntakeskuksiin sekä toimivat matkaketjut 

ovat tärkeitä maaseutukeskuksille.    

Maaseutualueiden kehitys 

riippuu saavutettavuudesta 

ja yhteyksistä 

Kaupunkien kehysalue ja muu kaupunkien lähellä 

sijaitseva maaseutu hyötyvät kaupunkien kasvusta, 

mutta kauempana maaseudulla asukasmäärä vä-

henee. 

Etäisyys kaupunkiin heijastuu entistä enemmän 

maaseudun kehitykseen. Tietoliikenneyhteyksien 

nopeus vaikuttaa yritystoiminnan edellytyksiin. 

Maaseudulla tarvitaan teiden kunnossapitoa ja 

nopeita tietoliikenneyhteyksiä. Kaupunkien kehys-

alueella ja läheisellä maaseudulla syntyy tarvetta 

myös uusille liikenneinvestoinneille.  

Ennakointiteeman I kuvaus: kaupungistuminen jatkuu.  
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Ilmiö  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Kaupunkikulttuuri kehittyy Kaupunkiorganisaatio, kaupungin eri toimijat ja 

kaikki kaupunkilaiset synnyttävät yhä enemmän 

erilaisia sosiaalisia verkostoja, aktiviteetteja ja 

tapahtumia, joita kaupunkitilan käyttö ja viestin-

tä tukevat.  

Elävän ja monimuotoisen kaupunkikulttuurin avulla 

kaupungit houkuttelevat uusia asukkaita, opiskelijoi-

ta, yrittäjiä, sijoittajia, kansainvälisiä kulttuuri- ja 

urheilutapahtumia sekä mediahuomiota.  

Kaupunkikulttuurin kehittyminen voi vähentää kau-

punkilaisten liikkumista muualle, mutta houkuttelee 

toisaalta vierailijoita ja matkailijoita kaupunkiin. 

Sosiaalinen eriarvoistuminen 

on kaupunkien haasteena 

Kaupungit kokoavat yhteen hyvin toimeen tule-

via ja huono-osaisia. Kaupunginosat erilaistuvat 

sosiaalisesti.  

Sosiaalisesti ehyet kaupunkiseudut ovat hyvin-

voivempia ja pystyvät hyödyntämään paremmin eri 

kaupunkilaisten mahdollisuuksia. Alueellinen eriyty-

minen heikentää kaupunkiseudun toimivuutta.  

Joukkoliikennetarjonta vähentää sosiaalista eriarvoi-

suutta. 

Yhdyskuntarakenteen toimi-

vuuden ja asuinympäristön 

laadun merkitys kaupunkien 

vahvuustekijöinä kasvaa 

Kaupunkien aluerakenteellisten yhteyksien pe-

rustana on yhdyskuntarakenteen toimivuus. 

Sujuva arki ja hyvä elinympäristö toimivat kau-

punkien vetovoimatekijöinä. 

Eheän yhdyskuntarakenteen seudut säästävät liik-

kumisen ja infrastruktuurin kuluissa. 

Yhdyskuntarakenne toimivien aluerakenteellisten 

yhteyksien pohjana edellyttää seudun sisäisen liiken-

teen ja seutujen välisen liikenteen liittymistä sau-

mattomasti yhteen.    

Kuntien yhdistyminen muut-

taa kaupunkien asemaa 

Kunnista muodostuu yhä enemmän toiminnalli-

sen seudun kokoisia kokonaisuuksia, joissa tar-

kastellaan seudun maankäyttöön, asumiseen, 

liikenteeseen, palveluihin ja elinkeinoihin liittyviä 

kysymyksiä. 

Kaupunkien resurssit tukea omaa elinkeinopolitiikkaa 

vahvistuvat. Laajojen kaupunkikuntien mahdollisuu-

det neuvotella valtion kanssa hankkeiden rahoituk-

sesta paranevat. 

Seutujen julkinen liikenne muuttuu entistä enemmän 

kaupunkien sisäiseksi liikenteeksi. Kaupunkiseudut 

toimivat aiempaa yhtenäisemmin liikennehankkei-

den edistämisessä. Tämä tuo etuja suurilla kaupunki-

seuduilla. 

Kaupunkien ja maaseudun 

vuorovaikutus säilyy tiiviinä ja 

saa uusia muotoja 

Kaupunkikeskukset elävät vuorovaikutuksessa 

maaseutualueiden kanssa niin työssäkäynnin, 

asioinnin, lähiruuan ja -energian tuotannon kuin 

luonnon virkistyskäytönkin osalta  

Kaupunkien ja sen läheisen maaseudun toiminnot 

muodostavat yhden kokonaisuuden. Maaseutualu-

eet tuottavat monia kaupunkiympäristöön kytkeyty-

viä ekosysteemipalveluja. Kasvavilla seudulla lähivir-

kistyksen merkitys korostuu.   

Kuljetuskustannusten ja energian hinnan nousu lisää 

lähiruuan, lähienergian lähteiden ja lähivirkistyksen 

kysyntää. Vuorovaikutus korostaa liikenneyhteyksien 

ja tietoverkkojen toimivuutta.  

Ennakointiteeman I kuvaus: kaupungistuminen jatkuu.  
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Kuva 5.23. YKR-kaupunkiseudut ja laaja lievealue 2010. 

 

Oheisissa diagrammeissa on tarkasteltu erikokoisten 

kaupunkiseutujen sekä maaseudun taajamien ja haja-

asutusalueen väestön, rakentamisen ja työpaikkojen 

osuutta koko maan yhteismäärästä. Kaupunkiseutuun on 

luettu mukaan yhdyskuntarakenteen seurannassa määri-

telty taajama-alue ja sen laaja lievealue, joka ulottuu 15 

kilometrin päähän taajamasta. Kaupunkiseutujen koko-

luokittelu on esitetty kuvassa 5.23.     

 

Kuva 5.24. Kaupungistumiskehitys väestön määrän, eri 

ikäryhmien koon, rakentamisen ja työpaikkamäärien 

perusteella. 
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Eri toimialaryhmistä varsinkin rahoituspalvelujen ja informaatiosektorin työpaikat ovat keskittyneet suurimmille kaupunkiseuduille. Terveys- ja sosiaalipalvelujen työpaikat seuraa-

vat suurelta osin väestönkehitystä. Julkisen hallinnon työpaikoissa keskisuurten seutujen asema on vahvistunut. Koulutuspalvelut painottuvat yliopistokaupunkeihin. Vähittäiskau-

passa, majoituksessa ja ravitsemuksessa keskittymiskehitys on hieman tasaantunut.
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II. Muuttoliike ja työvoiman liik-

kuvuus lisääntyvät 

Muuttoliike on aluerakenteen keskeinen muutosvoi-

ma, joka koostuu työn, opiskelupaikan ja hyvän 

elinympäristön perässä muuttavista ihmisistä. Nope-

asti muuttuvassa maailmassa muuttoliikkeen imu 

tulee säilymään ja jopa kasvattamaan merkitystään. 

Maan sisäisen eli kuntien ja seutujen välillä tapahtu-

van muuton rinnalla muuttoliike on saamassa yhä 

vahvemmin myös uusia muotoja.  

Pysyvän muuton ohella myös kausimuutto sekä mo-

nipaikkainen asuminen ja työnteko yleistynevät lähi-

vuosikymmeninä. Eläkkeellä olevien aktiivisten kansa-

laisten määrä lisääntyy, jolloin monet hakevat vaihte-

lua esimerkiksi vapaa-ajan asumisesta. Matkailukes-

kukset ja luonnonvara-ala (marjastus ym.) tarjoavat 

kausiluonteista työtä, joiden tekijät muuttavat alueel-

le vain osaksi vuotta. Kesäisin väestön sijoittuminen 

voi olla siis hyvin erilaista kuin talviaikaan.  

Maahanmuuton merkitys on kasvanut huomattavasti 

viime vuosina ja tulee kasvamaan entisestään. Glo-

baali liikkuvuus tulee lähivuosikymmeninä lisäänty-

mään ja myös Suomi tulee saamaan siitä osansa. 

Tilastokeskuksen arvioiden mukaan ulkomaalaisen 

väestön määrä Suomessa saattaa kasvaa nykyisestä 

alle 200 000 henkilöstä jopa 700 000 henkilöön vuo-

teen 2040 mennessä. 

Työperäinen muuttoliike ja rajat ylittävä työssäkäynti 

ovat yleistyneet merkittävästi, ja työvoiman tarve 

muun muassa hoiva-aloilla johtaa ulkomaisen työ-

voiman houkutteluun jatkossakin. Palkkatason ko-

hoaminen Suomen lähialueen maissa voi ajan myötä 

vähentää innokkuutta muuttaa töihin Suomeen, mut-

ta tällöin katse on käännettävä Suomessa kauemmas.   

Maahanmuutolla on laajoja vaikutuksia suomalaiseen 

yhteiskuntaan ja aluerakenteeseen. Uussuomalainen 

väestö on kuitenkin hyvin heterogeenista.   Maahan-

muuton myötä Suomeen on syntynyt uudenlaisia 

etnisiä, kielellisiä ja kulttuurisia vähemmistöjä. Erilais-

ten uusien väestöryhmien tuomat mahdollisuudet ja 

haasteet poikkeavat toisistaan ja vaihtelevat maan eri 

osien välillä.   

Suomeen muuttavien uusien asukkaiden uskotaan 

tuovan innovaatioita, uusia tapoja toimia sekä kan-

sainvälisiä verkostoja. Kansainvälisiä huippuosaajia 

kaivataan niin yrityksissä kuin julkisen sektorin puolel-

lakin. Toisaalta monien maahanmuuttajaryhmien 

parissa työttömyysaste on kuitenkin korkea, eikä 

työpaikkaa ole helppo saada ilman suomen kielen 

taitoa ja ammattitutkintoa. Tilanne kuitenkin muut-

tuu koulutuksen ja uusien Suomessa kasvaneiden 

sukupolvien myötä.   

Suomen nettomaahanmuutto on positiivista, mutta 

maasta tapahtuu myös poismuuttoa. Siirtolaisinsti-

tuutin (2013) tilastojen mukaan Suomalaisten maas-

tamuutto on huomattavasti vähentynyt suurimmista 

muuttovuosista 1960–1970-luvuilla, mutta ongelmal-

lisinta maastamuutossa nykyisin on, että muuttoal-

teinta väestöä ovat korkeasti koulutetut. Nuorten 

maastamuuton osuus on viime vuosina vähentynyt, ja 

sen sijaan yhä useampi muuttaja on perheellinen, yli 

25-vuotias ja lähtöpaikka on joku suurimmista asu-

tuskeskuksista. Ruotsin osuus kohdemaana on supis-

tunut ja Keski-Euroopan maat ovat nykyisin suosi-

tuimpia kohteita. Pysyvä maahanmuutto vaikuttaa 

myönteisesti väestömme ikärakenteeseen. Huol-

tosuhteen heikkeneminen on yksi Suomen suurimpia 

tulevaisuuden ongelmia, ja tähän maahanmuutto tuo 

helpotusta, sillä maahanmuuttajien keski-ikä on 

huomattavasti kantaväestöä alhaisempi. Tosin ilmiön 

kannalta haastavimmille alueille maahanmuutosta ei 

ole suurta apua, sillä maahanmuuttajien uskotaan 

jatkossakin keskittyvän kaupunkeihin, erityisesti pää-

kaupunkiseudulle. (Sisäasiainministeriö 2013). 

Helsingin seutukunnan lisäksi vieraskielisen väestön 

määrä on kasvanut erityisesti Kaakkois-Suomen seu-

tukunnissa ja ruotsinkielisellä Pohjanmaalla. Myös 

Turun ja Tampereen seuduilla kasvu on ollut suhteel-

lisen nopeaa.  

EU:n jäsenmaista Suomi tulee kohtaamaan mahdolli-

sen EU:n ja Venäjän viisumivapauden vaikutukset 

konkreettisimmin. Venäläisten matkailijoiden määrän 

moninkertaistumisen lisäksi myös työperäinen maa-

hanmuutto voi lisääntyä. 

Elinympäristön laatu ja virikkeellisyys ovat merkitys-

tään kasvattava kriteeri asuinpaikan valinnassa. 

Asuinpaikkoja voi vertailla sen mukaan, minkälaisia 

kilpailuetuja tai -haittoja niillä on toisiinsa nähden. 

Tällöin kuitenkin vertailuryhmän on jollain tavalla 

oltava verrannollinen keskenään, kuten esimerkiksi 

suurimmat kaupunkiseudut.  

Tampereen yliopiston tutkimuksessa (Raunio ja Lin-

namaa 2000) todettiin, että ollakseen todellinen kil-

pailuetu jonkin ominaisuuden on selvästi noustava 

esiin kaupunkiseudulle tyypillisenä ominaisuutena, 

jota muilla ei ole. Suomen mittakaavassa ylivoimai-
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sesti eniten vaihtelua oli taloudellisissa ominaisuuk-

sissa, siis lähinnä työnsaantimahdollisuuksina. Esi-

merkiksi sosiaalisen ympäristön osalta Suomen kau-

pungit eivät suuresti eroa toisistaan. Tutkimuksessa 

sivutaan myös paikkojen imagotekijöitä, joita ei pide-

tä kovin merkittävinä asuinpaikan valintakriteereinä, 

mutta jotka kasvattavat joka tapauksessa merkitys-

tään media- ja informaatioyhteiskunnassa toimivien 

kaupunkiseutujen kilpailukyvylle. 

Maahanmuuttajat ovat kasvava ryhmä, jonka asuin-

paikkakriteerit poikkeavat joiltain osin kantaväestös-

tä. Esimerkiksi kaupunkimainen ympäristö ja asumi-

nen ovat maahanmuuttajien keskuudessa korkealle 

arvostettua, mikä todennäköisesti pitää ulkomaalais-

ten osuudet jatkossakin korkeampina taajaan asutuil-

la seuduilla ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Myös 

maaseutualueet voivat hyötyä maahanmuutosta 

merkittävästi, ja onkin ennakoitavissa, että sosiaali- ja 

terveyspalvelujen työpaikkoihin houkutellaan ulko-

maalaistaustaisia työntekijöitä.  

Muuttoliike heijastuu myös ihmisten vapaa-ajan liik-

kumiseen. Kasvukeskuksiin on keskittynyt ihmisiä, 

joiden sukulaista, tuttavista ja vapaa-ajan asunnoista 

osa sijaitsee pitkän matkan päässä muualla maassa. 

Maahanmuuttajataustaisten asukkaiden vapaa-ajan 

liikkuminen suuntautuu puolestaan vähemmän maa-

seudulle ja enemmän kaupunkiseutujen sisälle, kau-

punkien välille ja ulkomaille. 
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Ilmiö  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Muuttoliike vahvistaa kau-
pungistumista  

Seutujen välinen muuttoliike koostuu suurelta 
osin nuorista aikuisista ja suuntautuu suurimmille 
kaupunkiseuduille. 

Muuttoliike muovaa asutusrakennetta luonnollis-
ta väestönmuutosta voimakkaammin ja vaikuttaa 
alueen asukkaiden ikärakenteeseen.  Muuttoliike 
lisää välillisesti myös luonnollista väestönkasvua. 

Kasvualueilla seudun sisäinen liikenne lisääntyy 
samalla kun kaupunkien välisen liikenteen määrä 
pääväylillä kasvaa. Joukkoliikenneyhteyksien 
tarve lisääntyy kasvavilla seuduilla. 

Maaltamuutto alkaa korvau-
tua kaupunkiseutujen välisellä 
muutolla. 

Monen maakuntakeskuksen ja seutukaupungin 
väestöpohja-alueella maaseudun nuorten ikä-
luokkien koko pienenee eikä kaupunkiin muutta-
jia ole enää aiempaa määrää. Kasvukeskukset 
keräävät muuttajia muista kaupungeista. 

Aluerakenteen monikeskuksisuus heikkenee. 
Koulutuspaikat ja monipuolinen työpaikkatarjon-
ta ovat kaupungeille menestymisen ehto. Maa-
seudun kehitys tasaantuu seutujen välisen muu-
ton osalta. 

Kasvuseutujen sisäiset ja ulkoiset joukkoliiken-
neyhteydet korostuvat.  Maaseutu tarvitsee uusia 
liikenteen innovaatioita.  

Maahanmuutto jatkuu melko 
voimakkaana 

Nettomaahanmuuton määrä pysyy edelleen 
korkeammalla tasolla kuin 2000-luvun alussa.   

Maahanmuuttajataustaisen väestön osuus kasvaa 
nopeasti etenkin Helsingin seudulla. Positiivinen 
nettomaahanmuutto tasapainottaa maan sisäisen 
muuttoliikkeen tappiota monissa pienissä ja 
keskisuurissa seutukunnissa.  

Kaupunkiseuduilla, joilla maahanmuuttajaväestön 
osuus on suuri, seudun sisäisten liikkumistarpei-
den merkitys korostuu.  

Rajat ylittävä työssäkäynti 
lisääntyy 

Maan rajat ylittävä työssäkäynti vaikuttaa erityi-
sesti metropolialueella, mutta myös muissa maa-
kunnissa.  

Kansainvälinen työssäkäynti paikkaa tiettyjen 
alojen työvoimapulaa. Työntekijöitä haetaan ja 
saadaan jatkossa entistä useammasta maasta.  

Kansainvälinen työssäkäynti lisää rajat ylittävien 
liikenneyhteyksien merkitystä.  

Monipaikkainen elämäntapa 
yleistyy 

Ihmisten elämä ja arki jakautuvat yhä enemmän 
eri asuinpaikkojen välille, kesämökeille, kak-
kosasuntoihin, matkailukohteisiin jne. 

Ihmisten sijoittuminen eri alueille vaihtelee entis-
tä enemmän ajallisesti ja vakituinen asuinpaikka 
kuvaa aiempaa heikommin ihmisten ajankäyttöön 
perustuvaa aluerakennetta.  

Vapaa-ajan liikkuminen lisääntyy. Tietoliiken-
neyhteyksiin ja yksityistieverkostoon kohdistuu 
kasvavia vaatimuksia myös maaseudulla.   

Elin- ja työympäristön laatu 
vetovoimatekijänä korostuu 

Viihtyisä ja virikkeellinen asuinympäristö, sujuva 
arki, asumisen edullinen hintataso ja sosiaaliset 
kontaktit toimivat alueiden vetovoimatekijöinä. 
Myös työympäristöltä vaaditaan uusia ominai-
suuksia. 

Keskustojen kehittämiseen satsataan. Kaupun-
kiympäristön viihtyisyyttä parannetaan. Kaupun-
kien ympäryskunnat ja maaseutukunnat houkut-
televat väljää ja edullista omakotiasumista hake-
via asukkaita.  

Palvelujen ja työpaikan hyvässä saavutettavuu-
dessa keskeistä ovat matkaketjut, liikkumismah-
dollisuudet eri liikennemuodoilla ja sujuvat tieto-
liikenneyhteydet. 

  

Ennakointiteeman II kuvaus: Muuttoliike ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät.  
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Kuva 5.25. Vieraskielisten suhteellinen osuus väestös-

tä seuduittain 2001 ja 2011 sekä muutos 2001–2011 

prosenttiyksikköinä. 

 

 

 

 

 

 

 

Oheiset kartat kertovat vieraskielisten määrän muutoksesta Suomessa seutukunnittain viimeisen vuosikymmenen aikana. Tapahtuneen kehityksen pohjalta voidaan myös 

tehdä trendiennustetta, mihin vieraskieliset ovat Suomessa lähitulevaisuudessa sijoittumassa. Suurin kasvu vieraskielisten osalta tapahtuu suurimmissa keskuksissa ja erityi-

sesti pääkaupunkiseutu nousee tarkastelussa esiin alueena, johon vieraskieliset keskittyvät. Alueen vieraskielisten osuus vuonna 2011 oli jo lähes 10 prosenttia väestöstä ja 

kasvua vuosikymmenen aikana alue sai yli 72 000 asukasta. Lisäksi Lappeenrannan, Vaasan ja Lounais-Suomen seutukunnat näyttävät keräävän vieraskielistä väestöä eten-

kin suhteessa alueen koko väestöön. Keski- ja Pohjois-Suomen kaupunkiseudut eivät tässä tarkastelussa nouse kovin merkittäviksi keskittymiksi, vaan vieraskielisten osuus 

väestöstä vähenee melko tasaisesti siirryttäessä pohjoisemmaksi.   
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III. Ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa 

Suomessa väestörakenteen oleellisimpia trendejä 

ovat suurten ikäluokkien eläkkeelle siirtyminen, 

vanhusväestön kasvava osuus sekä työikäisten ja 

nuorten pienenevä osuus. Muutokset johtavat 

siihen, että maamme tulee kärsimään työvoimapu-

lasta, jonka selvittämiseen tarvitaan maahanmuut-

toa. Sosioekonomiset erot ovat myös kasvamassa. 

Maassamme on toisaalta yhä enemmän hyvin toi-

meentulevia, jotka voivat valita erilaisia elämäntyy-

lejä, sekä toisaalta vaatimattomammin eläviä, jotka 

ovat yhä selvemmin julkisten palveluiden varassa. 

Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan 

Suomen virallinen väkiluku oli vuoden 2011 lopussa 

noin 5 401 000 henkilöä ja väestönkehityksen tren-

diennusteen mukaan kuuden miljoonan raja ylittyy 

vuonna 2042. Tällaisessa kehityksessä yli 65-

vuotiaiden osuuden väestöstä Tilastokeskus arvioi 

nousevan nykyisestä 17 prosentista 27 prosenttiin 

vuoteen 2040 mennessä. Työikäisten (15–64-

vuotiaiden) osuus väestöstä taas pienenee nykyi-

sestä 66 prosentista 58 prosenttiin vuoteen 2040 

mennessä. Väestöllinen huoltosuhde kasvaa (vai-

keutuu) nopeasti lähitulevaisuudessa. Väestöllinen 

huoltosuhde oli vuoden 2008 lopussa 50,3. Ennus-

teen mukaan vuonna 2016 huoltosuhde olisi 60,4 

prosenttia ja nousisi 70,5 prosenttiin vuoteen 2026 

mennessä. Näissä Tilastokeskuksen ennusteissa 

maahanmuuton (nettosiirtolaisuus) oletetaan py-

syvän koko tarkastelujakson ajan 15 000 henkilössä 

vuodessa. Viimeisten viiden vuoden ajan maahan-

muutto on ollut luonnollista väestönlisäystä mer-

kittävämpi väkilukua kasvattava tekijä. Väestönkas-

vutrendi voikin muuttua juuri maahanmuuton 

yllättävän lisääntymisen myötä lähivuosina, sillä 

Suomessa asuu tällä hetkellä vähemmän ulkomaa-

laisia suhteessa väestömäärään kuin missään 

muussa EU-maassa. Maahanmuuton kasvulle voi 

siis nähdä olevan kasvuvaraa (SVT 2012). 

Taantuvilla seuduilla väestörakenneongelmat tule-

vat selvimmin esille. Maamme onkin polarisoitu-

massa hyvin toimeentuleviin suuriin ja keskisuuriin 

keskuksiin sekä pienten taajamien ja maaseutualu-

eiden väestö- yms. ongelmien kanssa painiviin 

alueisiin. Ennusteen mukaan huoltosuhde on me-

nossa ongelmallisimpaan suuntaan Itä- ja Pohjois-

Suomessa sekä Suomenselän alueella. 

Aktiivisten eläkeikäisten kasvava määrä lisää palve-

lujen kulutusta ja kolmannen sektorin toimeliai-

suutta. Vapaa-ajan ja kulttuuripalvelujen kysyntä 

kasvaa, ja tästä hyötyvät eritoten ne seudut, jotka 

pystyvät tarjoamaan näitä palveluja ja ottamaan 

huomioon ikääntyneiden asiakkaiden tarpeet.  

Vaikka hoivapalveluja tarvitsevat entistä iäkkääm-

mät, tarkoittaa ikääntyneiden määrän kasvu kui-

tenkin myös hoivapalvelujen tarpeen suurta kas-

vua. Yli 75-vuotiaiden osuus väestöstä kaksinker-

taistuu kolmessa vuosikymmenessä 8 prosentista 

16 prosenttiin. Sosiaali- ja terveyspalvelujen työn-

tekijöiden saatavuus tulee olemaan monilla seu-

duilla suuri kysymys, kun työikäisen väestön määrä 

on vähenemässä. Teknologiset ratkaisut, erityisesti 

palvelujen digitalisoituminen ja siirtyminen verk-

koon tulevatkin olemaan useamman pienen väes-

töpohjan alueen merkittävä osa palveluratkaisuja. 

. 
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Muutos  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Huoltosuhde heikkenee ja väestö-
rakenne polarisoituu 

Seutujen väliset erot huoltosuhteessa kasvavat 
voimakkaasti työikäisten keskittyessä kaupunki-
seuduille. 

Yksityisrahoitteinen työ painottuu kasvuseuduil-
le. Julkisesti rahoitettujen palvelujen osuus 
kasvaa muualla. Työttömyys vähenee väestö-
tappioalueilla.  

Ikääntyminen edellyttää joukkoliikennepalvelui-
hin uusia innovaatioita. Työmatkaliikenne vähe-
nee huoltosuhteen heikentyessä. 

Ikääntyminen lisää sosiaali- ja 
terveyspalvelujen tarvetta 

Iäkkäiden ikäluokkien määrän voimakas kasvu 
merkitsee myös hoivapalvelujen kasvua. 

Hoivapalvelujen tarve lisääntyy koko maassa.  
Ikääntyminen edellyttää uutta palvelu- ja asun-
torakentamista.  Suhteellisesti muutos on suurin 
väestötappioseuduilla, mutta lukumääräisesti 
kasvuseuduilla. 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen saavutettavuus 
koskettaa yhä useampia myös seuduilla, joilla 
asukasmäärä kokonaisuudessaan vähenee. 
Kotipalvelut edellyttävät paikallisten tieyhteyk-
sien kunnossapitoa.  

Sosiaali- ja terveyspalvelujen 
työvoimatarpeen täyttäminen 
vaikeutuu 

Sosiaali- ja terveyspalvelujen työpaikkatarve 
lisääntyy koko maassa ja osaajista syntyy kasva-
va pula.  

Hoivapalvelut tarjoavat uusia työpaikkoja.  
Työvoimapula voi nostaa sosiaali- ja terveyspal-
velujen kustannuksia kunnissa tai heikentää 
palvelutasoa.  

Palvelualojen työasialiikenne voi lisääntyä, kun 
keikkatyöläisiä joudutaan hankkimaan kaukaa.  

Eläkeikäisten toimeliaisuuden 
merkitys kasvaa 

Aktiivisten eläkeläisten rooli yhteiskunnallisissa 
tehtävissä ja vapaaehtoistyössä kasvaa. 

Eläkeikäiset toimivat yhä enemmän alueiden 
resurssina: käyttävät ja tuottavat palveluja sekä 
ylläpitävät rakennettua ympäristöä. 

Henkilöautoilun yleistyminen iäkkäissä ikäryh-
missä helpottaa palvelujen saavutettavuutta. 

Julkisia palveluja organisoidaan 
uudelleen 

Erikoistuneet palvelut keskittyvät kaupunkikes-
kuksiin, mutta peruspalvelujen tarve säilyy ja 
lisääntyy koko maassa.  Palvelujen vastuu- ja 
järjestämisalueita muotoillaan uudelleen.  Kun-
tia yhdistyy. 

Palveluverkko harvenee ja asiointimatkat pi-
tenevät. Kaupunkikeskusten asema vahvistuu ja 
maaseutukeskusten heikkenee. Yliopistokau-
pungit toimivat laajan väestöpohjan erikois-
tuneimpien terveyspalvelujen tarjoajina.  

Palvelujen käyttöön liittyvän liikkumisen määrä 
kasvaa.  Kaupunkikeskuksiin suuntautuvien 
joukkoliikenneyhteyksien tai tuetun liikkumisen 
tarve säilyy harvaan asutuilla seuduilla. Liikkuvat 
palvelut yleistyvät.  

Yksityinen palvelutuotanto vah-
vistuu 

Yksityisesti järjestettyjen, julkisrahoitteisten 
sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä lisääntyy. 
Myös yksityisesti rahoitettujen hoivapalvelujen 
kysyntä kasvaa. 

Yksityisten palvelujen sijoittuminen vaikuttaa 
työpaikkatarjontaan ja alueiden elinvoimaisuu-
teen. 

Suuret kaupan yksiköt ja muut palvelujen keskit-
tymät suuntaavat liikennevirtoja.  

Hoivapalvelut digitalisoituvat Tietoverkkojen käyttö, digitaaliset työkalut ja 
tekniset apuvälineet tehostavat hoivapalveluja. 
Asiointi ja diagnosointi tapahtuvat entistä 
enemmän sähköisesti. 

Hoivapalvelujen saatavuus ja saavutettavuus 
paranee digitalisoitumisen myötä.  Palvelujen 
käyttö edellyttää myös tukipalveluja.  

Digitalisoituneet palvelut vähentävät liikkumis-
tarvetta. Sähköisten palvelujen käyttö edellyttää 
riittävän nopeita verkkoyhteyksiä.  

Asumistarpeet muuttuvat Ikääntyneet hakeutuvat asumaan helppohoitoi-
siin ja laadukkaisiin asuntoihin lähelle palveluja.  

Ikääntyneet asukkaat keskittyvät taajamiin. 
Ikääntyneille sopivien asuntojen kysyntä lisään-
tyy. Taajamakeskusten palvelujen säilyminen 
korostuu maaseudulla. 

Kunnille kohdistuu tarpeita parantaa asuinym-
päristöjen esteettömyyttä. 

Vapaa-aika lisääntyy Vapaa-ajan määrä lisääntyy ja monipuolistuu 
ikärakenteen muutosten ja ajankäyttötottumus-
ten muutosten seurauksena.  

Matkailukohteiden ja ikääntyneille hyvinvointi-
palveluja tarjoavien yritysten merkitys alueelli-
sena työllistäjänä kasvaa ja tuo uusia mahdolli-
suuksia monille asukasmääriltään supistuville 
alueille. 

Vapaa-ajan henkilöliikenne kasvaa niin kotimaan 
kuin ulkomaankin matkoilla. 

Ennakointiteeman III kuvaus: Ikärakenne vanhenee ja palvelutarve kasvaa.  
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Kuva 5.26. Huoltosuhde vuonna 2011 ja ennusteet 

vuosille 2020 ja 2040. 

 

 

 

 

 

 

 

Suomen väestörakenne on vanhenemassa, mutta ilmiö jakautuu alueellisesti epätasaisesti. Ennusteen mukaan huoltosuhteen heikkeneminen on suurinta Itä-, Keski- ja 

Pohjois-Suomessa. Näilläkin alueilla huoltosuhde heikkenee eniten pienissä maaseutumaisissa seutukunnissa ja seutukaupunkien seutukunnissa, kun taas maakuntakeskus-

ten ja erityisesti yliopistokaupunkien seutukunnissa huoltosuhde pysyy kestävämmällä tasolla. Helsingin seutu on väestöennusteen mukaan saamassa eniten työikäistä 

väestöä, mikä näkyy huoltosuhteen pysymisenä nykytasolla. 
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Kuva 5.27. Eri ikäryhmien ennustettu muutos 2011-2040. 

 

 

 

 

 

Alle 20-vuotiaiden ja 20–34-vuotiaiden ikäryhmien koko pienenee vuodesta 2011 vuoteen 2040 suurimmassa osassa seutukuntia. Lukumäärän kasvua tapahtuu suurimmilla kau-

punkiseuduilla ja jonkin verran myös useissa Pohjanmaan seutukunnissa. Opiskeluikäisten ja työelämään astuvien 20–34-vuotiaden ikäryhmässä lukumäärän kasvu painottuu eri-

tyisen vahvasti Helsingin seudulle. Useissa yliopistoseutukunnissa, etenkin Itä-Suomessa, ikäluokan koko pienenee. 35–49-vuotiaiden ikäryhmässä lukumäärän muutokset ovat 

pieniä pääosassa seutukuntia eli voimakasta ikäluokan pienenemistä ei ole tapahtumassa vuosien 2011 ja 2040 vertailussa. Helsingin, Tampereen, Jyväskylän ja Oulun seuduilla 

ikäryhmän lukumääräinen kasvu on kuitenkin merkittävää.   
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Kuva 5.28. Eri ikäryhmien ennustettu muutos 2011–2040.   

 

50–64-vuotiaiden määrä vähenee voimakkaasti, kun verrataan vuoden 2011 tilannetta vuoden 2040 väestöennusteeseen. Ikäryhmän koko kasvaa merkittävästi vain Helsingin, 

Tampereen ja Oulun seuduilla. Monilla pienilläkin seuduilla tähän vielä työelämässä mukana olevien ikäluokkaan kuuluvien määrä vähenee yhtä paljon kuin se kasvaa esimerkiksi 

Oulun seudulla. 65–74-vuotiaiden, pääosin aktiivisten eläkeikäisten määrä on väestöennusteen mukaan vuonna 2040 nykyistä suurempi etenkin suurilla kaupunkiseuduilla ja Etelä-

Suomen seutukunnissa. Sen sijaan yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa kaikissa seutukunnissa ja muutos on lukumääräisesti selvästi suurempi kuin minkään muun ikäryhmän. Ikäryhmi-

en koko vaihtelee, ja tilanne muuttuu, jos nykyhetkeen verrataan esimerkiksi vuotta 2020 tai 2030. On kuitenkin ennakoitavissa, että tiettynä hetkenä iäkkäiden asukkaiden määrä 

on hyvin suuri kaikilla seuduilla. Iäkkäiden suhteellinen osuus on suurin pienillä seuduilla, mutta absoluuttinen määrä kasvaa eniten suurilla seuduilla.  
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IV. Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta ja luonnonvaroista lisääntyy 

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tarjo-

amia aineettomia ja aineellisia hyötyjä. Koska ekosys-

teemipalveluiden arvoa ei ole osattu verrata yksinker-

taisemmin arvioitaviin taloushyötyihin, niitä ei ole 

myöskään huomioitu riittävästi yhteiskunnallisessa 

päätöksenteossa ja luonnonvarojen käytön suunnitte-

lussa.  

Riippuvuutemme ekosysteemien toiminnasta on 

viime vuosina alettu ymmärtää entistä paremmin ja 

tämän ymmärryksen integrointi päätöksentekoon on 

vahvistumassa. Koko biomassan merkitys resurssina 

huomioidaan kokonaisvaltaisemmin ja esimerkiksi 

Suomen laajojen luontokohteiden arvo matkailussa 

on kasvussa. 

Ilmastonmuutoksen torjuminen edellyttää energiate-

hokkuuden lisäämistä ja uusiutuvan energian käyttöä. 

Ilmastonmuutos on jo vaikuttanut infrastruktuurin 

toimintaan erityisesti sadannan kasvaessa ja muutok-

set ovat laajenemassa.  

Luonnonvarojen käyttö on vahvassa muutostilassa. 

Maa- ja metsätalouden tuotanto muuttuu kysynnän 

muutosten ja uudenlaisen jalostustoiminnan kehit-

tymisen myötä.  Suomalaiset malmi- ja mineraalivarat 

ovat yhä suuremman kansainvälisen kiinnostuksen 

kohteena.  

Suomessa on korkean teknologian maana mahdollista 

kehittää uusia innovaatioita luonnonvarojen hyödyn-

tämiseen. Resurssitehokkuudella saadaan säästöjä 

sekä saavutetaan kilpailuetua suhteessa muihin mai-

hin. Luonnonvaroja säästävä teknologia on myös 

lupaavimpia vientisektoreita, jonka markkinat ovat 

kasvussa. 

Luonnonvarojen käytön muutokset heijastuvat myös 

liikennejärjestelmään. Koska luonnonvarojen käytös-

sä on suuria alueellisia eroja, myös tarpeet liikenne-

väylien ylläpidolle ja kehittämiselle vaihtelevat aluei-

den välillä. Laajat tuotantolaitokset ja kaivokset tar-

vitsevat tehokkaat yhteydet pääväylille.  Hajautetussa 

tuotannossa ja etenkin raaka-aineiden kokoamisessa 

korostuu usein alemman tieverkon merkitys. 
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Ennakointiteema  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Ilmastonmuutoksen torju-
minen edellyttää uusiutuvan 
energian käyttöä  

 

Entistä suurempi osa energiantuotannosta tuotetaan 
uusiutuvalla energialla. Hajautettu uusiutuvan ener-
gian tuotanto voi tulevaisuudessa tulla halvemmaksi 
kuin perinteinen fossiilisilla polttoaineilla tuotettu 
energia. 

Alueellisesti hajautettu uusiutuvan energian tuotanto 

ja kulutus lisäävät mahdollisuuksia alueelliseen ener-

giaomavaraisuuteen ja paikallisten työpaikkojen syn-

tymiseen. Uusille toimijoille tarjoutuu liiketoiminta-

mahdollisuuksia. 

Hajautettu energiantuotanto muuttaa kuljetustar-
peita. Kustannustehokkuus säätelee hakkeen ja 
muiden biopolttoaineiden kuljetusmatkoja. Kulje-
tusten teknologia ja sääntely voi muuttua. 

Ekosysteemien säätelypalve-
lujen merkitys kasvaa ilmas-
tonmuutokseen sopeutumi-
sessa 

Ilmastonmuutos voimistaa sään ääri-ilmiöitä ja tul-
via. Ekosysteemien tuottamat säätelypalvelut, kuten 
hulevesien hallinta ja paikallisilmaston säätely, tule-
vat aiempaa tärkeämmiksi. 

Ekosysteemien kyvystä säädellä luonnonprosessein 
ympäristöä on huolehdittava. Kaupungeissa veden, 
ilmanlaadun ja paikallisilmaston säätely ovat erityisen 
tärkeitä.  

Liikennejärjestelmäsuunnittelu täytyy kytkeä tii-
viimmin viherrakenteen suunnitteluun ja ekosys-
teemipalvelujen säilyttämiseen. Tulvariskit täytyy 
ottaa huomioon aiempaa tarkemmin.  

Ekosysteemien joustavuutta 
ja palautumiskykyä tarvi-
taan ympäristöriskien ja 
häiriötilanteiden hallinnassa 

Ympäristöhäiriöt ja -riskit muuttavat muotoaan ja 
niiden hallinnassa tarvitaan aiempaa enemmän 
ekosysteemien sieto- ja palautumiskykyä.  Mahdolli-
sia häiriöitä ovat muun muassa kemikaalionnetto-
muudet, öljypäästöt, vieraslajien massaesiintymät, 
tuholaiset, kasvitaudit ja ydinvoimalaonnettomuu-
det.   

Ympäristöriskit kohdentuvat eri alueille eri tavoin, ja 
osaa riskeistä on vaikea ennakoida tarkasti etukäteen. 
Kaikilla seuduilla on tärkeä ottaa huomioon seudun 
ekosysteemiperusta etenkin suurten yksiköiden tai 
hajautettujen, mutta laaja-alaisten toimintojen yhtey-
dessä.  

Liikenneväylien riskikartoituksissa ja onnettomuus-
tilanteissa joudutaan ottamaan entistä tarkemmin 
huomioon ekosysteemivaikutukset.  

Ekosysteemit muuttuvat 
muun muassa ilmastonmuu-
toksen myötä 

Sään ääri-ilmiöt ja ilmaston lämpeneminen muutta-
vat ekosysteemejä. Samalla ekosysteemien tuotta-
mat palvelut muuttuvat. Muutoksia on vaikea arvioi-
da etukäteen. 

Kasvillisuusvyöhykkeet ja eliölajien esiintymisalueet 
siirtyvät kohti pohjoista. Uusia lajeja saapuu etelästä. 
Alueiden tuotannollinen perusta voi muuttua. Viherra-
kenteen tulee olla toimiva, jotta eliölajit pystyvät 
siirtymään sopivammille alueille. 

Viherrakenteen jatkuvuus tulee ottaa huomioon 
liikennejärjestelmäsuunnittelussa. 

Biomassan merkitys resurs-
sina kasvaa 

Suomella on merkittävän suuret biomassavarat 
asukasta kohti. Uusiutumattomien luonnonvarojen 
huvetessa biomassan arvo kasvaa ja sen käyttöä on 
mietittävä parhaimman lisäarvon näkökulmasta.    

Biomassan hyödyntäminen on usein taloudellisinta 
lähituotannossa. Näin ollen puuvarojen ja maatalous-
tuotannon sijainti määrittelee potentiaalisia alueita. 
Jalostusarvoltaan arvokkaampien tuotteiden raaka-
aineita kuljetetaan myös pitempiä matkoja.  

Biomassan muuttuvat käyttötavat aiheuttavat 
muutoksia kuljetusvirtoihin. Kuljetukset perustuvat 
paikallisen liikenneinfrastruktuurin toimivuuteen.  

Kaivannaisia hyödynnetään 
enemmän 

Malmi- ja mineraalivarojen käyttö lisääntyy. Myös 
maa- ja kiviaineksen käyttömäärät säilyvät suurina 
kaupungistumiseen ja uusiin tuotantolaitoksiin liitty-
vän rakentamisen vuoksi.  Toiminnan ympäristökri-
teerit kiristyvät ja ympäristönäkökohdat otetaan 
aiempaa kattavammin huomioon.  

Kaivannaisten hyödyntäminen lisääntyy Pohjois-
Suomessa sekä Itä-Suomen pohjoisosissa. Tuotantolai-
tosten vaikutuksia arvioidaan laaja-alaisesti sekä työlli-
syyden että ympäristövaikutusten osalta. Alueiden 
elinkaaren hallinta korostuu, kun kaivos on toiminnas-
sa vain muutamia vuosikymmeniä.  

Kuljetustarpeita syntyy uusien kaivosten ja kasva-
neiden tuotantomäärien myötä. Myös kaivosjät-
teen kuljetus ja sijoittelu tulee ratkaista.   

Ekosysteemien toiminta 
korostuu veden laadun 
parantamisessa ja virtaami-
en hallinnassa  

Puhdas vesi ja tulvien estäminen on tärkeä elinym-
päristön laatutekijä koko maassa. 

Aluerakenteen suhdetta luonnon kokonaisuuksiin, 
kuten valuma-alueisiin, on kehitettävä. 

Pinta- ja pohjavesien suojausta teiltä tulevilta 
liikenteen ja tienhoidon päästöiltä on tarvetta 
edelleen tehostaa. 

Ennakointiteeman IV kuvaus: Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta ja luonnonvaroista lisääntyy. 
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Ennakointiteema  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Matkailuala hyödyntää 
terveiden ekosysteemien 
tuottamia virkistyspalveluja 

Kasvillisuus, eläimet, maisema, vesi ja lumi ovat 
perustana suuressa osassa matkailualaa. Matkailu on 
riippuvainen ekosysteemien toiminnasta.   

Matkailukeskusten ja muiden matkailupalvelujen 
sijoittamisessa ja toiminnassa joudutaan ottamaan 
huomioon matkailun ja muiden alueidenkäyttömuoto-
jen vaikutukset ekosysteemeihin.  

Liikennejärjestelmän on tarjottava matkailijoille 
mahdollisuus ympäristöystävällisiin liikkumisvaih-
toehtoihin niin Suomeen matkustettaessa kuin 
Suomen sisälläkin matkaillessa.  

Kaupunkialueiden laajene-
minen ja tiivistyminen lisää 
ekosysteemipalveluiden 
tarvetta 

Kaupunkien maankäytön tehostuminen ja sademää-
rien mahdollinen kasvu lisää vaatimuksia hulevesien 
hallinnalle.   

Kaupunkiseutujen ja liikenneväylien suunnittelussa on 
tavoiteltava sellaista rakennetta, jossa ekosysteemi-
palvelujen tuotanto on mahdollistettu parhaiten.  

Ekosysteemipalvelut ja niiden hyödyntäminen 
täytyy huomioida myös liikenneväylien suunnitte-
lussa.  

Luonnon monimuotoisuu-
den turvaamista tarvitaan 
ekosysteemien toimintaky-
vyn vuoksi 

Muuttuvissa olosuhteissa monimuotoinen luonto on 
palautumiskykyisempi.  

Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, riittävän 
laajat luonnontilaiset alueet ja ekologisten verkostojen 
jatkuvuus on tarpeellista varmistaa alueellisessa suun-
nittelussa. 

Uuden liikenneinfrastruktuurin rakentamisessa 
tulee välttää tärkeiden luontoalueiden pirstoutu-
mista ja ekologisten yhteyksien katkeamista sekä 
liian tiheää tieverkkoa. 

Ekosysteemien aineettomi-
en hyötyjen käyttö lisääntyy 

Luonnon virkistyskäyttö lisääntyy vapaa-ajan määrän 
kasvaessa. Virkistyskäyttömuodot muuttivat entistä 
moninaisemmiksi.    

Virkistyskäyttö kohdistuu tietyille alueille muita inten-
siivisemmin. Kaupunkien viheralueet ja lähivesistöt, 
matkailualueet ja vapaa-ajan asumisen alueet ovat 
aktiivisessa käytössä. 

Virkistysalueiden käyttäjät tarvitsevat liikenneyh-
teyksiä ja erityisesti toimivia joukkoliikenteen 
matkaketjuja. 

 

 

  

Ennakointiteeman IV kuvaus: Riippuvuus ekosysteemien toiminnasta ja luonnonvaroista lisääntyy. 
 

 



175 

Tapahtuneita rakennemuutosaaltoja sekä meneillään olevia tai odotettavissa olevia rakennemuutosvaiheita

1960 1970 1980 1990 2000 2010

Elinkeinorakenteen muutos, 
väestön siirtyminen 
alkutuotannosta 
teollisuuteen ja  palveluihin 

Elinkeinorakenteen muutos ja 
tuotannon siirtyminen halvemman 
palkkatason maihin 

Tuotannon sopeutuminen 
perusinnovaatioon: mikroprosessoriin, 
mikroelektroniikkaan ja tehokkaampaan 
tiedonkäsittelyteknologiaan 

EU –rakennemuutos: tuotannon 
sopeuttaminen EU:n tuomiin 
paineisiin ja mahdollisuuksiin 

Globalisaation aiheuttamat 
rakennemuutokset, jotka koskevat paitsi 
tiettyjä toimialoja ja yrityksiä, myös 
yksittäisiä toimipaikkoja ja jopa 
yksittäisiä työtehtäviä. 

Ilmastonmuutoksen hillinnän vaatimat 
toimenpiteet, jotka vaikuttavat 
energiakustannusten nousuun, energiankulutuksen 
vähentämiseen ja energiantuotannon rakenteeseen 
aiheuttaen paineita myös tuotantorakenteen 
muutokseen.  

V. Tuotanto ja palvelut jakaantuvat uudelleen 

Palvelujen osuus Suomen kansantaloudessa on kasva-

nut tasaista vauhtia. Muutokset maailmanlaajuisessa 

tuotteiden ja raaka-aineiden kysynnässä, tuotantotoi-

minnan paineet siirtyä halvemman kustannustason 

maihin ja ikärakenteen muutos Suomessa vaikuttavat 

suuresti tulevaisuuden Suomen elinkeinorakenteeseen.  

Talouteen ja työmarkkinoihin liittyvät muutokset voi-

daan Alatalon ja Tuomaalan (2008) mukaan jakaa ajalli-

sen perspektiivin suhteen seuraaviin ryhmiin:  

1) Suuret muutosaallot  

2) Suhdanteisiin ja toimialoihin liittyvät muutokset  

3) Yrityskohtaiset ja toimipaikkakohtaiset muutokset  

Rakennemuutosten näkökulmasta yrityskohtaiset ja 

toimipaikkakohtaiset muutokset ovat tulleet aiempaa 

merkittävimmiksi, mutta niiden ennakoiminen on vai-

keaa. Rakennemuutokset näkyvät usein irtisanomisina 

ja työttömyyden kasvuna. Julkisuudessa eniten keskus-

telua herättävät yksittäiset suuret irtisanomistilanteet, 

mutta samaan aikaan tapahtuu vähemmän näkyviä 

rakennemuutoksia: uusia työpaikkoja syntyy ja vanhoja 

työpaikkoja häviää kaiken aikaa. Kokonaisuudessaan 

tämä vähemmän näkyvä, yhdellä kertaa ehkä pienem-

pää ryhmää koskeva muutos on merkittävämpi ilmiö 

kuin sinänsä dramaattiset joukkoirtisanomiset. (Alatalo 

ja Tuomaala 2008) 

Suomessa tavaraviennin määrä on viime vuosina suh-

teellisesti pienentynyt ja palveluviennin määrä on kas-

vanut. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys ja matalat 

kuljetuskustannukset ovat mahdollistaneet ja edistä-

neet teollisen tuotannon ja arvoketjujen hajauttamista 

eri puolille maailmaa. Korkean kustannustason maat 

erikoistuvat tyypillisesti arvoketjun alku- ja loppupää-

hän ja matalan kustannustason maat massatuotantoon 

ja kokoonpanovaiheeseen. Suuntaus on osaltaan lisän-

nyt palveluviennin osuutta Suomen viennin arvosta. 

(Ylä-Anttila 2012) 

Kuva 5.29. Tapahtuneita rakennemuutosaaltoja sekä 

meneillään olevia tai odotettavissa olevia rakennemuu-

tosvaiheita. (Tietojen lähde: Alatalo ja Tuomaala 2008) 
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Ilmiö  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Metsäteollisuus uudis-
tuu 

Kotimaisen paperiteollisuuden kysynnän on enna-
koitu vähenevän Euroopan taantuvan talouskehi-
tyksen ja globaalin kilpailutilanteen vaikutuksesta. 
Metsäteollisuudessa on tunnistettu vahva uudis-
tumistarve. 

  

Metsäteollisuuden toimipaikkojen vähennykset muut-
tavat näihin toimialoihin tukeutuvien seutujen elin-
voimaisuutta. Joitakin uusia seutuja ajautuu rakenne-
muutosalueiksi. Metsäteollisuuden keskittymisen 
rannikoille on ennakoitu jatkuvan.  

Perinteisen metsäteollisuuden tuotannon väheneminen 
vähentää vientiä ja kuljetustarvetta, mikä heijastuu pää-
tieverkon, rataverkon ja satamien kehittämistarpeisiin.  

 

Metalliteollisuus eri-
koistuu ja verkottuu 

Suuret yritykset ja suuret tuotantolaitokset hake-
vat kilpailuetua koollaan: ne palvelevat suurella 
tuotannollaan monia asiakkaita. Jalostavat yrityk-
set, erityisesti konepajateollisuus, pyrkii erottau-
tumaan kilpailijoistaan ja luomaan erikoistumalla 
kilpailuetuja. Yritykset muodostavat tuotanto- ja 
arvoverkostoja, jotka kilpailevat globaalisti.  

 

Yritysverkostojen merkitys kasvaa erityisesti kokoon-
panoteollisuudessa, mikä saattaa nostaa kartalle uusia 
alueellisten osaamiskeskittymiä. Energiaintensiivisen 
perusmetalliteollisuuden keskittyneisyys on alueellisel-
le työllisyydelle riski, jos epäsuotuisa talouskehitys 
johtaa yksiköiden sulkemiseen.  

Teollisuuden alueellinen erikoistuminen voi nostaa kulje-
tuskäytäviin liittyviä erityisiä kehittämistarpeita. Metalli-
suusteollisuuteen erikoistuneet satamat ovat riippuvaisia 
yksittäisten yritysten viennistä ja tuonnista. Maakaasun 
käytön lisääminen voi nostaa tarvetta kaasunjakelutermi-
naalien ja -verkon investointeihin. 

Kaivosteollisuuteen 
kohdistuu suuria odo-
tuksia 

Pohjois- ja Itä-Suomessa on monia kaivosvaltauksia Kaivosteollisuuden kasvu lisäisi työpaikkoja monilla 
nykyisin taantuvilla seuduilla. Kaivostoiminta tukee 
perusteollisuuden kehitysnäkymiä Suomessa. 

Kaivannaisteollisuuden kasvu voi nostaa merkittävästi 
alueellista kuljetuskysyntää ja vaatia investointeja uusiin 
kuljetuskäytäviin. Kaivostoiminnan käynnistäminen edel-
lyttää investointeja myös sähköverkkoihin ja vesihuoltojär-
jestelmiin. 

IT-sektorin rakenne-
muutos  

Valmistuksesta ja kokoonpanosta on siirrytty yhä 
selvemmin palvelutuotantoon. Ala tarjoaa jatkossa 
todennäköisesti asiantuntijatyöpaikkoja, mutta ei 
juurikaan uusia tuotantotyöpaikkoja. 

 

Alueellisesti IT-sektorin tuotantotoimipaikkojen vä-
hennykset muuttavat toimialaan tukeutuvien seutujen 
elinvoimaisuutta.  

Korkean jalostusasteen tuotteiden kuljetusten kysyntä 
vähenee. 

Elintarviketeollisuus 
tarvitsee kotimaista 
maataloutta 

Suomalaisen elintarviketeollisuuden edellytykset 
riippuvat pitkälti kotimaisen raaka-aineen saannis-
ta.  

Elintarviketeollisuus on Suomessa keskittynyt erityises-
ti Pohjanmaalle ja Varsinais-Suomeen lähelle maatalo-
ustuotannon tärkeimpiä alueita. Näille alueille elintar-
viketeollisuus on tärkeä elinkeino.  

Elintarviketeollisuuden päämarkkinat ovat suurilla kau-
punkiseuduilla ja viennin kautta lähialueilla, erityisesti 
Venäjällä ja Baltiassa. Maatalouden ja elintarviketeollisuu-
den kuljetustarpeet edellyttävät alemman tieverkon kehit-
tämistä ja ylläpitoa. 

Palveluvaltaistuminen  Työpaikkojen ja yritysten määrä on viime vuosina 
lisääntynyt eniten palvelusektorilla. Palvelusekto-
rin merkityksen ja roolin on ennakoitu kasvavan 
myös tulevaisuudessa. Teollisuuden liiketoiminnas-
sa korostuu palvelutoiminta ja palveluvienti, esi-
merkiksi tutkimus, suunnittelu sekä koneiden ja 
laitteiden huolto ja ylläpito. 

 

Palveluvaltaistuminen lisää osaltaan kaupunkiseutujen 
kasvua, sillä palvelut keskittyvät tyypillisesti sinne 
missä asukkaat ovat. Palveluiden etätarjonta ja -
käyttö, esimerkiksi etädiagnostiikka, mahdollistaa 
globaalin toiminnan paikallisesti järjestettynä. 

Kulutuskysynnän siirtyminen materiasta palveluihin vähen-
tää fyysisen kuljettamisen tarvetta. Henkilöliikenteessä 
palveluvaltaistuminen voi lisätä matkustamista. Myös 
globaali saavutettavuus korostuu, kun maailmanlaajuisesti 
tarjottujen palveluiden määrä kasvaa. 

Ennakointiteeman V kuvaus: Tuotanto ja palvelut jakaantuvat uudelleen. 
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Ilmiö  Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle  Merkitys liikennejärjestelmälle  

Osaamiskeskittymät 
luovat uusia globaaleja 
verkostoja 

Alueelliset ja erikoistuneet osaamiskeskittymät 
lisäävät mahdollisuuksia uudentyyppisten yritys-
verkostojen syntymiseen. Osaamiskeskittymissä 
yhdistyy yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten 
ja julkisen sektorin yhteistyö. Osaamiskeskittymien 
kautta erityisesti pienten ja keskisuurtenkin toimi-
joiden on mahdollista rakentaa toimivia kansainvä-
lisiä verkostoja. 

Alueellisesti vahvat osaamiskeskittymät luovat mah-
dollisuuksia elinkeinoelämän rakenteelliseen erikois-
tumiseen ja laajempien keskenään verkottuneiden 
osaamisklusterien syntymiseen. Esimerkiksi meriteolli-
suuteen, kokoonpanoteollisuuteen ja elintarviketeolli-
suuteen on syntynyt tunnistettavia alueellisia osaamis-
keskittymiä, joissa myös pienet ja keskisuuret yritykset 
voivat toimia osana kansainvälistä yritysverkostoa. 

Tuotanto-orientoituneet alueelliset osaamiskeskittymät 
edellyttävät hyviä mahdollisuuksia vienti- ja tuontikulje-
tuksiin, erityisesti satamayhteyksien merkitys korostuu. 
Hyvät tietoliikenneyhteydet ja lentoliikennepalvelujen 
hyvä saavutettavuus mahdollistavat globaalien verkosto-
jen ylläpitämisen. Helsinki-Vantaan asema lentoliikenteen 
solmupisteenä korostuu. Lentoliikenteen merkitys on 
elinkeinotoiminnan kannalta suuri erityisesti kaukana 
metropolialueella sijaitsevista reuna-alueista, jonne maa-
liikenneyhteydet ovat hitaita.  

Julkisten palvelujen 
uudelleenjako 

Palvelusektorilla eniten on kasvanut erilaisten 
hyvinvointipalvelujen osuus. Väestön ikääntymisen 
myötä hoivapalvelujen kysynnän on ennakoitu 
kasvavan huomattavasti. Julkisia palveluja on 
siirtynyt osin myös yksityisen sektorin hoidettavak-
si.  

Monet julkiset palvelut, kuten sosiaali- ja terveyspalve-
lut sijoittuvat alueellisesti melko tasaisesti väestön 
sijoittumisen suhteessa. Palvelujen kehittämistarve 
asettaa suuria haasteita pienissä kunnissa, joissa iäk-
käiden osuus on suuri. Palvelujen tuottamisessa etsi-
tään uusia alueellisia yhteistyömuotoja.  

Koulukuljetusten sekä lakisääteisten kuljetusten uudel-
leenjärjestely osana avointa joukkoliikennettä yleistyy. 
Samalla on mahdollista lisätä kaikille avoimen joukkoliiken-
teen tarjontaa erityisesti harvaan asutuilla alueilla. Etäpal-
velut voivat joiltakin osin vähentää liikkumistarvetta. 

Pienyritysten määrä 
kasvaa 

Yritysrakenne on muuttumassa pk- ja mikroyritys-
ten verkostoja suosivaksi. Pienten yritysten määrä 
on kasvanut huomattavasti. Yrityskenttä on yhä 
heterogeenisempi. 

Pienten yritysten määrän kasvu edellyttää yritysten 
verkostoitumista ja strategista yhteistyötä myös yritys-
verkostojen välillä. Pienyritysten syntyminen tietoin-
tensiivisille aloille tuottaa uusia työpaikkojen myös 
kasvukeskusten ulkopuolelle. 

Pienyritysten määrän kasvusta huolimatta merkittävimmät 
kuljetustarpeet syntyvät yksittäisistä suuryrityksistä. Pien-
yritysten kuljetustarpeet ovat hajaantuneet. Yritysverkos-
tot edellyttävät toimivia ja kustannustehokkaita kuljetus-
järjestelmiä. Logistiikkapalvelujen kehitys mahdollistaa 
ohuiden tavaravirtojen yhdistämisen.  

Tukia ohjataan kasvu-
aloille 

Yritystukia ohjataan tulevaisuudessa yhä selvem-
min strategisille kasvualoille.  

Alueellisten osaamiskeskittymien merkitys on kasvu-
alojen kehityksessä huomattava. 

Muutokset alueellisissa osaamiskeskittymissä muuttavat 
kuljetuskysyntää alueiden välillä ja vaikuttavat kuljetusvir-
tojen suuntautumiseen ja liikenneinfrastruktuurin käyt-
töön. Tuet kasvualoille voivat lisätä kuljetustarpeita uusilla 
alueilla. Mikäli vanhat toimintaa ylläpitävät tuet vähene-
vät, alueellinen kuljetuskysyntä luonne voi muuttua. 

Rakennemuutokset 
yllättävät 

Tuotannon ja palvelujen muutosten nopeus kasvaa 
ja ennakoitavuus heikkenee. Toimintaympäristö on 
muodostunut sellaiseksi, että tuotanto- ja palvelu-
yksiköiden sijaintia koskevia päätöksiä tehdään 
nopeasti. Julkisen sektorin ohjausmahdollisuudet 
toimintojen sijoittumiseen vähenevät.  

Nopeat rakenteelliset muutokset toimiala- ja työpaik-
karakenteessa uhkaavat erityisesti elinkeinorakenteel-
taan yksipuolisten alueiden ja pienten kaupunkiseutu-
jen työllisyyskehitystä. Varuskuntien lakkautukset ja 
suurten teollisuustoimipaikkojen sulkemiset luovat 
vajaakäytössä olevaa rakennuskantaa.  

Teollisuuden rakennemuutokset muuttavat kuljetuskysyn-
tää ja voivat heijastua liikenneinfrastruktuurin vajaakäyt-
tönä. Erityisesti rataverkon ja satamien kysyntä voi alueel-
lisesti vähentyä huomattavasti. 

  

Ennakointiteeman V kuvaus: Tuotanto ja palvelut jakaantuvat uudelleen. 
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Pohjolan (2013) mukaan perinteinen näkemys siitä, 

että yhteiskunnan palveluvaltaistuminen hidastaa tuot-

tavuuden kasvua ja heikentää kansantalouden kilpailu-

kykyä, ei pidä paikkaansa digitaalisten palvelujen osal-

ta. Tietotyön digitalisointi synnyttää nyt uusia toiminta-

tapoja, jotka luovat vaurautta ja hyvinvointia vähintään 

yhtä paljon kuin sähkövoima ja teollisuus aikanaan. 

(DiViA 2013) 

Suomen koko tavaraviennin arvo oli vuonna 2011 noin 

56,6 miljardia euroa ja palvelujen viennin arvo noin 21 

mrd. euroa, eli 27 % kaikista vientituloista. Jako palve-

lu- ja tavarakauppaan ei tilastointimielessä ole suoravii-

vaista. Ne myös kulkevat usein käsi kädessä. Esimerkiksi 

tuotekehitys tai markkinointi ovat teollisuusyrityksissä 

tehtävää palvelutoimintaa. Jos nämä palvelut ovat 

mukana tavaran hinnassa, ne kirjautuvat kokonaisuu-

dessaan tavaravienniksi. Jotta palvelulle olisi kysyntää, 

pitää ostajalle monessa tapauksessa ensin myydä tava-

ra. Asennus-, huolto- tai ohjelmapalvelun myynti seu-

raa välittömästi laitteen toimittamista. (Newby ja Suni 

2012, EK 2013) 

Palveluerittäin tarkasteltuna suurin ylijäämä palvelujen 

ulkomaankaupasta vuonna 2011 kertyi tietotekniikka-

palveluista ja muualla erittelemättömistä liike-elämän 

palveluista. Merkittävästi alijäämäisiä palvelueriä olivat 

tutkimus- ja kehittämispalvelut sekä mainonta, markki-

nointi ja mielipidemittaukset. (Tilastokeskus 2012, 

Palvelujen ulkomaankauppa) 

 

Kuva 5.30. Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa, 

% BKT:stä. (Newby ja Suni 2012) 

 

 

Kuva 5.31. Palvelujen vienti ja tuonti palveluluokittain. 

(Tilastokeskus, Palvelujen ulkomaankauppa) 

Kuva 5.32. Palveluiden (pl. kuljetus ja matkailu) viennin 

osuus BKT:stä 2010. (Newby ja Suni 2012) 
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Honkatukian ja Ahokkaan mukaan (2012) palveluiden 

merkitys Suomen taloudessa on finanssikriisin jälkeen 

kasvanut selvästi. Ennen finanssikriisiä talouden palve-

luvaltaistuminen näytti hidastuvan ennen kaikkea teol-

lisuuden toimialojen nopean kasvun seurauksena, mut-

ta finanssikriisi palautti talouden jo pitkään jatkuneelle 

kehitysuralle, jossa palvelutoimialojen osuus tuotan-

nosta kasvaa tasaista vauhtia. Vuoden 2009 syvä taan-

tuma osui erityisesti tehdasteollisuuteen ja yksityisiin 

palvelutoimialoihin, kun taas alkutuotanto ja julkinen 

tuotanto jatkoivat edellisten vuosien kasvu-uralla (kuva 

5.33).  

 

 

Kuva 5.33. Reaalinen arvonlisäys Suomen kansantalou-

dessa neljännesvuosittain ja toimialaryhmittäin vuosina 

2006–2011, trendisarja, vuoden 2000 hinnat, miljardia 

euroa. (Honkatukia ja Ahokas 2008, alkuperäinen tieto-

lähde: Tilastokeskus) 

VATT on vuonna 2012 tutkinut Suomen talouden ra-

kenteellista kehitystä finanssikriisin jälkeen aina vuo-

teen 2030 saakka. Tarkastelussa on laadittu perusura-

malli sekä kolme vaihtoehtoista skenaariota. Skenaariot 

on rakennettu Eurooppa 2020 -strategian tavoitteiden 

toteutumisen pohjalta (taulukko 5.1). (Honkatukia ja 

Ahokas 2012) 

Taulukko 5.1. Eurooppa 2020 -strategiaan perustuvat 

skenaariot. (Honkatukia ja Ahokas 2012) 

 Työllisyys-

asteen 

nousu 

Kotitalouksien 

säästämis-

asteen piene-

neminen 

Kansainväli-

sen kilpailu-

kyvyn para-

neminen 

Skenaario 1 x   

Skenaario 2 x x  

Skenaario 3 x x x 

 

Vaihtoehtoisista tulevaisuusskenaarioista muodostuu 

selvästi perusuraa positiivisempi talouden kehitysura. 

Kun bruttokansantuote kasvaa perusuralla 2020-luvulla 

keskimäärin 1,9 prosenttia vuodessa, kasvaa se jo en-

simmäisessä vaihtoehtoisessa skenaariossa 2,1 pro-

senttia. Toisessa vaihtoehtoisessa skenaariossa brutto-

kansantuotteen kasvu on 2,2 prosenttia ja kolmannessa 

kilpailukyvyn kasvun olettavassa skenaariossa 2,5 pro-

senttia. (Honkatukia ja Ahokas 2012) 

Perusuran tuloksiin verrattuna vaihtoehtoisten laskel-

mien tuloksia voidaan pitää viimeaikaisen talouskehi-

tyksen perusteella jossain määrin epärealistisina. Jos 

euroalueen talouskriisiin ei löydetä pysyvää ratkaisua, 

voi esimerkiksi strategian mukaisen työllisyystavoitteen 

saavuttaminen jäädä haaveeksi. Tästä huolimatta Eu-

rooppa 2020 -strategian tavoitteiden saavuttamiseen 

perustuvat skenaariot tuovat esiin keskeisiä Suomen 

taloudessa vaikuttavia dynamiikkoja, joihin on politiik-

kaa suunniteltaessa syytä kiinnittää huomiota. (Honka-

tukia ja Ahokas 2012) 

Skenaarioissa 1 ja 3 teollisuuden toimialojen kasvu on 

selvästi perusskenaariota ja skenaariota 2 nopeampaa, 

kun perusskenaariossa ja skenaariossa 2 talouskasvu 

perustuu enemmän palvelutoimialojen kasvuun. Ske-

naariossa 1 työllisyysaste nousee vuoteen 2030 men-

nessä 75 prosenttiin, mistä hyötyvät ennen kaikkea 

teollisuuden toimialat ja niiden kanssa tiiviissä vuoro-

vaikutuksessa olevat liike-elämän palveluiden toimialat. 

Sen sijaan kotitalouksien kysynnästä riippuvaiset palve-

lualat kasvavat maltillisemmin. (Honkatukia ja Ahokas 

2012) 

Kun skenaarioon 2 lisätään oletus säästämisasteen 

supistumisesta, reagoi myös tuotantorakenne yksityi-

sen kulutuskysynnän muutoksiin. Rajakulutusalttiuden 

noususta hyötyy ensisijaisesti kotimainen palvelutuo-

tanto. Erityisesti kaupan- ja hotelli- sekä ravintola-alan 

kasvu on toisessa vaihtoehtoskenaariossa selvästi en-

simmäistä skenaariota nopeampaa. (Honkatukia ja 

Ahokas 2012) 

Kolmannessa tavoiteskenaariossa perusuran tilannetta 

paremmin kehittyvät kysyntäkomponentit alkavat kil-

pailla julkisen kysynnän kanssa, jolloin yksityisen tuo-

tannon osuudet tuotantorakenteessa kasvavat selvästi. 

Kansainvälisen kilpailukyvyn kasvu hyödyttää eniten 

teollisuuden toimialoja, joille vientikysyntä on tärkein 

loppukysynnän komponentti. Teollisuuden kasvu on 

kolmannessa vaihtoehtoskenaariossa niin vahva, että 

se alkaa supistaa julkisten palveluiden tuotanto-

osuuden lisäksi myös liikenteen ja tietoliikenteen sekä 
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rakentamisen tuotanto-osuuksia. (Honkatukia ja Aho-

kas 2012) 

Julkisella sektorilla palvelujen tuotannon velvoitteet 

ovat yhä selvemmin siirtyneet kuntasektorille. Valtiova-

rainministeriön selvityksen mukaan valtion kuntien 

asettamien lakisääteisten palvelutehtävien määrä on 

viime vuosikymmenten aikana kasvanut lähes kaksin-

kertaiseksi. (Hiironniemi 2013) 

Samanaikaisesti kuntasektorin kustannuskehitys on 

ollut epäsuotuisaa ja kustannukset ovat kasvaneet 

BKT:n kasvua nopeammin ja tuottavuuskehitys on ollut 

negatiivista (Ekström et al. 2013).  

Yritystukien määrä on kasvanut 2000-luvun ensimmäi-

sellä vuosikymmenellä noin 50 %. Avustuksina, lainoina 

ja takauksina myönnettyjen yritystukien lisäksi valtio ja 

kunnat tukevat yrityksiä mittavilla yrityspalveluilla. 

Viime aikoina tukia on kohdennettu erityisesti energian 

tuotannon tukiin sekä verotukiin energiaintensiiviselle 

teollisuudelle. (Pietarinen 2012) 

Suomen elinkeinopolitiikan on nähty muuntuneen 

investointeja tukevasta elinkeinopolitiikasta innovaa-

tiovetoiseen strategiaan ja edelleen kohti kokeilu- ja 

yritteliäisyystaloutta. Yritystukijärjestelmässä on tun-

nistettu yksinkertaistamisen tarvetta ja tukien kohden-

tamista siten, että ne nostaisivat ensisijaisesti tuotta-

vuutta. Ongelmallisena on pidetty erityisesti energiave-

rotukea, joka on suurin yksittäinen yritystuki. Sen on 

arvioitu tukevan perinteisen energianintensiivisen teol-

lisuuden rakennetta ja hidastavan energiatehokkuus-

toimenpiteiden toteuttamista ja energiaa säästävien 

tuotantomuotojen kehittämistä. Tulevaisuudessa yri-

tystukia on suositeltu suunnattavan ensisijaisesti aloit-

tavien, kansainvälistyvien ja uusia teknologioita hyö-

dyntävien yritysten toiminnan tukemiseen, uusien 

toimialojen vahvistamiseen, kasvualojen kehityksen 

tukemiseen ja rakennetta muuttaviin toimiin. (Koski et 

al. 2013, Pietarinen 2012) 

 

  

Kuva 5.34. Kuntasektorin toimintakustannusten kehitys ja BKT:n kasvu 
2000-luvulla. (Ekström et al. 2013)  
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VI. Vähähiilisyys ja vihreä talous veturina 
Vähähiilisessä yhteiskunnassa fossiilisten polttoainei-

den käyttö on minimoitu ja kasvihuonekaasupäästöjä 

syntyy huomattavasti nykyistä vähemmän. EU:n pääs-

tövähennysten, uusiutuvien energialähteiden osuuden 

ja energiankäytön tehostamisen tavoitteet asettavat 

reunaehdot myös Suomen energia- ja ilmastopolitiikal-

le. 

Vähähiilisen yhteiskunnan tavoite perustuu siihen, että 

vain ilmastonmuutoksen rajoittaminen mahdollistaa 

kestävän kehityksen ja vain vähähiilinen yhteiskunta 

mahdollistaa ilmaston lämpenemisen rajoittamisen 

kahteen asteeseen. (mm. Berninger 2012) 

Vihreän talouden käsite liittyy tavoitteeseen edistää 

taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää 

kehitystä. Sen avulla talous pyritään sopeuttamaan 

ympäristön kantokyvyn, luonnonvarojen niukkuuden ja 

väestönkasvun asettamiin puitteisiin. Tämä edellyttää 

laajaa systeemistä muutosta, joka perustuu vähähiili-

syyteen ja materiaali- sekä energiatehokkuuteen sekä 

materiaali- ja energiajärjestelmiä korvaaviin uusiin 

kysyntä- ja tarjontarakenteisiin. (Antikainen et al. 

2013a) 

Vihreä talous tarkoittaa muun muassa energia- ja ma-

teriaalitehokkuutta, resurssien käytön vähentämistä, 

tehostamista ja kierrättämistä sekä siirtymistä aineelli-

sesta aineettomaan arvonluontiin ja yritysten liiketoi-

mintamallien uudistamista. Muutoksessa olennaisia 

ovat tuotannon ja yhdyskuntien uudet toimintamallit, 

luontopääoman säilyttäminen ja globaalin toimintaym-

päristön haasteiden huomioon ottaminen sekä kestä-

vyysperiaatteiden toteutuminen. Talouden uudistami-

sella voidaan tukea suomalaisten yritysten kansainväli-

sen kilpailukyvyn parantamista vihreän talouden mah-

dollisuudet hyödyntäen. Globaalit kestävyyshaasteet 

tarjoavat kansainvälisen viennin mahdollisuuksia myös 

suomalaisille vihreille ratkaisuille. (Antikainen et al. 

2013a) 

Vihreän kasvun avainasemassa ovat yritykset, mutta 

myös kulutuksessa on tapahduttava muutoksia. Valti-

on-, alue- ja kuntahallinto toimii mahdollistajana luo-

den edellytyksiä vihreälle kasvulle, jotta suomalaiset 

kykenevät hyödyntämään korkeaa osaamistaan eikä 

esimerkiksi aivovuotoa ulkomaille pääse tapahtumaan. 

Valtioneuvoston kanslian julkaiseman Vihreän kasvun 

mahdollisuudet -raportin (Antikainen et al. 2013b) 

mukaiset askelmerkit vihreän talouden kasvulle ovat 

seuraavat: 

 Luodaan vihreän kasvun edellytykset yhteisen 

tahtotilan ja poliittisen sitoutumisen avulla 

 Vauhditetaan yritysten vihreää kasvupotenti-

aalia ja vahvistetaan vihreää kysyntää 

 Mahdollistetaan vihreitä pilotteja ja kokeiluja 

koti- ja vientimarkkinoita varten 

 Synnytetään kansainvälisiä ja kotimaisia stra-

tegisia avauksia ja kumppanuuksia 

 Luodaan vihreälle kasvulle tilaa purkamalla 

tuhlaavia järjestelmiä 

 Vaalitaan jatkuvaa ja järjestelmällistä oppimis-

ta vihreän kasvun vauhdittajana 
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Ilmiö Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle Merkitys liikennejärjestelmälle 

Kansainväliset päästö-
vähennyssopimukset  

Kansainväliset sopimukset, kuten päästökauppa, 
sitoutuminen kansainvälisen ilmastosopimuksen 
mukaisiin kasvihuonekaasujen päästövähennysta-
voitteisiin sekä mm. Itämeren alueella voimaan 
astuvan rikkidirektiivi, vaikuttavat yhä enemmän 
elinkeinoelämän ja yksittäisten kuluttajien valin-
toihin. 

Kansainväliset sopimukset ohjaavat myös toiminto-
jen sijoittumista: esimerkiksi päästökauppa globaa-
lilla tasolla siirtää teollista valmistusta pois Euroo-
pasta. Suomen kilpailuetu lähempänä markkinoita 
sijaitseviin alueisiin nähden heikkenee kuljetusin-
tensiivisessä toiminnassa. Liikenteen ja maankäy-
tön yhteensovittaminen tulee yhä tärkeämmäksi. 

Tarve energiatehokkaalle liikennejärjestelmälle kasvaa. Kulje-
tuskustannukset voivat kasvaa ja johtaa toimintatapojen muu-
toksiin, esimerkiksi toiminnan muuttamiseen globaalista lokaa-
limpaan suuntaan. Myös kuljetusmuotojen käytössä voi tapah-
tua muutoksia, mikäli vaikutukset kohdistuvat eri tavoin eri 
liikennemuotoihin. Henkilöliikenteen kulkutapoina päästöttö-
minä ja vähähiilisinä korostuvat jalankulku ja pyöräily sekä 
joukkoliikenne, erityisesti raideliikenne. 

Resurssiniukkuudesta 
muodostuu tärkeä 
kilpailutekijä  

Energiatehokkuus ja resurssien käytön tehokkuus 
nousee yhä tärkeämmäksi tavoitteeksi. Energiaa ja 
luonnon resursseja tehokkaasti käyttävät yritykset 
saavat kilpailuetua. 

Osa alueellisista osaamiskeskittymistä ja klustereis-
ta voi saada merkittävää kilpailuetua resurssite-
hokkuudella. 

Logistiikkaa ja kuljetuksia optimoidaan entistä tarkemmin. 
Kuormitusaste kasvaa ja kokonaisliikennemäärä vähenee, 
vaikka kuljetettavan tavaran määrä ei vähenisikään. Vahvat 
virrat keskittyvät tietyille infrastruktuurin osille, jolloin kulje-
tusten täsmällisyysvaatimukset korostuvat. 

Clean tech -klusterin 
kasvu 

Clean tech -klusteriin kuuluu laajasti erilaisia tek-
nologioita kehittäviä ja ratkaisuja tarjoavia yrityk-
siä. Kysyntä clean tech -palveluille kasvaa mm. 
kiristyvän ympäristösääntelyn myötä. 

Clean tech -yritykset voivat muodostaa uusia alu-
eellisia verkostoja, joiden markkinat ovat globaalit, 
vaikka kehitystyö ja tuotanto voivat olla suurelta 
osin kotimaassa. 

Clean tech -klusteriin kuuluvat yritykset voivat synnyttää uusia 
tuonti- ja vientivirtoja. Myös kierrätysvirtojen hyödyntäminen 
lisääntyy. 

Kulutustottumusten 
vihertyminen muuttaa 
kysyntää 

Kuluttajia kiinnostaa yhtä enemmän tuotteiden 
alkuperä ja koko tuotantoketjun hiilijalanjälki ja 
eettisyys. Lähellä kuluttajaa tuotetut tuotteet 
saavat lisäarvoa ostopäätösten tehdessä, mikä 
näkyy esimerkiksi lähiruoan kysynnän kasvuna. 

Toimintaa voi siirtyä yhä enemmän alueelliselle 
tasolle, jolloin alueiden väliset ja kansainväliset 
kontaktit vähenevät. Alueet voivat tämän johdosta 
erilaistua edelleen. 

Pitkämatkainen matkustaminen ja kuljettaminen voi vähentyä. 
Matkailussa suositaan luontomatkailukohteita ja lähialueiden 
kohteita kaukomatkailun sijaan. 

Kestävät ruokaketjut 
ja lähiruoka yleistyvät 

Ruoan alkuperään ja hävikkiin kiinnitetään enem-
män huomiota. Ruokajätteen määrää pyritään 
vähentämään ja kulutustottumuksia suuntaavat 
hiilijalanjäljeltään ja ympäristövaikutuksiltaan 
pieneen ruokavalioon. 

Kotimaisen maataloustuotannon kysynnän kasvu 
lisää mahdollisuuksia maataloustuotannon lisäämi-
seen. Hyötykasvien palsta- ja puutarhaviljely lisää-
vät kaupunkiseuduilla tarvetta viljelysmaalle. Luo-
mutuotanto on erityinen kasvualue. 

Elintarviketeollisuuden kotimaiset raaka-ainekuljetukset kas-
vavat ja raaka-aineiden ja valmistuotteiden tuonti vähenee. 
Kulutustottumukset suosivat raaka-aineita ja vähentävät val-
mistuotteiden kulutusta.  

Uusiutuvien energian-
lähteiden osuus kas-
vaa 

Energiantuotannossa painopiste siirtyy yhä enem-
män uusiutuvien energialähteiden käyttöön. Ener-
giantuotannossa tapahtuu merkittävä rakenteelli-
nen muutos. 

Muuttaa energiantuotannon polttoaineiden kulje-
tusvirtoja merkittävästi. Tarjoaa mahdollisuuksia 
uusiutuvien energianlähteiden uusien tuotantora-
kenteiden kehittämiseen. 

Kuljetusvirrat muuttuvat oleellisesti mm. hiilen ja turpeen 
käytön vähenemisestä johtuen ja samanaikaisesti biopoltto-
ainetuotannon kasvaessa. Myös kansainväliset kuljetusvirrat 
energiantuotantoon liittyen muuttuvat. 

Liikenteen ohjaus 
vakiintuu osaksi lii-
kennejärjestelmän 
keinovalikoimaa 

Joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn osuutta 
matkaketjuissa pyritään lisäämään taloudellisella 
ohjauksella ja liikkumisen ohjauksen toimenpiteillä 
ja liikennepalvelujen parantamisella. 

Joukkoliikennettä ja sen kehittymistä tuetaan 
erityisesti siellä, missä väestöä on paljon. Raidelii-
kenne ja muut joukkoliikenneyhteydet tukevat 
kehityskäytävien muodostumista. 

Jos tienkäyttömaksut otetaan käyttöön, ne muuttavat olennai-
sesti henkilöautoilun kustannuksia kaupunkiseuduilla. Joukko-
liikennettä kehittämällä ja eri kulkutapojen kustannuksiin 
vaikuttamalla voidaan vähentää liikenteen aiheuttamia haitto-
ja ja vähentää ruuhkautumista ja väyläinvestointitarpeita. 

Asumisen ja kiinteistö-
jen energiatehokkuus 
kasvaa 

Uudistuotannon energiatehokkuusnormit kiristyvät 
ja myös korjausrakentamisessa sovelletaan ener-
giatehokkuutta parantavia käytäntöjä. 

Normien kiristyminen voi heijastua asumisen hin-
taan. Alueelliset asuntomarkkinat voivat eriytyä 
toisistaan yhä selvemmin myös hintatasoltaan. 

 

Ennakointiteeman VI kuvaus: Vähähiilisyys ja vihreä talous veturina. 
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Tonni Inno Onni

Urbaanin alueen 
kehitys

Hajautunut, urbaanin 
alueen rönsyily kasvaa 
hieman

Tiheät urbaanit alueet Urbaanin alueen rönsyily
kasvaa

Asuinpinta-ala m2

henkeä kohden 
2012  2050

Lievä nousu 
27.3  28.1

Vähenee 
27.3  24.1

Selvä nousu 
27.3  34.0

Keskimääräinen 
lämmitys kWh/m2

uusissa asuinraken-
nuksissa 2012  2050

Vähenee annettujen 
säännösten mukaan 
75  43

Vähenee selvästi
70  40

Vähenee selvästi
70  40

Asuminen Kuten nykyään,
omakotitalot ovat 
tyypillisiä

Asuminen 
asuinhuoneistoissa ja 
rivitaloissa yleistyy

Omakotitalot ovat 
yleisimpiä

Muiden kuin 
asuinrakennuksien 
osuus

Vähenee hieman
44 %  42 %

Vähenee selvästi
44 %  37 %

Vähenee selvästi
44 %  35 %

Rakennuskanta Asuinkannan 
uusiutuminen on sama 
kuin perustilanteessa

Asuinkannan 
uusiutuminen on 
kohtalaista

Korkea uusiutumistahti, 
vanhat rakennukset 
korvataan uusilla 
energiatehokkailla 
rakennuksilla

 

VTT (Koljonen ja Similä 2013) on kartoittanut Suomen 

vaihtoehtoisia vähähiilisiä tulevaisuudenkuvia. Niiden 

lähtökohdat poikkeavat toisistaan sekä elinkeino- ja 

yhdyskuntarakenteen että uuden teknologian kehittymi-

sen ja käyttöönoton osalta. Lähtökohtana tarkastelulle 

on, että Suomessa toteutetaan EU:n vähähiilisen politii-

kan mukaiset kasvihuonekaasujen päästövähennykset, 

vähintään 80 prosentin vähennys vuoteen 2050 verrat-

tuna vuoden 1990 tasoon. Esitetyissä skenaarioissa pääs-

tövähennykset toteutetaan minimikustannuksin. Tehty-

jen laskelmien perusteella vähähiilinen Suomi on toteu-

tettavissa oleva tavoite. 

Esitetyt skenaariot, vähähiiliset kehityspolut ovat (Koljo-

nen ja Similä 2013) 

 Tonni: Tonni-Suomessa on vuonna 2050 nykyisen 

kaltainen elinkeino- ja yhdyskuntarakenne ja uuden 

teknologian kehitys ja käyttö on maltillista. 

 Inno: Inno-Suomessa panostetaan voimakkaasti 

uuden teknologian kehitykseen ja käyttöönottoon. 

Inno-Suomi on vuonna 2050 ”äly-yhteiskunta”, joka 

perustuu uusiin teollisuustuotteisiin ja keskitettyyn 

yhdyskuntarakenteeseen. 

 Onni: Onni-Suomen elinkeinorakenne palveluval-

taistuu. Sitä luonnehtivat vuonna 2050 hajautettu 

yhdyskuntarakenne, lähienergian ja lähipalvelujen 

käyttö sekä prosessiteollisuustuotannon vähäinen 

määrä. 

Taulukko 5.2. Rakennetun ympäristön ja asumisen kehi-
tyksen tunnuslukuja Tonni-, Inno- ja Onni-Suomessa. 
(Koljonen ja Similä 2013) 
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Tonni Inno Onni

BKT:n lähde / 
talouden rakenne

Raskas 
tuotantoteollisuus

Uudet ja innovatiiviset
”virtuaaliset” tuotteet

Uudet ja innovatiiviset
”virtuaaliset” tuotteet

Rahtikuljetusten
volyymit

Pysyvät korkeina Matalat Keskitasoinen

Alueellinen rakenne Nykyisen kaltainen Urbaani, keskittynyt Hajaantunut

Matkustajaliikenne Pysyy korkeana (kuin 
nykyinen)

Matala Kohtuullinen

Vähähiilisen
liikenteen tekninen 
kehitys ja toteutus

Kohtalainen Korkea Kohtalaisesta 
korkeaan

Taulukko 5.3. Liikenteen ja kuljetusten kehitystä ohjaavia 
ja kuvaavia tekijöitä Tonni-, Inno- ja Onni-Suomessa. 
(Koljonen ja Similä 2013) 

 

Kuva 5.35. Suomen päästöjen ja energiankulutuksen 
kehitys Tonni-, Inno- ja Onni-Suomessa. Vähähiilisessä 
yhteiskunnassa päästöjen ja energiankulutuksen kehitys 
eivät kytkeydy bkt:n kehitykseen. (Koljonen ja Similä 
2013) 

 

Kuva 5.36. Kasvihuonekaasupäästöt Tonni-, Inno- ja 
Onni-Suomessa. Vähähiilinen Suomi on mahdollista saa-
vuttaa. (Koljonen ja Similä 2013) 

 

Kuva 5.37. Liikenteen energiankulutuksen kehitysennuste 
Tonni-, Inno- ja Onni-Suomessa. Inno-skenaariossa henki-
löautojen energiankäyttö vähenee merkittävästi tehok-
kaan joukkoliikenteen ansiosta. (Koljonen ja Similä 2013) 
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Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen 

ERA17-toimintaohjelman loppuraportin mukaan raken-

netulla ympäristöllä on keskeinen rooli energian käytössä 

ja kasvihuonekaasupäästöjen muodostumisessa. Kulute-

tun energian tuottamisesta ja käytöstä aiheutuvat kasvi-

huonekaasupäästöt muodostavat valtaosan Suomen 

kasvihuonekaasupäästöistä. Kuten kuvasta 5.38 nähdään, 

ovat rakennetun ympäristön kasvihuonekaasupäästöt 

olleet kasvussa 1990 luvun alusta 2000 luvun alkuun. 

Vuonna 2003 rakennetun ympäristön päästöt olivat kor-

keimmillaan, jolloin niiden määrä oli 47 Mt hiilidioksidi-

ekvivalentteina mitattuna. (ERA17 2010) 

 

Kuva 5.38. Kasvihuonekaasupäästöjen kehittyminen 

vuosina 1990–2008. (ERA17 2010) 

 

ERA17-toimintaohjelman loppuraportissa esitetään arvio 

asuin- ja palvelurakennusten energiankäytön aiheutta-

mien päästöjen kehittymisestä perustuen kahteen eri 

laskelmaan. Laskelmien tulokset esitetään kuvassa 5.39.  

Kuva 5.39. Asuin- ja palvelurakennusten energiankäytön 

aiheuttamien päästöjen kehittyminen. (ERA17 2010) 

 

  

Laskelma 1: 

Asuin- ja palvelurakennusten lämmitysenergian tarvetta on oletettu 

vähennettävän muun korjausrakentamisen yhteydessä tehtävin ener-

giatehokkuustoimin. Toimien vaikutuksesta lämmitysenergian tarve 

vähenee noin 20 %. Uudisrakentamisessa on oletettu rakentamisen 

noudattavan vuoden 2010 normitasoa. Sähkön ja kaukolämmön pääs-

töjä vähentää energiantuotannon päästöjen aleneminen. Energiatuo-

tannon päästöjen kehityksen on oletettu noudattavan valtioneuvoston 

keväällä 2010 tekemiä linjauksia, joiden mukaan ydinvoiman tuotanto 

lisääntyy sähkössä ja metsähakkeen käyttö kaukolämmön tuotannossa 

merkittävästi jo vuoteen 2020 mennessä.  

Laskelma 2: 

Rakennuskannan energiankäytön päästöt jäävät huomattavasti korke-

ammalle tasolle, sillä energianhuollon ratkaisut eivät etene linjausten 

mukaisesti ja energiakäytön tehostaminen ei toteudu. Tässäkin ske-

naariossa uusiutuvien energialähteiden lisääntyminen vähentää 

päästöjä vuoteen 2020 mennessä ja vuoteen 2050 mennessä päästöt 

noin puolittuvat. 
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Liikenteen energiankulutukseen ja päästöihin vaikuttavat 

liikkumisen tarve, kulkutapa- ja kuljetustapavalinnat sekä 

kulkuneuvojen teknologia. ERA17:n loppuraportin arvio 

liikenteen CO2-päästöjen kehittymisestä ilman uusia 

toimenpiteitä on esitetty kuvassa 5.40. Liikennesuorittei-

den määrän on oletettu lisääntyvän 19 % vuoteen 2020 

mennessä ja 38 % vuoteen 2050 mennessä suhteessa 

vuoden 2006 tilanteeseen. Ajoneuvojen keskimääräisten 

päästöjen on oletettu kehittyvän varsin maltillisesti: 

ajoneuvoa kohden päästöjen on vuonna 2020 oletettu 

olevan 2 % alhaisempia ja vuonna 2050 16 % alhaisempia 

kuin vuonna 2006. Myöskään kulkutapavalinnoissa ei ole 

oletettu tapahtuvan merkittäviä muutoksia. (ERA17 

2010) 

 

Kuva 5.40. Liikenteen hiilidioksidipäästöjen kehittyminen 

perustapauksessa. (ERA17 2010) 

 

Lahden ja Moilasen (2010) tutkimuksessa Kaupunkiseutu-

jen yhdyskuntarakenne ja kasvihuonekaasupäästöt – 

kehitysvertailuja 2005–2050 on arvioitu yhdyskuntara-

kenteen kehityksen erilaisten kehityskulkujen vaikutuksia 

kasvihuonekaasujen päästöihin vuoteen 2050 asti sekä 

mahdollisuudet päästöjen vähennyksiin ohjaamalla yh-

dyskuntarakenteen kehitystä. Yhdyskuntarakenteen 

nykytilannetta ja tulevia kehitysnäkymiä arvioitiin tyypit-

telemällä 34 suurimman kaupunkiseudun maankäyttö 

(asukkaiden, työpaikkojen ja rakennusten sijainti kilo-

metrin ruuduissa) ja päästöt arvioitiin rakennusten ja 

perusrakenteen materiaalien ja energian kulutuksen sekä 

liikenteen ominaispäästöjen avulla. Kuten kuvasta 5.41 

nähdään, tutkimuksen mukaan yhdyskuntarakenteen 

muutoksen ohjaamisella on mahdollista vähentää huo-

mattavasti kasvihuonekaasupäästöjä. (Lahti ja Moilanen 

2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 5.41. Tiivistetty esitys yhdyskuntarakenteellisten 

kehitysurien vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin 

vuonna 2050. (Lahti ja Moilanen 2010) 
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VII. Euroopan pohjoisen ulottuvuuden merkitys kasvaa 

Pohjoinen ulottuvuus on geopolitiikkaan ja kansainväli-

seen yhteistyöhön viittaava termi. Pohjoisen ulottuvuu-

den alue kattaa maantieteellisesti Luoteis-Venäjän, Itä-

meren alueen ja arktiset alueet, mukaan lukien Barentsin 

alue. Pohjoisen ulottuvuuden tavoitteena on käytännön 

yhteistyön avulla tukea vakautta, hyvinvointia ja kestävää 

kehitystä alueella. 

Tässä yhteydessä pohjoisen ulottuvuuden teemaan on 

sisällytetty ilmiöitä, jotka heijastuvat tai voivat heijastua 

Suomen geopoliittiseen asemaan taloudellisen aktiivi-

suuden ja markkinoiden painopisteiden muutosten sekä 

ihmisten liikkuvuuden ja vuorovaikutuksen välityksellä. 

Pohjoiseen ulottuvuuteen kytkeytyvät ilmiöt voivat kehit-

tyessään ja vahvistuessaan muokata huomattavasti Suo-

men aluerakennetta ja liikennejärjestelmää ja muuttaa 

sen painopisteitä. Suomi voi geopoliittisesti siirtyä Eu-

roopan laidalta entistä enemmän taloudellisen toimeliai-

suuden keskiöön. Suomen yhteyksien ja kanssakäymisen 

suuntina vahvistuvat erityisesti Venäjä ja Viro sekä Poh-

joiskalotti ja arktiset alueet. 

Pohjoisen ulottuvuuden merkityksen kasvu näyttäytyy 

Suomen näkökulmasta erityisesti seuraavina ilmiöinä. 

Niiden merkitystä ja vaikutuksia aluerakenteelle ja liiken-

nejärjestelmälle on kuvattu tiivistetysti seuraavassa tau-

lukossa. 

 Pohjoisen Euroopan kilpailukyky vahvistuu hyvin 

toimivan yhteiskunnan tarjoamien edellytysten 

avulla. Jos Venäjän talouskehitys on suotuisa, se 

lisää osaltaan myös Pohjois-Euroopan painoarvo 

EU-taloudessa. 

 Elinkeinoelämän kansainvälinen yhteistyö ja yri-

tysverkostot mahdollistavat myös pk-yritysten 

pääsyn globaaleille markkinoille. 

 Venäjä avautuu länteen, jolloin myös taloudelli-

nen aktiivisuus ja liikkuvuus lisääntyvät. Tämä hei-

jastuu myös suoraan Suomeen rajanaapurina. 

 Matkailun merkitys kasvaa. Suomen ja Pohjois-

Euroopan kiinnostavuus matkailukohteena kasvaa 

erityisesti venäläisten matkailussa ja luontomat-

kailussa. 

 Kiinnostus arktisten alueiden luonnonvarojen 

hyödyntämiseen kasvaa. Kysynnän kasvu luo 

mahdollisuuksia Norjan, Ruotsin, Suomen ja Venä-

jän kasvavalle yhteistyölle, yhteisille verkostoille ja 

investoinneille. 

 Pohjoisten merireittien avautuminen ja kuljetus-

virtojen siirtyminen näille reiteille lyhentäisi mer-

kittävästi Euroopan ja Aasian välisiä merikuljetuk-

sia. Arktisen merenkulun kasvu tuo markkinoita 

suomalaisten arktiselle osaamiselle. Pitemmällä 

aikavälillä myös Suomen kuljetusvirrat voivat 

suuntautua entistä vahvemmin suoraan Jäämeren 

suuntaan. 

 Helsinki-Vantaan lentoasemalla on merkittävä 

rooli Euroopan ja Aasian välisen lentoliikenteen 

solmupisteenä. Lentoasema muodostaa palvelu-

tarjonnaltaan laajemman keskittymän kuin mitä 

pelkästään Suomen markkinoiden varassa olisi 

mahdollista. 

 Helsingin (Suomen metropolialueen) ja Tallinnan 

alueen taloudelliset yhteydet tiivistyvät. Muodos-

tuu entistä yhtenäisempi Suomen ja Viron rajan 

ylittävä talous- ja työssäkäyntialue. 
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Ilmiö Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle Merkitys liikennejärjestelmälle 
Pohjois-Euroopan 
kilpailukyky vahvistuu 

Pohjois-Euroopan osaamiskeskittymät, koulutusra-
kenne, infrastruktuuri, työmarkkinoiden tasapaino, 
elinkeinojen monipuolisuus ja poliittisen järjestelmän 
tasapaino luovat hyvät edellytykset elinkeinotoimin-
nan kehittämiselle. Euroopan heikko talouskehitys on 
vaikuttanut erityisesti eteläisen Euroopan maiden 
kilpailukykyyn. Jos Venäjän talouskehitys on suotuisa, 
se lisää osaltaan Pohjois-Euroopan painoarvoa EU-
taloudessa.  

Vahva kilpailukyky pitää yllä teollisia ja infrastruktuu-
riin liittyviä rakenteita sekä tarjoaa mahdollisuudet 
jopa kehittää niitä. Kaivannaisteollisuuden kehitys 
lisää liiketoimintamahdollisuuksia EU:n periferisillä 
alueilla ja siten vaikuttaa positiivisesti aluerakenteen 
kehitykseen. Yhteyksillä Venäjän suuntaan on Suo-
men kilpailukyvylle suuri merkitys. 

TEN-T-verkon ja Eurooppaan Baltian, Ruotsin ja Itä-
meren kautta johtavien kuljetusreittien merkitys 
kasvaa. Yhteydet Venäjälle ovat Suomen kilpailukyvyn 
kannalta keskeisiä. Lentoliikenteen merkitys kasvaa.  

Elinkeinoelämän kansain-
välinen yhteistyö  

Vaikka monien Pohjois-Euroopan maiden kotimarkki-
nat ovat pienet, kansainvälisten yritysverkostojen 
kautta myös suomalaiset PK-sektorin yritykset voivat 
päästä yhä useammin globaaleille markkinoille. Toi-
mitaan aidosti globaaleilla hankinta- ja markkina-
alueilla. Monien yritysten kotimarkkinat ovat Itäme-
ren alueella, laajemmin Euroopassa taikka täysin 
globaalit. 

Sekä mahdollisuus että uhka aluerakenteen kehityk-
selle riippuen globaalin kilpailukyvyn kehityksestä 
alueen osaamiskeskittymien ja tuotantorakenteiden 
osalta. 

Kansainvälisten yhteyksien kehittäminen ja priori-
sointi nousee aiempaa tärkeämmäksi. Lentoliiken-
teen merkitys kasvaa. 

Venäjä avautuu  
länteen 

Venäjä aiempaa enemmän mukana kansainvälisissä 
verkostoissa ja avoimilla markkinoilla, jota tukee mm. 
Venäjän WTO-jäsenyys. Jatkossa Venäjän yhteyksien 
vahvistuminen synnyttää uusia kauppa- ja matkailija-
virtoja, joista Suomi voi hyötyä merkittävästi. Omien 
kotimarkkinoiden suojaaminen vähenee, Venäjän 
houkuttelevuus investointikohteena kasvaa sekä 
henkilöiden ja tavaroiden vapaa liikkuvuus yli rajojen 
lisää aktiivisuutta yli rajojen eri tasoilla.  

Elinkeinoelämän yhteistyömahdollisuudet ovat huo-
mattavia erityisesti Kaakkois-Suomessa, jossa Pietarin 
vaikutus on suurin. Venäjän rajan ylittävän työvoiman 
liikkuvuuden kasvu voi näkyä Kaakkois-Suomessa 
sekä Etelä- ja Itä-Suomen kasvukeskuksissa.  

Viisumivapaus lisäisi selvästi rajanylityksiä työ-, ostos- 
ja asiointimatkoilla sekä vapaa-ajanmatkoilla. Yhtei-
nen raideleveys Venäjän kanssa lisää mahdollisuuksia 
idän suunnan ratakäytävien vahvistamiseen. Venäjän 
suuntaan voi avautua uusia kuljetuskäytäviä ja sata-
mayhteistyö kasvaa.  

Matkailun merkitys kasvaa  Suomen ja Pohjois-Euroopan kiinnostavuus matkailu-
kohteena kasvaa. Erityisesti Venäjän ja Viron matkai-
lun Suomeen on ennakoitu kasvavan ja monimuotois-
tuvan. Luontomatkailussa on suuri kasvupotentiaali.  

Venäjän matkailun merkitys on erittäin suuri Kaak-
kois-, Itä- ja Pohjois-Suomelle, mutta se heijastuu 
myös muihin matkailukohteisiin ja suuriin kaupunkei-
hin. Ulkomaisten omistajien kiinnostus vapaa-ajan 
asuntoihin muuttaa alueellisia asuntomarkkinoita. 

Suomen ja Venäjän välisiin tie- ja ratayhteyksiin, 
rajanylityspaikkojen toimivuuteen ja rajan ylittäviin 
joukkoliikennereitteihin ja -palveluihin kohdistuu 
paljon kehittämistarpeita.  

Arktisten alueiden luon-
nonvarapotentiaali 

Pohjois-Euroopan luonnonvarat ovat aiempaa kiin-
nostavampia kansainväliselle liiketoiminnalle. Mm. 
Barentsinmeren öljy- ja kaasuesiintymät ja arktisen 
alueen mineraali- ja vesivarat lisäävät pohjoisen 
alueen taloudellista merkitystä EU:ssa. Luonnonvaro-
jen kysynnän kasvu luo mahdollisuuksia Norjan, 
Ruotsin, Suomen ja Venäjän yhteisille yritysverkos-
toille ja investointihankkeille. 

Luonnonvarojen monimuotoinen hyödyntäminen 
lisää Pohjois-Suomen työllisyyttä ja parantaa alueta-
loutta harvaanasutuilla alueilla. Kaivannaisteollisuu-
den lisäksi työpaikkoja syntyy välillisesti myös kulje-
tus- ja palvelusektoreille. Pohjois-Suomen työpaikka-
rakenne monipuolistuu ja alueen vetovoima kasvaa. 
Pohjois-Suomeen voi syntyä vahvoja ja kansainväli-
sesti kilpailukykyisiä kaivannaisalan osaamiskeskitty-
miä.  

Kaivannaisteollisuuden käynnistyminen uusilla alueil-
la lisää alueellista kuljetuskysyntää ja voi vaatia inves-
tointeja uusiin kuljetuskäytäviin. Kaivannaisteollisuu-
teen liittyvissä kuljetusjärjestelmissä maantieteelli-
sesti laaja tarkastelu yli maiden rajojen, joka edellyt-
tää aluerakennetarkastelujen näkökulman laajenta-
mista. 

Ennakointiteeman VII kuvaus: Euroopan pohjoisen ulottuvuuden merkitys kasvaa. 
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Ilmiö Ilmiön kuvaus Merkitys aluerakenteelle Merkitys liikennejärjestelmälle 
Pohjoiset merireitit avau-
tuvat 

Pohjoisten merireittien avautuminen ja kuljetusvirto-
jen siirtyminen näille reiteille lyhentäisi merkittävästi 
kuljetusetäisyyttä Euroopan ja Aasian välisissä meri-
kuljetuksissa. Merikuljetusten siirtyminen pohjoiselle 
reitille edellyttäisi huomattavia investointeja jäävah-
vistettuihin laivoihin ja jäänmurtoon – sekä pohjoisen 
satamiin, jos niistä tulee kuljetusten solmupisteitä. 

Suomalaisten arktinen osaaminen voi tuoda merkit-
täviä investointeja suomalaisille yrityksille erityisesti 
meriteollisuudessa ja infrarakentamisessa. 

Pohjoisen merireitin avautuminen kääntäisi Euroopan 
kuljetusvirtoja pohjoisen suuntaan. Kuljetusetäisyy-
det myös Suomen satamista Aasiaan lyhenevät. 
Jäämeren satamien maayhteyksien kehittämistarpeet 
voivat kasvaa, jos osa Suomen kuljetuksista ohjautuu 
Norjan tai Kuolan niemimaan satamiin Itämeren 
satamien sijaan. 

Helsinki-Vantaa lentolii-
kenteen solmupisteenä 

Helsinki-Vantaan lentoasemalla on merkittävä asema 
Aasian ja Euroopan välisen lentoliikenteen solmupis-
teenä. Myös kotimaan lentoliikennejärjestelmässä 
Helsinki-Vantaalla keskeinen rooli. 

Helsinki-Vantaan lentoaseman ja sen ympärille sijoit-
tuvien toimijoiden muodostaman keskittymän laaje-
neminen sekä infrastruktuuriltaan ja palvelutarjon-
naltaan laajemmaksi kuin mitä kotimarkkinavetoisesti 
voisi muodostua.  

Vaikuttaa lentoasemaan liittyvän infrastruktuurin 
kehittämistarpeisiin kasvavan matkustajaliikenteen ja 
lentorahdin virtojen seurauksena. Syöttöliikenne 
Helsinki-Vantaan ja tärkeimpien Euroopan lentoase-
mien välillä on merkittävässä roolissa liikennejärjes-
telmän kehityksen kannalta. Lentoyhteydet voivat 
muuttua nopeasti lentoyhtiöiden kilpailu- ja markki-
natilanteiden muutosten myötä. 

Metropolialueen ja Tallin-
nan yhteinen talousalue 
 

Suomen metropolialueen ja Tallinnan alueen liike-
toiminnalliset yhteydet tiivistyvät ja muodostavat 
yhtenäisen talousalueen sekä elinkeinoelämälle että 
työssäkäyntialueena. Suuri mahdollisuus muodostaa 
Itämeren alueelle vahva ja kasvava talousalue. Suo-
menlahden merkittävien kaupunkikeskusten yhteis-
työ tiivistyy. 

Aluerakenteen kehitykseen vaikuttavat erilaisten 
taloudellisten ohjausmekanismien painopistealueet. 
Yhtenäisen talousalueen kehitys edellyttää liiketoi-
minnan toimintaedellytysten tasapainottamista 
aidosti yhtenäiseksi talousalueeksi. Helsingin ja Tal-
linnan alueiden yhteistyö tiivistyy ja näyttäytyy monil-
la tavoin: työssäkäynti, kaupankäynti ja matkailu 
lisääntyvät. 
 

Hyvät yhteydet metropolialueen ja Tallinnan välillä 
ovat keskeisessä asemassa sekä henkilö- että tavara-
liikenteen osalta. Tämä korostaa myös kuljetusreitin 
merkitystä Baltian kautta Keski-Eurooppaan. Helsin-
gin ja Tallinnan välisten liikenneyhteyksien kehittymi-
nen ja kehittäminen tulee yhä tärkeämmäksi. Helsin-
ki-Tallinna tunneli lisäisi talousalueen integraatiota.  

  

Ennakointiteeman VII kuvaus: Euroopan pohjoisen ulottuvuuden merkitys kasvaa. 
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Kuva 5.42. Pohjoisten alueiden luonnonvarat. Suurimpien kehittämishankkeiden sijainti 

on merkitty punaisella. Lähimpänä Suomea näistä on Pohjois-Norja, jonka kasvuodotuk-

set perustuvat erityisesti Barentsinmeren öljyyn ja kaasuun. (Nordic Council of Ministers 

2011) 

Arktisten alueiden luonnonvaroista on tulevaisuudessa ennakoitu kasvavan tärkeä kil-

pailutekijä. Arktisen alueen luonnonvaroista tärkeimpiä ovat öljy, maakaasu, metsät, 

minaraalit ja makea vesi. Luonnonvarojen jatkojalostaminen lähellä raaka-ainelähteitä 

voi toteutua, jos markkinat ja infrastruktuuri tukevat sitä.  (TEM 2013b) 

 

Kuva 5.43. Kaivostoiminnan ja jalostavan toiminnan kytkentä toisiinsa. (Rantala et al. 

2012) 
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Merkittävimmät kaasu-/öljyputket

Suunnitellut kaasu-/öljyputket

Merkittäviä kehityskohteita
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Pohjoisen merireittien avautumisen on ennakoitu muut-

tavan tulevina vuosikymmeninä kauppamerenkulun reit-

tejä merkittävästi. Koillisväylästä ei ole vielä tullut mer-

kittävää merireittiä Euroopan ja Aasian välillä, mutta jään 

oheneminen arktisilla merialueilla mahdollistaa väylällä 

liikkumisen aiempaa useampina kuukausina. Koillisväylä 

on merireittinä Aasiaan noin 20 % lyhyempi kuin Suezin 

kanavan kautta kulkeva reitti. Vielä 2000-luvun loppu-

puolella vain muutamia aluksia kulki Euroopan ja Aasian 

välillä Koillisväylää pitkin. Vuonna 2012 aluksia kulki 45. 

On arvioitu, että Koillisväylä kehittyisi vuosiin 20302050 

mennessä kilpailukykyiseksi reitiksi Aasian suuntaan 

(Smith ja Stephenson 2013, DNV 2010) 

Kuva 5.44. Arktisen alueen kuljetusreitit. (Nordic Council 

of Ministers 2011) 
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Globaalien verkoston näkökulmasta Suomen lentoyhte-

yksillä ja Helsinki-Vantaan roolilla lentoliikenteen solmu-

pisteenä on suuri merkitys Suomen kilpailukyvyn kannal-

ta. Suomen lentoyhteyksien tulevia kehitysvaihtoehtoja 

selvittäneen tutkimuksen periaatekuvista (kuva 5.45) 

selviää, että Helsinki-Vantaan lentoasemalla on merkittä-

vä rooli Euroopan ja Aasian välisen matkustajaliikenteen 

solmupisteenä. Poikkeuksena ovat ne kehityspolut, jotka 

johtavat globaaliin taloustaantumaan tai maailman kehit-

tymiseen globaalista alueellisesti blokkiutuneeksi. (Aalto 

et al. 2012) 

Kuva 5.45. Suomen lentoyhteyksien kehitysvaihtoehtoja 

vuoteen 2025 Aalto et al. (2012) mukaan.  
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Helsinki ja Tallinna ovat Itämerellä lähinnä toisiaan sijait-

sevat isot keskukset, joiden välille on muodostunut vahva 

talousalue. Viro, Etelä-Suomi ja laajemmin myös Pietarin 

vaikutusalue muodostavat suuren rajat ylittävän yhteis-

työalueen (Vasab 2010). 

Kuva 5.46. Itämeren maiden aluesuunnittelun yhteistyö-
järjestelmän (VASAB 2010) tuottama Itämeren alueen 
kehityskuva vuodelle 2030. 

 

Kuva 5.47. Viron alueellisen kehittämisen suunnitelman 

2030 (Eesti Siseministeerium 2011) mukaiset liikenne-

väylät. Niihin sisältyy nopea ratayhteys Suomeen. 

 

 

 

 




