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FÖRORD
I och med den allt snabbare internationaliseringen och hårdare konkurrensen samt med
tanke på miljöns hållbarhet är det i framtiden ytterst viktigt att utvecklingen av Finlands
regionstruktur och trafiksystem baserar sig på en långsiktig helhetssyn. På så sätt kan man
främja att Finland utvecklas till ett konkurrenskraftigt, välmående och koldioxidsnålt land.
Globaliseringen, utvecklingen i Finlands närområden och klimatförändringen kom
mer att skapa ännu större utmaningar för regionstrukturen och trafiksystemet, och man
måste förbereda sig inför dessa. Det är särskilt viktigt att skapa förutsättningar för att
näringsstrukturen ska kunna ändras i riktning mot ett kunskapssamhälle som baserar sig
på digitalisering och bioekonomi. Den fortsatta urbaniseringen och den tilltagande metro
polutvecklingen utgör en betydande utmaning för den framtida utvecklingen. I en snabbt
föränderlig verksamhetsmiljö måste regionstrukturen och trafiksystemet tåla förändringar,
kunna anpassa sig till dem och förnya sig.
Genom den här utvecklingsbilden formas en nationell uppfattning av vilken region
struktur som eftersträvas och av det trafiksystem som stödjer denna fram till 2050.
Grundpelarna i den regionstruktur och det trafiksystem som eftersträvas är stärkande
av Finlands internationella ställning, en flerkärnig regionstruktur samt trafiktjänster som
utvecklas och en möjliggörande infrastuktur. I utvecklingsbilden har regionstrukturen
och trafiksystemet fastställts genom att man utnyttjat särdrag hos olika delar av landet
samt regionernas styrkor och arbetsfördelning. På så sätt kan man bidra till att de knappa
resurserna används så effektivt som möjligt.
Utvecklingsbilden grundar sig på ett uppdrag som statsrådet gett miljöministeriet,
arbets- och näringsministeriet, kommunikationsministeriet samt jord- och skogsbruks
ministeriet. Man beslutade om uppdraget i målbeslutet om regionutvecklingen och i
en trafikpolitisk utredning. Beredningen av utvecklingsbilden har gjorts av en arbets
grupp under ledning av miljöministeriet. I arbetsgruppen fanns utöver ministerierna även
landskapsförbunden, NTM-centralerna och Trafikverket representerade. Beredningen av
utvecklingsbilden har grundat sig på prognoser om framtiden samt på granskningar av
olika alternativ och synvinklar. Utvecklingsbilden har beretts i växelverkan med intres
sentgrupper så att beredningsprocessen gett intressentgrupperna möjlighet att föra fram
sina egna synpunkter och tillsammans diskutera utvecklingen av regionstrukturen och
trafiksystemet på lång sikt.
Utvecklingsbilden riktar sig till särskilt till statsförvaltningen och landskapsförbunden.
Den är ett redskap för arbetet med att utveckla regionstrukturen och trafiksystemet på lång
sikt. Utvecklingsbilden utgör också en utgångspunkt för internationellt samarbete inom
områdesplanering i och med att den för fram Finlands synpunkter och samarbetsbehov.
Vi hoppas att utvecklingsbilden av regionstrukturen och trafiksystemet bidrar med
nyttigt material till diskussionen, planeringen och beslutsfattandet kring de framtida
riktningarna såväl bland myndigheter som bland alla aktörer i samhället.
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Den regionstruktur och det trafiksystem som
eftersträvas i Finland fram till 2050
Starkare ställning för Finland globalt, i Europa och närområdena
Sammanslagningen av regionstrukturen och samarbetet i de norra delarna av Europa
utvidgar Finlands marknadsområde och minskar de skador som landets perifera läge
orsakar. Den förbättrade globala tillgängligheten stärker Finlands externa förbindelser och
integrering med det övriga Europa samt med kunskaps- och värdekedjor i den globala
ekonomin.
Finlands viktigaste internationella samarbetsområden är Östersjöområdet, som är ett
europeiskt tillväxtområde, Barents område, särskilt tack vare dess naturresurser och nya
transportrutter, samt Ryssland, som är en stor marknad i utveckling. Det utvecklas aktivt
gränsöverskridande samarbetszoner med Finlands närområden.
Internationella trafikförbindelser utvecklas främst till kontinentala Europa samt till
Ryssland och Asien. Sjöförbindelsen via Östersjön är en av de viktigaste lederna för utrikes
handel. Samarbetszonerna som förenar städer i Östersjöområdet utvecklas till transport
korridorer som stärker förbindelserna till de europeiska transportsystemen. Förbindelserna
i de norra delarna av Europa betjänar det ökade samarbetet samt globala transporter.
Helsingfors-Vanda flygplats utvecklas som en internationellt konkurrenskraftig knutpunkt
för flygtrafik mellan Asien och Europa.

En flerkärnig och nätverksbaserad regionstruktur
Utvecklingen av en flerkärnig regionstruktur främjar utnyttjandet av styrkorna och resur
serna i de olika delarna i landet i utvecklandet och förnyandet av näringsverksamheten. En
regionstruktur som bildar nätverk mellan centra och landsbygdsområden och som främjar
arbetsfördelningen mellan dessa skapar förutsättningar för omfattande och mångsidiga
marknads- och samarbetsområden. Digitaliseringen och den flerkärniga regionstrukturen
tryggar och främjar tillgången till service och utvecklingen av specialiserade tjänster. Digi
taliseringen och nya produktionsteknologier samt bioekonomin och naturresursekonomin
skapar nya möjligheter att förnya näringsverksamheten på alla håll i landet.
Den flerkärniga regionstrukturen grundar sig på funktionsdugliga centra och en mång
formig växelverkan mellan dessa. De stora och medelstora centren fungerar som knut
punkter för den flerkärniga och nätverksbaserade regionstrukturen. Växelverkan mellan
centren och de omgivande områdena, med andra centra och Finlands närområden stärks.
Helsingforsregionen utvecklas som ett starkt europeiskt metropolområde och kopplas till
de övriga centren i Finland.

Trafiktjänster som utvecklas och en möjliggörande infrastruktur
De trafiktjänster som utvecklas svarar mot medborgarnas föränderliga transportbehov och
skapar en möjlighet att förnya näringsstrukturen. Kostnads- och resurseffektiva transport
system samlar transportströmmarna, kopplar dem till de internationella transportsystemen
och är funktionssäkra vid eventuella störningssituationer. Genom att utgå från serviceni
vån i trafikplaneringen möjliggör man ett fungerande trafiksystem utan att slösa resurser.
I godstrafiken betonas behovet av hamnförbindelser och i persontrafiken förbindelserna
mellan Helsingfors metropolområde och övriga stora centra. Smidigheten hos stadsregi
onernas interna trafik och dess växelverkan med närmiljön blir viktigare både med tanke
på medborgarnas rörlighet och transporter inom näringslivet.
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En målinriktad utvecklingsbild av regionstrukturen och trafiksystemet fram till 2050
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Finlands framgångar påverkas av de ramvillkor och möjligheter som regionstrukturen
och trafiksystemet erbjuder. Var funktioner placeras och nätverk som förenar de olika
funktionerna, till exempel trafik- och energiinfrastrukturen och telekommunikationsför
bindelserna, påverkar hur väl samhället fungerar. Regionstrukturen och trafiksystemet
är en bas som förändras och utvecklas och som skapar ett underlag för befolkningens
levnadsförhållanden och förutsättningar för näringslivet samt i hög grad påverkar miljöns
hållbarhet.
Det nordliga läget, den stora arealen och det lilla befolkningsunderlaget gör på många
sätt Finlands regionstruktur unik och utmanande. Regionstrukturen är en mångformig hel
het där regionernas särdrag och lägesfaktorer betonas. Den långsamt föränderliga grunden
för regionstrukturen har uppstått särskilt genom den ekonomiska verksamheten – den har
formats av primärproduktionen, utnyttjandet av naturresurserna, industrin, handeln samt
även av de administrativa strukturerna. I den nuvarande regionstrukturen syns drag av
såväl ett samhälle som domineras av primärproduktion, arbetsplatskoncentrationer kring
industrin som hierarkier av centra som bygger på bosättning och service.
Under de senaste årtiondena har det skett stora förändringar i regionstrukturen.
Urbaniseringen har fortsatt och befolkningen och arbetsplatserna har koncentrerats särskilt
till större stadsregioner, samtidigt som stadsregionernas funktionella influensområden har
utvidgats. Primärproduktionens andel av näringarna utgör nuförtiden bara några procent.
Förädlingsnäringarnas andel har krympt till en tredjedel, medan servicesektorn har vuxit
till över 60 procent. I framtiden kommer många förändringsfaktorer, till exempel digitali
seringen, den globala ekonomin, klimatförändringen och förändringarna i tillgången på
energi, att påverka regionstrukturen och utvecklingen av trafiksystemet genom att medföra
stora utmaningar för utvecklandet av dessa.
De faktorer som påverkar utvecklingen är ofta motstridiga och snabbt föränderliga. Med
tanke på Finlands konkurrenskraft är det viktigt att regionstrukturen
och trafiksystemet skapar förutsättningar för att näringarna
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Bild 1. Faktorer som påverkar regionstrukturens utveckling.
Regionstrukturen beskriver funktionernas placering och hur samhällena och regionerna utvecklas och
fungerar i växelverkan med varandra samt hur trafiksystemet stödjer utvecklingen i en föränderlig verksamhetsmiljö. Regionstrukturen syns i form av samhällen av olika storlek och trafik- och kommunikationsförbindelser som förenar dem samt annan infrastruktur och naturmiljö.
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2. Utvecklingsutsikter
2.1

Globaliseringen och klimatförändringen växande
utmaningar
Globaliseringen förändrar Finlands ställning
Globaliseringens snabba framfart är en samhällelig förändringsriktning som avskiljer det
nya årtusendet. Globaliseringen påskyndas bland annat av internet och datanät, datatek
nikens utveckling, logistikkedjornas och trafikförbindelsernas utveckling, frigörelsen av
handeln samt av produktionsfaktorernas ökade rörlighet. Globaliseringen ökar växelver
kan och det inbördes beroendet mellan områden, stater och landsdelar.
Finlands ökade välstånd bygger i stor utsträckning på globaliseringen. Finland, som är
ett efterindustriellt kunskapssamhälle, hör till de ekonomier som lyckas väl i den globala
ekonomin. Ekonomins goda konkurrenskraft har sin förklaring i bland annat samhällets
stabila förhållanden, de utvecklade institutionerna, den täckande infrastrukturen på regio
nal nivå och befolkningens höga utbildningsnivå. Å andra sidan är egenskaper som långa
avstånd, avlägsenhet, avskildhet, gles bosättning och krävande klimat typiska för Finlands
regionstruktur. Produktions- och företagsstrukturen har anpassats till dessa ramvillkor.
Finlands kostnadsnivå har dock stigit snabbare än i andra länder och Finland har förlorat
marknadsandelar i den internationella handeln.
I en global konkurrenskonstellation förändras verksamhetsförutsättningarna för många
näringar lätt till följd av produktions- och kostnadsskillnaderna mellan olika platser. De
utvecklade metoderna för hantering av produktionsprocesser och logistiksystemen lockar
särskilt internationella storföretag att ordna sina funktioner globalt. Typiskt är att arbets
intensiva skeden genomförs i förhållanden med en låg kostnadsnivå medan expertupp
gifter beroende på arbetskraftens kompetens och tillgången på arbetskraft, platsen för
huvudkontoret eller andra faktorer kan utföras var som helst.
Det förutspås att Europas proportionella ställning i den globala ekonomin och som
knutpunkt i genomfartstrafiken försvagas. Trots flyttningsrörelsen mot Europa ligger
fokusen gällande befolkningstillväxten och den ekonomiska tillväxten i världen särskilt
på Asien och Sydamerika. Den åldrande befolkningen minskar Europas, USA:s och Japans
ekonomiska och politiska vikt under de närmaste årtiondena. Däremot har det förutspåtts
att särskilt folkrika länder, såsom Kina och Indien, kommer att spela en avsevärt större roll
i den globala ekonomin under de kommande årtiondena.
I och med den tekniska utvecklingen, digitaliseringen av ekonomin och robotiseringen
förändras också Finlands ställning i den globala arbetsfördelningen. Inom industrin kan för
delningen, spridningen och utlokaliseringen av produktionen fortsätta. Automatiseringen
av tillverkningen kan sänka produktionskostnaderna vilket gör det möjligt att flytta pro
duktionen från länder med låga arbetskraftskostnader tillbaka till länder med hög digital
beredskap. Det industriella internet är en viktig konkurrensfaktor för att bygga en auto
matiserad och kostnadseffektiv produktionskedja i länder med hög levnadsstandard.
Många faktorer betonar allt tydligare betydelsen av högutbildad arbetskraft för att bevara
den globala konkurrenskraften. Kunskapsfärdigheterna i de uppåtgående ekonomierna
utvecklas hela tiden, så konkurrensen om kompetenta personer och högteknologiska
funktioner kan skärpas och blir ännu högre än i nuläget.
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Bild 2. Världens 15 största ekonomiska regioner 2010 och prognostiserad utveckling fram till 2030. (ESPAS 2012)

Det nordliga läget skapar möjligheter
Ökningen av den internationella rörligheten, nätverkandet och annan växelverkan har gjort
att stater, regioner, samhällen och människor är mer beroende av varandra. För Finlands del
syns detta i form av en exportberoende ekonomi och en relativt låg självförsörjning, som
orsakar betydande transportbehov. Internationella samarbetsförhållanden är exceptionellt
viktiga för Finland som har en liten hemmamarknad.
Finlands viktigaste handelspartner är länderna i Östersjöområdet. Utvecklingen i dessa
ekonomier och i synnerhet i ekonomierna i EU återspeglas kraftigt på Finland. Många
utvecklingsdrag som påverkar den europeiska tillväxtdynamiken negativt, till exempel
den minskande och åldrande befolkningen samt förflyttningen av industri till utvecklings
länder, fastställer ramvillkoren för utvecklingen av Finlands regionstruktur och regionala
ekonomi. Å andra sidan är Finlands styrka dess läge i den växande och stabila ekonomiska
regionen kring Östersjön och i närheten av den växande marknaden i Ryssland och särskilt
i S:t Petersburgs metropolområde samt nära naturresurserna och de nordliga havsrutterna
i Barentsområdet. Även i EU har havs- och kustområdenas utveckling fastställts som en
viktig strategi för ekonomisk tillväxt.
Vid prognostiseringen av Rysslands utveckling är de viktigaste faktorerna samhällsut
vecklingens riktning samt utvecklingen av exporten av energi och råvaror och av verksam
hetsmiljön för företagsverksamhet. Som alternativa utvecklingsvägar för företagens verk
samhetsmiljö har man sett till exempel ett centraliserat och auktoritärt Ryssland som dras av
stora företag eller ett företagsfält som moderniseras, blir mångsidigare och mer mosaikartat.

Klimatförändringen och tillgången på energi är globala utmaningar
Klimatförändringen, koldioxidsnålheten och resurseffektiviteten sträcker sig genomgå
ende till all verksamhet i samhället. De största direkta konsekvenserna av klimatför
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Bild 3. Finlands export till och import från olika länder (2011). (Tullens utrikeshandelsstatistik)

ändringen är förändringar i temperaturen och nederbörden. Höjningen av vattennivån
kan i betydande grad minska mängden livskraftiga markområden på jorden. I Finland
minskar landhöjningen effekterna av den höjda havsytan, men man har också förutspått
att översvämningsrisken till följd av störtregn kommer att öka i tätorter. Man har i Finland
fastställt vilka områden som riskerar att översvämmas av vattendrag. Största delen av
Finlands cirka 20 områden med översvämningsrisk är belägna vid vattendrag i inlandet.
Den byggda miljön är utöver den höjda vattennivån även utsatt för extrema fenomen,
ökade nederbörd, erosion, jordskred och förändrade tjälförhållanden.
Klimatförändringen medför kostnader, men även nya möjligheter, för Finland. Genom
att anpassa sig till klimatförändringen kan man lindra de negativa effekter den orsakar och
utnyttja eventuella positiva effekter. Temperaturhöjningen förlänger växtperioden, ökar
skördarna och gör det möjligt att odla nya växtarter i Finland. Också skogarnas tillväxt kan
öka. Det minskade istäcket i de arktiska områdena kan göra det möjligt att utnyttja nya
färdrutter och naturresurser. Om de nordliga havsrutterna skulle öppnas för världshandeln
skulle sjövägen från Europa till Asien och Amerika förkortas med tusentals kilometer och
Barentsområdet skulle få en viktig roll som nordlig knutpunkt i den globala havstrafiken.
När de icke-förnybara naturresurserna sinar, energipriset stiger, tillgången på energi
minskar och distributionskostnaderna stiger påverkas användningen och utvecklingen
av regioner på global nivå. Förvissningen om att det finns tillgång till energi och att priset
är förmånligt främjar ekonomins tillväxt. Finland är precis som flera andra europeiska
länder en nettoimportör när det gäller energi, vilket ökar landets beroende av i synnerhet
grannländerna. Det här gör att Finland är känsligt för störningar i energiöverföringen och
-handeln och i tekniska system. Betydelsen av energisäkerhet och utnyttjandet av inhemska
förnybara energikällor kommer att framhävas under de kommande årtiondena.
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2.2

Digitaliseringen och bioekonomin som grund för
kunskapssamhället
En förnybar närings- och företagsstruktur
När den globala konkurrensen blir hårdare och strukturförändringen stärks förnyas
närings- och företagsstrukturen snabbt. Teknologins utveckling – digitaliseringen, auto
mationen och bioekonomin – skapar nya möjligheter för företagsverksamhet att utvecklas
i alla regioner. Sociala relationer, handel samt produktion och användning av tjänster sker
allt oftare via digitala servicenätverk. Även företag samarbetar sinsemellan som en del av
globala nätverk, varvid det finns fler valmöjligheter för var de placeras. Digitaliseringen
genomsyrar hela samhällsutvecklingen och den förväntas bli grunden för den globala
verksamheten. Den digitala serviceproduktionen och det industriella internet förändrar
verksamhetssätten för såväl produktion som konsumtion permanent.
Branscher som lyfts fram i Finland är utöver produktion som grundar sig på digitalise
ring även bio- och naturresursekonomi samt cleantech. Inom bioekonomin används förny
bara naturresurser för produktion av näring, energi, produkter och tjänster. Finlands mång
sidiga skogsresurser och starka kompetens inom skogsindustri erbjuder goda möjligheter
att utveckla en mångsidig produktion som baserar sig på bioekonomi. Med cleantech avses
produkter, tjänster och processer som främjar en hållbar användning av naturresurserna
och minskar de skadliga utsläppen. Tack vare en effektiv material- och energianvändning
förbättrar cleantech industrins och tjänsternas konkurrenskraft. Finlands styrkor i affärs
verksamheten kring cleantech är särskilt resurseffektiviteten i de industriella processerna,
det vill säga energi, material- och vattenteknologi samt bioenergi, biobaserade produkter
och återvinning av material.

Serviceproduktionen ökar – färre arbetsplatser inom industrin
Den långvariga trenden för närings- och produktionsstrukturen har varit att antalet arbets
platser inom servicebranschen ökar medan antalet arbetsplatser inom produktionen mins
kar. Den här utvecklingen förutspås fortsätta även i framtiden. Den digitala serviceekono
min skapar möjligheter att förnya närings- och servicestrukturen och öka produktiviteten.
Handeln sysselsätter många människor, så dess struktur och läge har stor betydelse för
rörlighet och transport samt för bosättningens placering. Största delen av handeln riktas
fortfarande till stora enheter vars influensområden har utvidgats. Digitaliseringen och
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Bild 4. Vågor av strukturförändring som ägt rum samt pågående eller förväntade skeden av strukturförändring.
(redigerad från källan Alatalo & Tuomaala 2008)
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webbhandeln förändrar i betydande utsträckning handelns struktur och verksamhetsmiljö
genom att sprida ut tjänster och service i nätverk.
I takt med att befolkningen åldras har social- och hälsovårdssektorn blivit en ännu större
arbetsgivare än tidigare och behovet av service ökar fortsättningsvis. Digitaliseringen
erbjuder nya möjligheter även när det gäller att ordna hälso- och sjukvård, där moderna
apparater och webbtjänster som patienten själv använder blir vanligare. Användningen av
turist- och fritidstjänster ökar välståndet i takt med att människor får mera fritid. Tillväxten
inom servicesektorn påverkar bildandet av regionstrukturen på många sätt och den kan
främja urbaniseringen. Å andra sidan kan man förutspå att den digitala serviceekonomin
förbättrar tillgången till service även i landsbygdsområden.
Finlands viktigaste industribranscher anknyter till naturresurser i skogen och metaller
och under de senaste åren allt mer till teknologi. Andra viktiga sektorer inom förädling är
byggande, energiproduktion och gruvverksamhet. Inom industrin förändrar den pågående
strukturförändringen betydelsen av den industriella produktionen och av den service
export som lutar sig mot denna. Tack vare globaliseringen och ny teknologi kan sådana
funktioner inom produktionen som hänger samman med varandra, till exempel pro
duktutveckling samt tillverkning och sammansättning av produkter, placeras långt ifrån
varandra geografiskt sett. Även inom industrin håller produktionsenheter och kluster som
är bundna till en viss plats på att förlora sin ställning till nätverk under snabb utveckling.
Under de senaste tio åren har industriproduktionen minskat inom flera sektorer och
särskilt tydligt inom pappers- och elektronikindustrin. Till följd av strukturförändringen
inom industrin har många traditionella industriorter förlorat arbetsplatser och arbetskraft.
Övergången till användning av digitala medier minskar efterfrågan på pappersprodukter
och uppmuntrar utvecklandet av nya produkter. Bioekonomins snabba utveckling skapa
nya möjligheter till vidareförädling av trä. Inom teknologiindustrin har den finländska
exportens styrka varit tillverkning och planering av specialiserade maskiner och apparater,
och kring detta har det uppstått viktiga regionala kompetenscentra. ICT-branschen har
ändrat form och tyngdpunkten har förflyttats från tillverkning till programproduktion,
datasystemtjänster och olika typer av experttjänster. Det finns många möjligheter för
tillväxt inom gruvindustrin, särskilt i området kring Nordkalotten som har de största
malmtillgångarna i EU-området. Den globala ekonomins långsamma tillväxt under de
senaste åren har minskat mängden investeringar i gruvobjekt i Norra Finland, men pro
duktionen förväntas öka på lång sikt. Gruvornas perifera läge långt från trafikförbindelser
förutsätter att man ordnar de specialarrangemang som transporterna kräver samt bygger
infrastruktur.
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Bild 5. Huvudströmmarna för inhemsk väg- och järnvägstrafik samt godstrafik i hamnarna (2007–2011).
Förändringarna i produktions- och servicestrukturen återspeglas på regionstrukturen och transportbehoven.
Bioekonomins tillväxt förändrar exporten och transportbehovet inom skogsindustrin. Transportbehoven i en allt
mångsidigare bioekonomi förutsätter också att det lägre vägnätet utvecklas och upprätthålls. Specialisering av
industrin på regional nivå kan medföra särskilda utvecklingsbehov gällande transportkorridorer.
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Bild 6. Exempel på regionala styrkor utifrån landskapsprogram och branschfördelning.
Regionernas styrkor baserar sig bland annat på näringsstrukturen, läget, naturresurserna, kunskapskapitalet
och utbildningsstrukturen, servicestrukturen, trafiksystemet samt de lokala förhållandena. Exemplen på kartan
har plockats från landskapsprogrammen och enkätmaterial i de regionala forumen kring utvecklingsbilden.

De har uppstått betydande möjligheter för serviceexport inom sektorerna för teknologi
industri. Särskilt inom branscherna för maskinverkstads- och sammansättningsindustrin,
skogsindustrin och energiteknologin finns mycket potential för serviceexport.

Antalet små företag ökar
Antalet små och medelstora företag har under de senaste åren ökat tydligt, och samtidigt
har antalet stora företag minskat. Antalet småföretag och mikroföretag ökar efterfrågan på
tjänster. Även en del av arbetsplatserna inom industrin har förflyttats till servicesektorn och
små serviceproducenter ansvarar för många utlokaliserade funktioner inom industrin. Det
minskade antalet arbetsplatser inom storföretagen har ökat företagsamheten och antalet
små företag. Innovations- och start up-verksamheten samt företagsamheten håller på att
bilda en allt viktigare utvecklingsriktning av näringslivet. Största delen av de nya service
företagen grundas i tillväxtcentra och deras kransområden, där befolkningsmängden gör
att efterfrågan är tillräcklig och att kunnig arbetskraft finns tillgänglig.
Företagens verksamhetsmiljö ändrar ständigt på den globala marknaden. För att nå
framgång på globala upphandlings- och marknadsområden förutsätts att man söker sig
till samarbetsnätverk där företagens produktionsstrukturer och kompetensområden kom
pletterar varandra.
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Bild 7. Branschernas regionala förändring och utvecklingen av antalet anställda i Finland 2006–2011.
(SYKE, Statistikcentralen)

Centraliseringen av företagsverksamheten och arbetsmarknaden
fortsätter, men det öppnas också nya möjligheter till utspridning
På lång sikt går utvecklingen mot centralisering av närings- och företagsverksamheten på regi
onal nivå, vilket sammanhänger med urbaniseringen. Centraliseringen har ökat till följd av
att stora produktionsanläggningar har lagts ner eller minskat sin verksamhet på traditionella
industriorter. Också servicedominansen i samhället och specialiseringen av arbetsmarknaden
gynnar koncentrationen av funktioner. Nya, växande branscher gynnas av att samlas i större
stadsregioner eftersom de då finns nära andra företag och marknaden. Företagen kräver att
det i det område där de är belägna finns ett tillräckligt utbud av kunnig arbetskraft samt stöd
för utvecklingsverksamheten. Å andra sidan finns det också förutsättningar för utspridning.
Genom att effektivt utnyttja digitaliseringen är det möjligt att sprida ut produktion och
funktioner. Dessutom skapar det ökade utnyttjandet och förädlingen av naturresurser nya
arbetsplatser utanför centren, särskilt inom bioekonomi och gruvverksamhet.
Arbetsmarknaderna har koncentrerats till stora stadsregioner eftersom det är där som
företagen och arbetsplatserna finns, men även till följd av att nätverket av läroanstalter
koncentrerats dit. Kunskapsstrukturer – läroanstalter, forskningsinstitutioner, företag – är
viktiga motorer i regionutvecklingen och deras betydelse ökar i takt med att den teknolo
gibaserade digitala ekonomin stärks. Universitet och yrkeshögskolor är tillsammans med
företagens experter viktiga aktörer gällande kompetens och innovationer i regionen. Även
yrkesläroanstalterna spelar en viktig roll i utvecklingen och tillämpningen av praktiska
innovationer, särskilt för små företags behov.
Det mångsidiga utbildningsutbudet lockar unga vuxna till de städer där universitet och
högskolor finns koncentrerade. Även nätverket av läroanstalter märker av trycket på föränd
ringar, och till exempel gymnasieundervisningen och den yrkesinriktade undervisningen
minskar på små orter. Regionens utbildningsutbud är en viktig faktor i utvecklingen av före
tagens verksamhetsmiljö och särskilt när det gäller att trygga tillgången på kunnig arbetskraft.
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2.3

Urbaniseringen fortsätter och metropolutvecklingen tilltar
Urbaniseringen fortsätter
Urbaniseringen är en viktig utvecklingstrend som formar regionstrukturen. I Finland har
den andel av befolkningen som bor i städer och deras kransområden under de senaste 35
åren ökat från 61 procent till 70 procent. Till exempel i Sverige och Danmark har urbani
seringen framskridit längre än i Finland.
Under de senaste årtiondena har urbaniseringen allt tydligare förändrats så att den endast
riktas mot de största städerna. De medelstora centren har behållit sin ställning i utveck
lingen, men många mindre centra har efterhand blivit områden med minskande befolkning.
Flyttningsrörelsen är ett viktigt fenomen i regionstrukturen. Det finns många faktorer i bak
grunden för detta fenomen av förändring. Förändringen av näringsstrukturen har en direkt
inverkan också på urbaniseringsutvecklingen. Regioner som är mångsidiga och erbjuder
utbildning och expertarbeten drar till sig inflyttare. I takt med tillväxten uppstår nya arbets
platser inom servicebranscherna. Centra som tillhandahåller omfattande högskoleutbildning
når framgång när antalet arbetsplatser som kräver utbildning och specialkompetens ökar.

©Karttakeskus, Tillstånd L4659.

Bild 8. Befolkningsprognos enligt ekonomisk region 2011–2040.
Enligt trendprognosen kommer befolkningen att koncentreras till de stora stadsregionerna. (Statistikcentralen)
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Flyttningsrörelsen inom landet har länge riktats mot huvudstadsregionen. De största
stadsregionerna och tillväxtzonerna i Södra Finland har samlat den största flyttningsvinsten.
Den största gruppen av inflyttare består av ungdomar och unga vuxna. En avsevärd del av
de unga vuxna som kommer in i arbetslivet flyttar till de största städerna.
Enligt Statistikcentralens trendprognos kommer urbaniseringen att fortsätta även i fram
tiden. Enligt prognosen kommer ungefär hälften av finländarna att bo i de fyra största
ekonomiska regionerna 2050 och i synnerhet i metropolområdet kommer tillväxten att vara
snabb. Utvecklingen är ett resultat av det globala nätverkandet och storstädernas ökade roll.
Tillväxten i de övriga större stadsregionerna kommer i fortsättningen allt mer att byggas på
en naturlig befolkningstillväxt och invandring. Utvecklingen i de medelstora stadsregionerna
kommer i framtiden i synnerhet att bero på var det finns service, till exempel högskolor och
offentliga specialtjänster, samt på utvecklandet av en livskraftig företagsverksamhet och en
mångsidig näringsstruktur.
Invandringen påverkar i allt högre grad befolkningsstrukturen. Antalet invandrare har
ökat snabbt på 2000-talet och det kan förutspås att antalet hålls på samma nivå eller ökar.
Invandringen hämtar med sig nya invånare och arbetstagare även till sådana regioner som
tappar befolkning. Största delen av invandringen riktas emellertid till stadsregioner och i
synnerhet utbildade invandrare bosätter sig i större centra.

Stadsregionernas influensområden utvidgas och växelverkan mellan dem ökar
Även de omgivande kommunerna gynnas av centralorternas flyttningsvinst. Subcentren
i kransområdena kring de största städerna växer och blir lika stora som små stadscentra.
Flyttningsrörelsen är synlig också inom samhällsstrukturen, där den har medfört tillväxt
i städernas randområden. Under de senaste åren har också stadscentra och traditionella
förorter i de största stadsregionerna blivit populärare som bostadsmiljöer.
Stadsregionernas pendlings- och serviceområden har utvidgats. Den ökade rörligheten
har minskat befolkningstillväxten i städerna och ökat tillväxten i de områden som omger
städerna. Nästan 90 procent av finländarna bor i stadscentrens influensområden. I fram
tiden kommer de funktionella områdena att bli ännu större när en del av de små centra
som ligger utanför städernas influensområden funktionellt sammankopplas med de stora
centra som är tätare än tidigare. Utvecklingen i de funktionella områdena differentieras
när den proportionella dragkraften blir sämre hos de flesta mindre städer. Dessutom riktas
befolkningstillväxten till de utvecklingskorridorer som bildas runt huvudtrafiklederna som
förenar de större städerna.
Metropolområdet breder ut sig allt mer och får fler centra. Pendlingsområdet i metropol
regionen utvidgas till de största städerna i närområdet. Största delen av Södra Finland ligger
i metropolområdets influensområde samtidigt som huvudstadsregionen bibehåller en stark
roll som centrum i metropolområdet.

Befolkningsminskningen på landsbygden jämnas ut
Städernas befolkningstillväxt och minskningen av bosättningen på landsbygden kommer
att jämnas ut under de kommande årtiondena. Bioekonomins omfattande utveckling för
med sig förutsättningar för en mer balanserad utveckling även på regional nivå. Utnytt
jandet av naturresurserna skapar nya arbetsplatser och en fungerande digitalisering gör
det möjligt att arbeta och utbilda sig på landsbygden, oberoende av plats.
Om utvecklingen avtar hotas särskilt landsbygdens randområden som ligger långt ifrån
större centra. Även där håller matproduktionen och förädlingen och annat utnyttjande av
naturresurser igång infrastrukturen. Också nya fritidstjänster och säsongsbetonad verksam
het upprätthåller livskraften i dessa områden. I glesbebyggda områden samlas tjänster och
service i de lokala centren och turistcentren bildar den grundläggande strukturen i nätverket
av centra.
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Bild 9. Stadsregionernas influensområden ur sysselsättningsperspektiv 1990 och 2009.
(SYKE, Statistikcentralen)

Den åldrande befolkningen tar sig olika uttryck i olika regioner
Befolkningens åldrande kommer i hög grad att påverka Finlands regionstruktur under de
kommande årtiondena. Antalet barn, unga och personer i arbetsför ålder ökar avsevärt
endast i de största stadsregionerna och på landsbygden nära städer. Pensionärernas antal
ökar i alla regioner. Försörjningskvoten blir sämre och det blir svårare att finansiera den
offentliga servicen. I vissa regioner och branscher kan det råda brist på arbetskraft.
Antalet personer över 65 år, som för närvarande är ungefär en miljon, förutspås öka till
nästan 1,6 miljoner 2040. Den största förändringen sker i de största stadsregionerna, men
andelen äldre personer av hela befolkningen är störst i de små ekonomiska regionerna.
Pensionärer är mer välbärgade än tidigare vilket ökar efterfrågan på privata tjänster. Det
ökade antalet personer som är mycket gamla leder till ett större behov av arbetskraft inom
vård- och omsorgsbranschen och andra servicebranscher.
Antalet barn och ungdomar ökar en aning, men endast i en liten del av regionerna.
Nätverket av läroanstalter och utbudet av utbildning följer förändringarna i åldersstruktu
ren. Största delen av de åldersklasser som börjar studera på andra och tredje stadiet bor i
eller flyttar till en stad.
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Bild 10. Åldersstrukturens utveckling enligt befolkningsprognosen per ekonomisk region 2011–2040.
(SYKE, Statistikcentralen)

Boende på flera ställen förändrar boendestrukturen
Boendet på flera ställen har förändrat de olika formerna av boende, och den permanenta
bostaden beskriver sämre än tidigare regionsstrukturen, som baserar sig på tidsanvänd
ning. Var människor befinner sig varierar enligt årstid och tidsmässigt till exempel mel
lan vardagsveckor och veckoslut. I och med att det är möjligt att arbeta på distans kan
man bo på olika platser också till vardags. När man tittar på var människor i genomsnitt
befinner sig ser urbaniseringsutvecklingen avsevärt lindrigare ut än om man bara ser
på deras permanenta bostad. Det här framhävs särskilt i fritids- och turistområden med
stor dragningskraft. Boende på flera ställen leder också till ett nytt behov av trafik och
telekommunikationer.
Skillnaderna mellan olika områden i fråga om flyttningsrörelser beror allt mer på icke-ma
teriella faktorer. I fortsättningen kommer livsmiljöns betydelse att öka vid valet av boplats.
De största städerna erbjuder mångsidiga miljöer för en urban livsstil. Å andra sidan erbjuder
landsbygden utrymme och lugn i naturen samt förmånligare boendekostnader än i städerna.
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3. Riktlinjer för utvecklingen av
regionstrukturen och trafiksystemet
3.1

En förnybar närings- och företagsstruktur stärker
konkurrenskraften
En fungerande regionstruktur och ett effektivt trafiksystem är en viktig del av företagens
och medborgarnas verksamhetsmiljö. Företagens koppling till internationella kompetensoch värdenätverk förutsätter global tillgänglighet och goda telekommunikationsförbindel
ser. Finlands stabila samhällsutveckling, fungerande infrastruktur, höga kompetensnivå
samt vidsträckta och rena miljö utgör en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö som man
bör värna om och utveckla.
Det är viktigt för Finland att ekonomin utvecklas i positiv riktning i Europa och andra
exportobjekt. För att Europeiska unionen ska kunna stärkas förutsätts samarbete mel
lan medlemsländerna, specialisering och arbetsfördelning. Finland måste dra fördel av
möjligheterna kring utnyttjandet av naturresurserna och havsrutterna som öppnas i de
norra delarna av Europa. Tack vare Finlands ställning som förbindelselänk i Östersjö- och
Barentsområdet och förbättrandet av tillgängligheten i närområdena utvidgas marknaden
och verksamhetsmöjligheterna för företagen. De minskar också de olägenheter som det
perifera läget ger upphov till samt gör det möjligt att genomföra lösningar som är hållbara
med tanke på miljön.
Regionstrukturen och trafiksystemet skapar förutsättningar för att stärka, diversifiera
och förnya näringarna så att olika områdens styrkor och resurser kan utnyttjas så effektivt
som möjligt. Utgångspunkterna är goda eftersom nätverket och infrastrukturen i regi
onerna fungerar förhållandevis väl. Utbildningstjänster och andra kunskapsstrukturer
finns i centren, men som helhet finns både offentliga och privata tjänster i omfattande
utsträckning tillgängliga i regionen. Det finns goda förutsättningar att utnyttja naturresur
serna i olika delar av landet. En regionstruktur och trafikinfrastruktur i utveckling främjar
arbetsfördelningen och växelverkan mellan regionerna samt stärker näringsverksamheten
på alla håll i landet. God tillgänglighet är en förutsättning för att regionernas styrkor och
attraktionsfaktorer ska kunna utnyttjas.

RIKTLINJER FÖR EN FÖRNYBAR NÄRINGS- OCH FÖRETAGSSTRUKTUR
• man stärker företagens ställning i internationella nätverk och produktionskedjor
• man utvecklar förutsättningarna för samarbete mellan företag på global nivå och särskilt
i Östersjö- och Barentsområdet
• man stärker strukturer som förnyar näringarna i regionerna och främjar samarbetet
• man stärker regionernas kompetensbas genom att främja tillämpningen av digitaliseringen
och ibruktagandet av ny teknologi
• man säkerställer tillgången på och en hållbar användning av råvaror för de behov som
bioekonomin och naturresursekonomin i utveckling har.
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3.2

Befolkningens välfärd och levnadsförhållanden
blir bättre
Befolkningens välfärd, sysselsättning och tillgång till service förutsätter ett fungerande nät
verk och tillräckliga trafikförbindelser överallt i landet. Det att befolkningen koncentreras
till de största städerna och deras kransområden och att utvecklingen samtidigt avtar i andra
regioner medför stora utmaningar för att regionstrukturen och trafiksystemet ska kunna
utvecklas på ett balanserat sätt. Också den åldrande befolkningen påverkar utvecklingen
av särskilt social- och hälsovårdstjänsterna men även trafiktjänsterna. I växande regioner
måste man för att kunna hantera tillväxten förbättra samhällenas funktionsförmåga, vilket
omfattar goda kollektivtrafikförbindelser, en trivsam och säker livsmiljö samt ett tillräckligt
utbud av bostäder. På motsvarande sätt måste man i områden där befolkningen minskar
sörja för ordnandet av och tillgången till service. Med tanke på den byggda miljöns och
infrastrukturens funktionsförmåga är det viktigt att beakta förändringarna i väder- och
vattenförhållandena samt det faktum att extrema väderfenomen blir vanligare.
I fråga om befolkningens välfärd är det väsentligt att sysselsättningen i regionerna står
på en hållbar grund. För att utbudet av och efterfrågan på arbetskraft ska mötas i de allt
större pendlingsområdena förutsätts en rörlig arbetskraft och fungerande trafiktjänster.
Ett mångsidigt och tillgängligt servicenätverk är en viktig förutsättning för befolkningens
välfärd. Digitaliseringen och smarta tillämpningar inom ramen för trafiksystemet skapar
nya förutsättningar gällande tjänsternas tillgänglighet, en hållbar rörlighet, boende på flera
ställen och ett flexiblare arbetsliv.

RIKTLINJER FÖR ATT FÖRBÄTTRA BEFOLKNINGENS VÄLFÄRD OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN
• man främjar att efterfrågan på och utbudet av arbetsplatser möts i regionen, arbetskraftens
och arbetsplatsernas rörlighet samt utvecklar fungerande pendlingsområden
• man tryggar tillgången på service och servicens nåbarhet samt ett nätverk av centra och service
samt trafiktjänster som stödjer delaktigheten
• man upprätthåller och utvecklar samhällenas funktionsförmåga samt en bra och säker livsmiljö
i alla regioner
• man främjar på ett hållbart sätt boende på flera ställen, ett flexiblare arbetsliv och utbudet
av service genom att utveckla smarta kommunikations- och trafiktjänster
• man förbättrar livsmiljöns kvalitet genom att utnyttja natur- och kulturmiljöer med stor
dragningskraft.
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3.3

Samhället är koldioxidsnålt samt energi- och
resurseffektivt
För att hejda klimatförändringen måste man i betydande omfattning kunna minska
mängden växthusgasutsläpp och på lång sikt övergå till en mer koldioxidsnål verksamhet.
Det här förutsätter en övergång till en koldioxidsnål energiproduktion, en minskning av
energiförbrukningen och en ökning av energieffektiviteten. Internationella avtal binder
Finland till att minska koldioxidutsläppen.
För en hållbar utveckling förutsätts dessutom material- och energieffektivitet, främjande
av den cirkulära ekonomin och en övergång till att använda förnybara naturresurser.
Genom att förbättra resurseffektiviteten och främja den cirkulära ekonomin kan man
spara på naturresurserna och bidra till att producera mer med de nuvarande resurserna.
Regionstrukturen utvecklas och naturresurserna utnyttjas på ett sådant sätt att man
också tryggar naturens mångfald och ekosystemens förmåga att producera mångsidiga
fördelar, ekosystemtjänster. Ekosystemen erbjuder tjänster som är centrala för såväl näring
arnas utveckling, befolkningens välfärd som miljöns hållbarhet.
Också med tanke på anpassningen till klimatförändringen är det viktigt att ekosyste
men fungerar. En mångsidig utveckling av skogsbruks- och landsbygdsnäringarna ger
möjligheter att främja bioekonomin och producera biomassa.
Urbaniseringen och koncentrationsutvecklingen ökar användningen av naturresur
ser och försämrar den befintliga strukturens ekoeffektivitet i regioner där befolkningen
minskar. Nybyggande i tillväxtregioner kan förbättra energieffektiviteten. För att öka
hållbarheten måste man kontrollera både tillväxten och minskningen samt utveckla nya,
smarta lösningar.
Utifrån regionernas egna utgångspunkter utvecklar man en hållbar livsstil och ekono
mins möjligheter. Hållbarheten utvärderas som en del av den globala verksamhetsmiljön.
Man ökar självförsörjningen särskilt i funktioner som är viktiga med tanke på försörjnings
beredskapen, till exempel inom mat- och energiförsörjningen.
Vid förbättrandet av miljöns kvalitet och naturens status beaktas regionernas särdrag
i olika delar av landet. Ekosystemens verksamhet, de fördelar de medför och de effekter
som den mänskliga verksamheten orsakar ekosystemen bör granskas som en helhet.

RIKTLINGER FÖR ETT KOLDIOXIDSNÅLT SAMT ENERGI- OCH RESURSEFFEKTIVT
SAMHÄLLE
• man främjar en utveckling där fossila bränslen används så lite som möjligt och där det uppstår
så lite växthusgasutsläpp som möjligt
• man främjar resurseffektiviteten, den cirkulära ekonomin och användningen av inhemska
förnybara energikällor samt utvecklar en bioekonomi som baserar sig på användning av
förnybara naturresurser
• man stärker ekosystemens funktion och anpassningsförmåga samt naturens mångfald
• man effektiviserar användningen av befintliga strukturer och befintlig infrastruktur
• man ökar självförsörjningen i funktioner som är viktiga med tanke på naturresursekonomin
och försörjningsberedskapen, till exempel inom mat- och energiförsörjningen.
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4. Den regionstruktur och det
trafiksystem som eftersträvas i Finland
4.1

Starkare ställning för Finland globalt, i Europa och
närområdena
Finland en del av globala nätverk
Förutsättningen för att Finlands ekonomi ska kunna växa är global konkurrenskraft. Fin
lands konkurrensfördelar är ett fungerande samhälle och en fungerande infrastruktur,
stabilitet, tillförlitlighet och säkerhet. Smarta, välfungerande och hållbara samhällen är
internationellt konkurrenskraftiga verksamhetsmiljöer för boende, företagsverksamhet och
turism. Möjligheterna till tillväxt och global konkurrenskraft påverkas av hur invånare,
organisationer och företag verkar i den inspirerande och möjliggörande miljön och hur de
kan kopplas till virtuella miljöer.
I en global ekonomi internationaliseras företagen och skapar globala nätverk. Det är
viktigt att tillhöra nätverk eftersom det är i dem som företagets ställning i de internationella
värdekedjorna för produktionen fastställs. I en global verksamhetsmiljö är det krävande
att förutse förändringar, att förbereda de åtgärder de kräver och att hantera riskerna kring
dem.
Finlands industri och näringar, som baserar sig på förnybara naturresurser, samt kom
petensen och serviceexporten i anslutning till dessa fungerar som dragkraft för en före
tagsverksamhet och ett samarbete som blir allt mer internationellt. Finland har möjlighet
att bli föregångare då det gäller bioekonomi och en innovativ och hållbar användning
av naturresurser. Den globala efterfrågan på råvaror ökar i takt med att medelklassen
i utvecklingsländerna blir förmögnare. Samtidigt är efterfrågan på vidareförädling av
naturresurser större än tidigare. Dessa faktorer påverkar på många sätt den kommande
utvecklingen av regionstrukturen och behovet av trafikförbindelser på alla håll i Finland.
Finlands konkurrenskraft påverkas av hur effektiva de internationella trafikförbindel
serna är, hur säkert de fungerar samt hur täckande de är på regional nivå. Om de håller
en hög nivå ökar de Finlands tillgänglighet. Till följd av digitaliseringens och kunskaps
ekonomins globala spridning ökar också kraven på Finlands internationella telekommu
nikationsförbindelsers nivå och tillgänglighet.
I den internationella persontrafiken är en dag långa ärenderesor viktiga. För Finlands
del sker dessa internationella förbindelser med flyg, med undantag för S:t Petersburg och
Tallinn som det är möjligt att besöka under ett dygn tack vare snabba tåg- och båtförbin
delser.
Strukturförändringen inom industrin har förändrat transportrutterna och förlängt trans
portresorna. Dessutom ökar den internationella arbetsfördelning, specialisering och sprid
ning av produktionen som håller på att utvecklas transporterna och trafiken ytterligare
såväl inom Finlands gränser som globalt och i Finlands närområden.
Tillgängligheten förändras långsamt och för att förbättra den krävs långsiktiga och kon
sekventa politiska linjedragningar för trafiksystemet. I EU gäller sådana linjedragningar
trafiknät som omfattar hela Europa (TEN-T) och som också för Finlands del är viktiga med
tanke på de internationella förbindelserna. I EU:s trafikpolitik har man betonat utveck
lingen av trafiken i Mellersta och Södra Europa samt Europas interna trafik. Vid faststäl
landet av riktlinjerna för EU:s trafikpolitik bör Finland framhäva en decentraliserad och
multipolär synvinkel samt betona betydelsen av EU:s externa förbindelser. För Finlands
del innebär det till exempel att Finland identifieras som en knutpunkt för flygtrafiken från
EU till Asien, som EU:s bro till nordvästra Ryssland och som EU:s logistiska knutpunkt
till Nordsjön och Barentsområdet.
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Att ta fasta på möjligheterna i Östersjöområdet
Både Östersjöområdet och EU:s marknad är viktiga för Finland när det gäller att möjliggöra
en hållbar tillväxt. I söder påverkas Finlands förbindelser av Östersjön, som gör Finland
till en ö sett ur mellaneuropeiskt perspektiv. Länderna i Östersjöområdet är Finlands vik
tigaste handelspartner och växelverkan mellan länderna ökar även i framtiden. Inom EU
har tillväxten i Östersjöområdet under de senaste åren varit snabbare än i Södra Europa
och ekonomin i länderna i Östersjöområdet har utvecklats bättre än i övriga områden
under EU:s ekonomiska recession. Östersjöområdets betydelse som rutt för områdets
hemmarknad samt havsrutt ökar. Den största utvecklingen sker i den så kallade norra
tillväxtkorridoren, som sträcker sig från Oslo via Stockholm och Södra Finland, särskilt
Helsingfors, till S:t Petersburg.
Även i framtiden kommer Finlands förbindelser till Sverige att vara viktiga – såväl
från Helsingfors och Åbo som från Vasaregionen samt vid Bottenviksbågen och Västra
Lappland. Vasaregionen kommer även i framtiden att kopplas till Västerbottenområdet
och samarbetet mellan regionerna utvecklas starkt. Utvecklingen av Bottenviksbågen
stärker Uleåborgs ställning som kompetenscenter för Bottenviksområdet och främjar det
allt tätare samarbetet mellan de nordliga områdena i Norra Finland, Norge, Sverige och i
framtiden även Nordvästra Ryssland.
Utvecklingen av tvillingstäderna Helsingfors–Tallinn stärks. Estlands och Finlands
arbetsmarknader utvecklas och utjämnas så att sysselsättningen genuint går i dubbel rikt
ning i och med att skillnaderna mellan levnadsstandaren i Finland och Estland minskar.
Järnvägsförbindelsen Rail Baltica och en eventuell tunnelförbindelse mellan Helsingfors
och Tallinn skulle stärka utvecklingen av tvillingstäderna.
Med tanke på energidistributionen kommer utvecklingen av internationella energinät
i Östersjön, potentialen hos den arktiska vindkraftkompetensen och importkanalerna för
naturgas att bli viktiga frågor i framtiden. Det är viktigt att de nordiska ländernas elnät
används effektivt och att Ryssland kopplas till det.

Rysslands potential är betydande på lång sikt
Ryssland är en av Finlands viktigaste handelspartner och växelverkan med Ryssland
kommer även i många andra förhållanden att vara viktigt i framtiden. Förbindelserna
över östgränsen är av geografiska skäl särskilt viktiga för utvecklingen i Sydöstra och
Östra Finland, men deras effekter sträcker sig över hela landet. Turismen från Ryssland
har redan skapat nya arbetsplatser och tillsammans med flyttningsrörelsen från Ryssland
gynnar den även sådana regioner vid den sydöstra och östra gränsen vars utvecklings
bild har varit tillbakagående på grund av förändringarna i produktionsstrukturen. Den
framtida utvecklingsriktningen beror naturligtvis också på hur förhållandena mellan EU
och Ryssland utvecklas. Till exempel skulle en visumfri gränsövergång öka såväl turismen
som företagssamarbete och sysselsättning över östgränsen.
I synnerhet S:t Petersburgs betydelse för turismen, sysselsättningen och servicen ökar
i Finland. I fråga om utvecklingen och utvecklandet av förbindelserna till Ryssland gäl
ler det dock att utnyttja det östra grannlandets potential och inte endast förbindelserna
till S:t Petersburg och vidare till Moskva. Till exempel är också den Karelska republiken
och hela Nordvästra Ryssland med tanke på den finländska industrin viktiga källor för
naturresurser.
Betydelsen av de transportkorridorer som leder till Ryssland kommer att öka i framtiden
eftersom de också är viktiga transitrutter till Asien och det växande området Kaukasien.
Det här återspeglas på de tvärgående förbindelserna i Mellersta Finland eftersom de ökade
trafikbehoven samt utvecklingen av väg- och bannätet den ryska sidan ökar efterfrågan på
dem. Finlands och Rysslands gemensamma spårbredd bidrar till stärkandet av de interna
tionella transportkorridorerna i östlig riktning, även om utnyttjandet av denna potential i
hög grad beror på vilken internationell ställning och strategi Ryssland intar.
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Bild 11. De viktigaste internationella samarbetsområdena och -zonerna samt behoven av förbindelser för den finländska
regionstrukturen fram till 2050
Finlands viktigaste internationella samarbetsområden är Östersjöområdet, som är ett europeiskt tillväxtområde, Barents
område, särskilt tack vare dess naturresurser och nya transportrutter, samt Ryssland. Gränsöverskridande samarbets
zoner utvecklas aktivt. Med tanke på Finlands roll som förmedlare är zonen Stockholm–Åbo–Helsingfors–S:t Petersburg
i det norra Östersjöområdet, zonen Helsingfors–Tavastehus–Tammerfors som fortsätter till Tallinn samt Bottenviksbågen
centrala samarbetszoner.
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Viktiga utvecklingsutsikter i Barentsområdet
Transport- och telekommunikationsrutterna, råvarorna och energiresurserna i norr kom
mer i framtiden att öppna många nya utvecklingsmöjligheter i hela Europa. När havsisen
drar sig tillbaka till följd av att det arktiska området värms upp möjliggörs fartygstrafik året
runt på de nordliga rutterna och utnyttjande av områdets naturresurser. De nordliga ener
gitillgångarna intresserar eftersom det bedöms att mer än en tiondedel av de oljetillgångar
och mer än en femtedel av de gastillgångar man känner till finns i de arktiska områdena.
Det nordiska samarbetet betonas i samarbetet kring Barentsområdet. Man utvecklar
systematiskt Finlands kunskaper om det arktiska området, bland annat inom havsindustri,
energiindustri och ren teknologi. Finland har i egenskap av expert på de arktiska område
nas särdrag och miljökompetens en viktig roll i det internationella samarbetet.
Det bedöms att de nordliga havsrutterna under de kommande årtiondena kommer att
få ett betydande marknadsandel på Asien- och Amerikarutterna. Finland har bransch
övergripande teknologikompetens när det gäller att möjliggöra transporter på de nord
liga rutterna. Finland kan i första hand utnyttja de nordliga transportrutterna i sina egna
export- och importtransporter till Asien och Amerika. Finland borde förbereda sig på att
använda hamnarna vid Ishavet i sina egna transporter till och från Asien, till exempel via
de transportkorridorer som går via hamnarna i Norge. Vid utvecklingen av de arktiska
områdena är det inte önskvärt att råvarorna endast passerar genom Finland, utan målet
är att möjliggöra vidareförädling och produktion av mervärde i Finland. Investeringarna
i infrastrukturen på de nordliga havsrutterna sammankopplas och de har ofta också en
internationell dimension. Därför bör utvecklandet av de arktiska förbindelserna i Finland
på ett koordinerat sätt kontrolleras i samarbete med grannländerna och EU.
Det förutspås att de nordliga rutterna i framtiden utöver att öppna fartygstrafiken även
kommer att ge möjligheter att bygga datanät. Om man genomförde en nordlig kabel för
datatrafik mellan Europa och Asien skulle Finland vara en knutpunkt i dataströmmarna
mellan Europa och Asien, vilket innebär möjligheter till dataintensiv industri.
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4.2

En flerkärnig och nätverksbaserad regionstruktur
Mångsidig användning av resurserna
Finlands möjligheter att förbättra sin konkurrenskraft kommer i framtiden allt mer att
grunda sig på förmågan att specialisera sig och verka i samarbete och växelverkan med
andra hos olika typer av centra och regioner. Det flerkärniga nätverk som olika typer av
centra och regioner bildar erbjuder också möjligheter att främja arbetsfördelningen mellan
regioner och centra. Det flerkärniga nätverket stödjer sig i stor utsträckning på den nuva
rande regionstrukturen och infrastrukturen.
En flerkärnig regionstruktur och nätverksbildande är oundvikligt med tanke på de fin
ländska förhållandena, där befolkningsunderlaget är litet och arealen stor. I en flerkärnig
regionstruktur har olika typer av centra egna viktiga roller som kompletterar varandra.
Nätverksbildandet förutsätter att utvecklingszonen aktivt främjas samt att samarbetet
mellan stadsregioner och storregioner ökar. Tillväxtlogiken gynnar centra och regioner som
kan utnyttja nätverkande och samarbete på olika nivåer.
Finland har rimliga förutsättningar att utveckla regionstrukturen så att den är flerkärnig
eftersom tjänster med anknytning till utbildning, kunskaper och välfärd finns förhållandevis
jämnt utspridda på olika håll i landet. I hela landet finns goda förutsättningar att utnyttja
naturresurser och ekosystemtjänster enligt regionernas särdrag. Utvecklingen i Finlands
närområden och de möjligheter de erbjuder påverkar i betydande utsträckning Finlands
utveckling eftersom de möjliggör olika verksamhetsförutsättningar för olika centra och
regioner.

Regionstrukturen en grundförutsättning för att förnya näringsverksamheten
Närings- och företagsstrukturen förändras ständigt. Centraliseringen av företag och arbets
kraft blir snabbare inom många branscher. En flerkärnig regionstruktur skapar de bästa
förutsättningarna för näringslivets utveckling och för samarbete mellan de centra och
regioner som stödjer den. Samarbetet grundar sig på ett effektivt utnyttjande av styrkor
och kunskaper.
Regionstrukturen och trafiksystemet bör främja mångsidigare och förnyade näringar.
Man bör särskilt skapa förutsättningar för digitaliseringen och nya produktionsteknologier,
bio- och naturresursekonomin samt cleantech-sektorn. Särskilt den digitala serviceekono
min, automationen och bioekonomin skapar förutsättningar för att förnya närings- och
företagsverksamheten. Å andra sidan påverkar förnyandet av näringarna regionstrukturens
framtida utveckling. Digitaliseringen ger möjlighet att utveckla arbete och företagsverksam
het som är oberoende av plats. Framtidens företag kan vara belägna var som helst så länge
som verksamhetsmiljön och tjänsterna är tillräckligt effektiva med tanke på företagets och
arbetskraftens behov och förväntningar.

Dataintensiva branscher, bio- och naturresursekonomin, turismen
och gruvverksamheten lokomotiv för förändringen
Specialiserade sektorer som kräver kunskapskapital, till exempel dataintensiva branscher
och kunskaper om programvaror, koncentreras till de största stadsregionerna där det finns
ett tillräckligt mångsidigt utbud av tjänster och utbildad arbetskraft. Då har universitet,
yrkeshögskolor och forskningsinstitutioner en viktig roll när det gäller att vara dragkraft
för forsknings- och innovationsverksamheten samt att öka kunskapskapitalet. Tillgången
på utbildad och kunnig arbetskraft är ofta en avgörande faktor för företagens framgång och
tillväxt, även om investeringar i digitala tjänster och i datatrafiken skapar förutsättningar
för tillväxt även utanför högskolestäder.
Betydelsen av naturresurser och näringar som bygger på dessa ökar i framtiden. Den
ökade användningen av förnybara naturresurser ökar efterfrågan på Finlands naturresurser.
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Bild 12. Näringar som framhävs i regionerna i den framtida regionstrukturen
I växande stadsregioner och deras influensområden finns en mångsidig näringsstruktur som förenar branscher för service och
produktion. Mindre stadscentra syns som regionala koncentrationer av kunskaper och service i regionstrukturen. Koncentrationer av förnyad skogsindustri och bioekonomi uppstår huvudsakligen i de regioner där det redan nu finns skogsindustri.
Även centren av metall- och maskinbyggnad har utvidgats inom sina nuvarande områden. Landsbygden av mångsidiga näringar
sträcker sig till stadsregionernas gränsområden och kompletterar regionstrukturen.

Luonnos 19.03.2015

29

För att naturresursekonomin i betydande utsträckning ska kunna utvecklas behövs speci
alisering och långt utvecklad vidareförädling samt en regionstruktur där det bildats nät
verk och där specialiserade branscher kan dra nytta av varandra. Den cirkulära ekonomin
främjas både på internationell och nationell nivå, vilket framhäver betydelsen av nätverk
och knutpunkter i den cirkulära ekonomin.
Bio- och naturresursekonomin skapar nya möjligheter för näringsverksamheten att för
nyas, från anskaffning av råvaror och transporter till förädling. Bioekonomin stärker också
utvecklingen av kemiindustrin. Planering och produktutveckling skapar arbetsplatser,
särskilt i universitetsstäder. En betydande del av bioekonomin grundar sig på utnyttjande
av skogstillgångarna, så man bör sträva efter att använda Finlands stora skogstillgångar
på ett resurseffektivt sätt. Bioekonomins tillväxt ökar användningen av det lägre vägnätet
eftersom anskaffningen av trä och jordbrukstransporterna till största delen sker på det lägre
vägnätet. Platser för förnyad skogsindustri utvecklas i första hand i regioner där det också
i nuläget finns skogsindustriproduktion, men också övriga regioner har förutsättningar
för företagsverksamhet i olika skeden i bioekonomins produktionskedja. Främjande av
energiproduktion som baserar sig på förnybara energikällor och som sker nära förbruk
ningsplatserna ökar den lokala och regionala energiförsörjningsberedskapen och gynnar
främjandet av konkurrenskraft och sysselsättning i olika regioner.
Gruvbranschen och vidareförädlingen i anslutning till den, teknologi samt forskningsoch utvecklingsverksamhet är en viktig tillväxtbranscher för Finlands ekonomi. En hållbar
gruvverksamhet och lokal förädlingsverksamhet i anslutning till den har positiva effekter
på ekonomin och sysselsättningen i synnerhet i Östra och Norra Finland. För att gruvin
dustrin ska utvecklas positivt förutsätts att man satsar på inhemsk vidareförädling, vilket
främjar metallindustrins utveckling. Den betydande ökningen av antalet gruvtransporter
återspeglas på antalet landsvägs- och järnvägstransporter och på hamnarna. För att man
ska kunna öppna nya gruvor förutsätts också investeringar i trafik- och energinätet.
I framtiden kommer den inhemska och internationella turismens betydelse att öka inom
servicesektorn. Även om turismen främst riktas till de största stadsregionerna erbjuder
den naturbaserade turismen stora utvecklingsmöjligheter. Norra Finland, Insjöfinland och
skärgården hör till de viktigaste turistmålen som bör utvecklas. Efterfrågan på naturturism
kan utnyttjas särskilt i Norra Finland, men även i Östra Finland, där turistcentren har en
betydande roll i servicenätet i glesbebyggda områden. Genom att stödja nätverksbildandet
mellan turistcentra och -områden och utvecklingen av områden för fritidsbruk kan men
bilda fungerande och attraktiva servicehelheter.

Olika typer av centra knutpunkter i en nätverksbaserad regionstruktur
En flerkärnig och nätverksbaserad regionstruktur skapar förutsättningar för att man ska
kunna utnyttja regionernas styrkor och främjar specialiseringen, sysselsättningen och
växelverkan i regionerna. Ett regionalt täckande nätverk av centra av olika storlek är det
bästa sättet att garantera befolkningens välfärd och utnyttjandet av regionala resurser i
olika delar av landet. När det ständigt sker förändringar i centrens ställning och i förhål
landena mellan dem är det viktigt att se till att regionstrukturen i sin helhet utvecklas på
ett balanserat sätt.
Varje centrum och område har sina egna särdrag och styrkor. Regioner som är specia
liserade och kompletterar varandra bildar en månformig helhet som kan anpassa sig till
förändringar och förnyas. Goda förbindelser möjliggör synergier mellan regionerna. Vid
utvecklandet av regionerna stödjer man i synnerhet en kvalitativ tillväxt. Genom special
kompetens och nätverk hanterar man risker och söker nya möjligheter även i problemsi
tuationer.
De största stadscentren är till sin närings- och företagsstruktur mångsidiga områden som
fungerar som lokomotiv för utvecklingen i de omgivande områdena. De är ur internationellt
perspektiv Finlands viktigaste centra av toppkompetens, som drar till sig både inhemska
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Bild 13. Finlands flerkärniga regionstruktur 2050
Finlands regionstruktur baserar sig på funktionsdugliga centra, en livskraftig landsbygd samt nätverksbildande och
en mångformig växelverkan mellan dem. Tillväxten gällande arbetsplatser och befolkning riktas till stora och även
medelstora centra och deras influensområden. Helsingforsregionen utvecklas som en stark europeisk metropol
och kopplas till de övriga centren i Södra Finland. De mindre stadscentren är mångsidiga regionala centra. Landsbygdsregionerna utvecklas utifrån sina styrkor och växelverkar med olika typer av regioner.
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och utländska experter och investeringar. Det behövs starka tillväxtcentra i olika delar av
landet för att centren ska kunna hämta med sig återverkningar i ett så stort område som
möjligt.
Det blir viktigare med smidiga förbindelser mellan de största centren inom landet och
till utlandet. Städerna och deras influensområden har en fungerande och enhetlig samhälls
struktur och är attraktiva livsmiljöer. Lockande, fungerade och vitala stadsmiljöer är källor
för arbete och välfärd och miljöer för ny, innovativ verksamhet. Helsingfors metropolom
råde utvecklas som en stark europeisk metropol som omfattar många internationellt och
nationellt viktiga funktioner. Det är det logistiska centret för landets viktigaste flygförbindel
ser och andra förbindelser, och bör därför vara lätt tillgängligt från övriga delar av landet.
Medelstora städer är centrum för kompetens och service i landskapen och regionerna och
deras utveckling är viktig också för deras allt mer omfattande influensområden. I många
medelstora center finns specialkompetens och industriell produktion som har nationell och
internationell betydelse. Det är viktigt att främja de medelstora stadscentrens betydelse
som en del av det flerkärniga nätverket. Man bör särskilt sörja för deras kompetensbas,
näringslivets mångsidighet och för att förbindelserna till andra regioner fungerar.
Mindre stadscentra är i regel regionscentra som producerar service, erbjuder studieplat
ser och fungerar som centrum för sysselsättningen i den egna regionen. Centrens styrka är
utnyttjande av befintlig infrastruktur, boende till rimligt pris och ofta även goda förbindelser
till större centra. De mindre stadscentren skiljer sig från varandra och utvecklas på olika sätt.
Man måste främja förnyelsen av företagsverksamheten och tillgången till service särskilt i
dessa områden. En del av centren fungerar i växelverkan med ett närbeläget stort centrum,
varvid man måste stödja och stärka samarbetet och arbetsfördelningen.

Livskraft till landsbygden
Landsbygdsregionernas styrkor kommer från områdets naturresurser samt från kompe
tensen och företagsverksamheten i anslutning till utnyttjandet av dessa resurser. Också
serviceproduktionen har fått en allt större betydelse för sysselsättningen på landsbygden.
Grunden för utvecklingen på landsbygden utgörs av mångsidiga näringar som grundar
sig på en växande bioekonomi och på en allt mångsidigare mat- och livsmedelsproduktion.
Nya typer av enheter som specialiserat sig på decentraliserad produktion uppstår vid sidan
av det traditionella jord- och skogsbruket. En lokal matproduktion som utnyttjar de regi
onala styrkorna svarar mot den ökande konsumentefterfrågan. Självförsörjningen inom
småindustri och jordbruk på landsbygden blir bättre när man utnyttjar naturens råvaror i
återvinningen av näringsämnen och produktionen av lokal bioenergi. I matproduktionen
är det möjligt att utnyttja de möjligheter som de slutna kretsloppen, sidoströmmarna av
bioraffinaderier och husdjursproduktion samt åkerbiomassan erbjuder. Det är viktigt att
bevara en hög självförsörjningsgrad i matproduktionen. Idkande av jordbruk och annan
företagsverksamhet med anknytning till jordbruk i närheten av städer och andra tätorter
kommer i framtiden att vara en betydande möjlighet till produktion av närmat.
Tack vare digitalt arbete och digital serviceproduktion finns det tillgång till service,
förvärvsarbete och företagande oberoende av läget. Förutsättningarna för ett hållbart och
naturnära boende på landsbygden tryggas genom att man sörjer för naturen, livskraftighe
ten och förbindelserna i regionerna. Fritidsboendet blir en resurs för landsbygdsregionerna.
Utvecklingen av befintliga turistcentra och -regioner stärker och diversifierar servicenätet
både på regional och riksomfattande nivå. De lokala centren på landsbygden bildar ett
täckande centrumnätverk som fungerar som stomme för serviceutbudet. På landsbygden
i närheten av städerna kan man utnyttja stadscentrens utbud av arbetsplatser och service.

Nätverksbildande och zoner stödjer flerkärnigheten
Livskraften, utvecklingsmöjligheterna och förmågan till förnyelse i regionstrukturen i hela
landet lutar sig allt mer mot växelverkan mellan olika typer av centra och regioner, och
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växelverkan bör vara mer mångformig än tidigare. Man måste identifiera och utveckla
olika samarbetsområden och utvecklingszoner med tanke på de olika utgångspunkterna
och behoven. I synnerhet kommer växelverkan mellan stora och medelstora centra och
nätverksbildande mellan dessa och med omgivande områden att betonas i framtiden. I
vårt med europeiska mått mätt glest bebyggda land bör arbetsfördelningen mellan centren
stärkas och utvecklas så att dessa stödjer varandra. Eftersom förbindelserna allt oftare är
internationella behövs stöd för att skapa nya partnerskap och smidiga sätt att kopplas
också till globala nätverk.
Det är viktigt att stora och medelstora centra utvecklar samverkan och arbetsfördelningen
med övriga centra och landsbygdsområden inom sitt influensområde i sådana situationer
där centrens influensområde fortsätter växa medan tjänsterna inom centrumnätverket
minskar. Denna utveckling ska styras så att det uppstår stadsregioner med en enhetlig
samhällsstruktur samt regionala helheter som är attraktiva och fungerande med avseende
på miljön och näringslivet. Som stöd för de stora och medelstora centren är det nödvändigt
att utveckla större ekonomiska regioner genom en arbetsfördelning gällande marknader och
specialiserade tjänster. Det handlar om att verkställa flerkärnigheten inom stadsregionerna
och utvidgat i deras influensområden. Detta förutsätter att nätverksstrukturen stärks genom
att man utvecklar de befintliga centra som ligger stadsregionen och dess influensområde,
logistikkoncentrationerna och de övriga knutpunkterna samt sammankopplar dessa genom
tillväxtkorridorer och bra kollektivtrafikförbindelser.
Det inbördes nätverksbildandet mellan stora och medelstora centra kan främjas genom
utvecklingszoner som är försedda med goda trafikförbindelser. Dessa länkar samman
centren samt främjar och styr samarbetet. Genom att bilda zoner kan man skapa funktions
mässigt starkare marknads- och samarbetsområden samt storregioner, vilket slutligen leder
till ett nätverk av zoner som stödjer flerkärnigheten i hela landet. Målet med ett samarbete
som stödjer sig på zoner är att genom övergripande planering stärka regionernas verksam
hetsförutsättningar och dragningskraft när det gäller förläggning av verksamheter, effek
tivisering av användningen av trafiksystemen eller till exempel produktionen av närmat
och utvecklandet av turismen. Zonerna som förenar centren tillhandahåller ett omfattande
och mångsidigt arbetsmarknadsområde och marknader för den växande handeln, service
och boende. Möjligheterna att utveckla och tillhandahålla allt mer specialiserade tjänster
blir också bättre. Trafiktjänsterna och -förbindelserna ger företagen möjlighet att optimera
sitt läge enligt behov.
Möjligheterna till funktionsmässig mångfald i zonerna varierar i de olika delarna av lan
det. De är störst i Södra Finland där centrumnätverket är jämförelsevis tätt. Metropolområdet
och dess förbindelser via utvecklingszonerna till de övriga stora städerna i Södra Finland
samt till Stockholm, Tallinn och S:t Petersburg är de viktigaste tyngdpunkterna i utveck
landet av regionstrukturen. Tillväxten är snabb i metropolområdet och den kan strategiskt
styras till det flerkärniga nätverk som de större och mindre stadscentren bildar.

Möjliggörande ekosystemtjänster en del av en hållbar regionstruktur
De mångsidiga tjänster som naturen erbjuder är en särskild styrka för Finland. Ekosys
temtjänsterna erbjuder produktionstjänster, kulturella tjänster och reglerade tjänster som
är viktiga för såväl näringarnas utveckling, befolkningens välfärd som miljöns hållbarhet.
Förutsättningar för tjänsterna är att ekosystemen har en god status, att det finns fysiska och
funktionella förbindelser i grön- och vattenområden samt att naturens mångfald bevaras.
Då man utnyttjar ekosystemtjänsterna är det viktigt att identifiera vilka utmaningar och
möjligheter den aktuella regionens särdrag medför.
I stadsregioner och deras närområden är förutom närmat även bland annat den regionala
grönstrukturen och möjligheterna till rekreation viktiga frågor. I de viktigaste områdena
för matproduktion är bland annat förutsättningarna för växt- och djurproduktion, naturens
mångfald och renhet i jordbruksmiljöer samt bromsningen av belastningen på vattendragen
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väsentliga frågor. I områden med mycket skog betonas träproduktion och övriga naturre
surser samt bevarande av naturvärden och dragningskraft med tanke på fritidsverksamhet.
I Norra Finland har också renskötseln sina egna behov när det gäller användningen av
naturområden. I gruvområden är samordnandet av olika former av markanvändning en
viktig fråga. I vattendrags- och kustområden är frågor som berör vattenkvaliteten, utnytt
jande av fiskbestånden, skydd av vattennaturen samt fritidsbruk viktiga.
Det är viktigt att man i regionstrukturen tryggar helheter som är viktiga med tanke på
naturen i Norra Europa. Sådana helheter är den gröna zon som följer gränsen mellan Finland
och Ryssland, skogs-, myr- och fjällområdena i Norra Finland som fortsätter på den svenska,
norska och ryska sidan samt vattendelningsområdet i Suomenselkä som förbinder skogsoch myrområdena i Västra Finland med Östra Finland. De sammanhängande jordbruks
regionerna i Södra och Västra Finland bildar viktiga zoner med tanke på kulturmiljön. De
stora och sammanhängande vattendragen i Insjöfinland utgör en betydande helhet. Också
de biologiskt och landskapsmässigt unika myrområdena samt skärgårds- och kustområdena
har en särskild ställning i Finland.
Genom att öka produktionen och återvinningen av näringsämnen i fråga om skogar, åkrar
och betesmarker kan man i högre grad använda biomassa. För att man ska kunna samla
jordbruks- och skogsbruksprodukter förutsätts emellertid ett välfungerande trafiknät. Den
ökade användningen av naturresurser borde också samordnas med övriga verksamheter.
Genom att bevara åkrarna i produktionsbruk stödjer man också mångfalden. Genom ökat
samarbete mellan spannmålsodlingen och husdjursproduktionen främjas återvinningen
av näringsämnen. Det är viktigt att förlägga nybyggande så att man stör naturområdenas
enhetlighet och ekosystemens funktion så lite som möjligt.
Utöver naturmiljön är det viktigt att identifiera också den byggda miljön som en resurs
för regionerna. Nybyggandet förbrukar i hög grad ekonomiska resurser, naturresurser
och energi, så genom att utnyttja det befintliga byggnadsbeståndet och den befintliga
infrastrukturen kan man spara kostnader och miljön. Byggnadsbeståndet förknippas med
mångahanda värden och användningsmöjligheter som det är rationellt att utnyttja såväl
i boendet som i utvecklandet av näringsverksamheten i samband med olika tjänster och
annan företagsverksamhet. Genom att upprätthålla den byggda miljön och se till att bygga
på ett kvalitativt sätt kan man säkerställa att grunden för regionstrukturen bevaras och
utvecklas.
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Bild 14. Aspekter på utnyttjande av ekosystemtjänster och naturens särdrag i olika regioner.
De mångsidiga ekosystemtjänster som naturen erbjuder är en särskild styrka för Finland. Naturen har mycket
olika särdrag i olika delar av landet. Då man utnyttjar ekosystemtjänsterna är det viktigt att identifiera vilka
särdrag den aktuella regionen har och vilka möjligheter dessa erbjuder.
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4.3

Trafiktjänster som utvecklas och en möjliggörande
infrastruktur
Trafiktjänsterna effektiviserar utnyttjandet av infrastrukturen
Tyngdpunkten i utvecklandet av trafiksystemet förflyttas allt mer till att man effektivare
utnyttjar den redan befintliga infrastrukturen genom att utveckla tjänster och teknologi.
Trafiklederna förbättras genom kostnadseffektiva åtgärder med trafikens behov som
utgångspunkt. Kostnadseffektiviteten stödjer också målen för energi- och resurseffektivi
teten. Även i fråga om att upprätthålla trafiknätet måste man utifrån trafikens behov välja
vilken kvalitetsnivå som eftersträvas.
I det framtida trafiksystemet bildar infrastrukturen, tjänster och information tillsam
mans en fungerande helhet. Digitaliseringen erbjuder möjligheter att utveckla helt nya tra
fiktjänster som utgår från efterfrågan och som förändrar det traditionella sättet att planera
transport, köpa transporttjänster och äga trafikmedel. Vid utvecklandet av trafiksystemet
är man beredd på att automation och robotfordon blir vanligare, vilket medför möjligheter
att utnyttja trafikledernas kapacitet och förbättra produktiviteten inom trafikbranschen. I
framtiden är trafiken ett viktigt tillämpningsområde för databaserade tjänster.
Den effektiviserade användningen av trafikinfrastrukturen och nya typer av trafik
tjänster påverkar också planeringen av områdesanvändningen. Trots att trafikområdena
behöver mindre utrymme till följd av det effektivare trafiksystemet måste man förbereda
sig på de krav som de utvecklade trafiktjänsterna medför, bland annat gällande trafikle
dernas utrustningsnivå.
För livskraftiga trafik- och transporttjänster förutsätts en förmåga till förnyelse, innova
tioner och efterfrågan. Man bör möjliggöra ett nätverksbaserat och mångsidigt företagsfält
såväl inom person- som godstrafiken. Genom lagstiftning och planering av trafiksystemet
skapar man förutsättningar för en hälsosam konkurrens på trafikmarknaden.

Servicenivåns betydelse som planeringsredskap ökar
Genom att planera trafiken utifrån servicenivån möjliggör man ett fungerande och kost
nadseffektivt trafiksystem med en god servicenivå utan att slösa resurser. De myndigheter
och lokala aktörer som ansvarar för trafiksystemet fastställer tillsammans vilken servi
cenivå som eftersträvas. Servicenivån bör basera sig på den nuvarande och prognostise
rade efterfrågan på trafik. Den fysiska infrastrukturen och tjänsterna med anknytning till
denna dimensioneras enligt den servicenivå som eftersträvas. Man strävar efter att nå den
eftersträvade servicenivån för varje förbindelsesträcka genom den trafikform som är mest
ändamålsenlig så att man i mån av möjlighet prioriterar miljövänliga färdmedel.

En driftsäker infrastruktur är en del av regionstrukturen
En driftsäker infrastruktur omfattar utöver trafikinfrastrukturen även energi- och data
trafiknät. Man måste säkerställa att de fungerar i störningssituationer som orsakas av
väder- eller väglags- och nederbördsförhållandena eller till följd av exceptionella elav
brott. I framtiden är det möjligt att vid hanteringen av störningar i trafiksystemet i större
utsträckning än tidigare utnyttja datasystem och informationstjänster.
Man bör eftersträva en koldioxidsnål trafik i framtiden. Därför är det viktigt att förutom
att genom förändringar i region- och samhällsstrukturen och kommunikationsteknologin
minska behovet av rörlighet även ta hand om sådan infrastruktur som kräver att man
använder sådant bränsle som ersätter olja. Nätet för distribution av trafikbränslen kommer
i framtiden att utöver kolvätebränslen i flytande form även omfatta eldistribution med
laddningsstationer samt beredskap att på nationell nivå distribuera bränslen i gasform,
till exempel natur- och biogas, samt väte.
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Högklassiga datatrafikförbindelser för näringslivets och medborgarnas behov möjliggör
tillväxt av dataintensiviteten inom olika branscher och servicesektorer. För att trafiksys
temet ska fungera krävs att de utvecklade datatrafikförbindelserna, till exempel fiber
förbindelserna och mobilnäten, fungerar och är driftsäkra. Lösningar och tjänster inom
den smarta trafiken fungerar i stor utsträckning genom nätförmedling. Utvecklingen av
snabba nät ska i framtiden jämföras med traditionella investeringar i trafikleder. Genom
datatrafiken ersätts en del av behovet av fysisk rörlighet. Vid utvecklingen av datatrafik
förbindelser eftersträvas en hög nivå och driftsäkerhet i hela landet.

Ett starkt transportsystem skapar konkurrenskraft
Transportsystemet påverkar näringslivets verksamhetsförutsättningar och placering. Å
andra sidan möjliggör ekonomisk driftighet och regionernas livskraft ett utbud av kon
kurrenskraftiga transporttjänster. Koncentrationer av produktion och befolkning är också
centra för handeln. Med tanke på transportsystemets konkurrenskraft är det viktigt med
en driftsäker infrastruktur och högklassiga transporttjänster som anpassar sig till föränd
ringar i näringsstrukturen.
Regionala och specialiserade kompetenscentra ökar möjligheterna att skapa företagsnät
verk. De förutsätter fungerande och kostnadseffektiva transportsystem som samlar tunna
varuströmmar till effektivare helheter. Det här stödjer utvecklingen av logistiktjänster
när efterfrågan och behoven ökar. Genom att betrakta transportsystemen som helheter
skapar man möjligheter att förena transporterna, varvid man kan sköta också små och
medelstora företags tunna varuströmmar på ett kostnadseffektivt sätt. Transportsystemet
blir effektivare när data- och kommunikationstekniska tillämpningar blir vanligare inom
ramen för transporttjänsterna. Trots det ökade antalet småföretag uppstår de mest bety
dande transportbehoven i enskilda produktionsområden för transportintensiva näringar.

Beredskap inför förändrade transportbehov
När tyngdpunkten i konsumtionsefterfrågan i framtiden förflyttas från materia till tjänster
minskar behovet av fysisk transport. Även den globala tillgängligheten framhävs i och
med att antalet tjänster som tillhandahålls på global nivå ökar. Även om konsumtionen
i allt större utsträckning riktas mot tjänster förlänger de utvidgade marknadsområdena
inom webbhandeln transportavstånden och ökar snabbt mängden styckegods som ska
transporteras. Webbhandeln har under de senaste åren ökat kraftigt och utvecklingen är
densamma inom till exempel eko- och närmat. Även om dessa produktgrupper tills vidare
har ganska små transportvolymer kräver tillväxtprognoserna att distributionssystemet
kring dessa utvecklas. Produktgrupperna förtunnar de nuvarande transportströmmarna
och dessutom förknippas de ofta med hemleveranser, så det är viktigt att utveckla ett
kostnads- och energieffektivt distributionssystem i framtiden.
Vid utvecklandet av transportsystemet förbereder man sig på att bioekonomin växer
och börjar omfatta olika branscher, vilket förändrar i synnerhet exporten inom skogsin
dustrin och transportbehovet. Den ökade förädlingsgraden hos produkter som tillver
kas av naturresurser påverkar transportbehoven och förändrar transporternas karaktär i
och med att slutprodukten oftare än tidigare är en produkt med en hög förädlingsgrad.
Bioekonomins tillväxt ökar användningen av det lägre vägnätet eftersom anskaffningen
av trä och jordbrukstransporter och transporter av övriga råvaror till största delen sker
på det lägre vägnätet.
Under de kommande årtiondena bör man med eftertanke förbereda sig inför gruvin
dustrins tillväxt så att de möjligheter den innebär på bästa sätt kan utnyttjas för att stödja
den industriella strukturen. Man bör i mån av möjlighet vidareförädla malmtillgångarna
redan i gruvområdena eller deras närområden, och samtidigt sträva efter att minska anta
let råvarutransporter så mycket som möjligt. En ny gruva med produktionsanläggningar
förändrar transportefterfrågan och kräver en bedömning av trafiksystemets servicenivå
och behovet av nya trafikförbindelser.
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Bild 15. En skiss av kommande förändringar i växelverkan mellan olika ekonomiska regioner utifrån
Statistikcentralens befolkningsprognos för 2011–2040.
Växelverkan mellan stora städer ökar när befolkningen koncentreras till växande stadsregioner. Utöver de
förändringar som beskrivs ökar förbindelserna i närområdet, turismen och övriga näringar samt boende på flera
ställen den regionala växelverkan. Det sker stora förändringar i växelverkan med centra i grannländerna, särskilt
med S:t Petersburg och Tallinn. De förändringar som presenteras gällande behovet av förbindelser är beräknade.

Tillgänglighet genom att spara miljön
Kollektivtrafiktjänsterna planeras så att de stödjer varandra, särskilt i stadsregioner samt i
förbindelser mellan större stadsregioner, där trafikbehovet är störst. Betydelsen av smidiga
resekedjor ökar i planeringen av trafiktjänster och i dialogen mellan färdmedlen. Såväl
långa som korta ”från dörr till dörr”-resor är förmånliga med tanke på nåbarhet, tillgäng
lighet, pris och miljökonsekvenser. Det går smidigt att byta mellan olika trafikformer
servicenivån är högklassig. För att främja detta strävar man efter ett enhetligt, nationellt
biljett- och betalningssystem samt en tidtabells- och informationstjänst. När urbaniseringen
fortskrider blir digitala lösningar allt viktigare inom trafiktjänsterna.
I planeringen och utvecklingen av trafiksystemet och förbindelserna mellan huvudstads
regionen och övriga tillväxtcentra betonas en fungerande kollektivtrafik och en smidig
trafik. Förbindelserna mellan tillväxtcentren planeras på den servicenivå som trafikbehovet
kräver. Man försöker säkerställa den servicenivå som eftersträvas genom den trafikform
som är lämpligast för varje förbindelsesträcka.
Servicenivån inom tågtrafiken förbättras på de livligaste förbindelsesträckorna mellan
tillväxtcentren. Snabba tågförbindelser minskar behovet av inhemsk flygtrafik och fungerar
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som anslutningsförbindelser till de regionala flygstationerna. Flygförbindelserna fungerar
utifrån efterfrågan. Man bör sträva efter att regionerna har en förbindelse med vilken man
på högst några timmar kommer till en flygstation från vilken man utan att byta flyg kan
åka till Helsingfors-Vanda flygplats och andra centrala flygstationer i Norden.
Trafiktjänsterna på landsbygden kommer att utvecklas under de kommande årtiondena.
Med hjälp av samhälleliga transporttjänster eller lämpliga modeller för affärsverksamhet,
rätt slags materiel samt datateknik tryggar man den allt glesare och äldre befolkningens
transportbehov. Personbilen är fortsättningsvis ett viktigt färdmedel i fråga om avstånd
som man inte kan promenera eller cykla samt inom anslutningstrafiken. Genom förlägg
ning av funktioner samt datatrafik och innovativa trafiktjänster är det möjligt att minska
behovet av en personbilar även i glest bebyggda regioner. Man tryggar möjligheterna att
använda förnybara bränslen även i glest bebyggda regioner.
I prissättningen av bilåkning kan man genom att övergå från att beskatta anskaffningar
av fordon till att beskatta användningen prissätta privatbilismen så att man betalar mest
för att åka bil i de regioner där det finns andra alternativ till färdmedel. Den minskade
beskattningen på anskaffningar skulle minska utsläppen och energiförbrukningen efter
som fordonsbeståndet skulle bli yngre. På så sätt skulle också förnybara energikällor
tas i bruk snabbare och de regionala åldersskillnaderna i bilbeståndet skulle utjämnas.
Trafikprissättning som stödjer rörlighet på ett ur miljöperspektiv hållbart sätt tillsam
mans med högklassig och lättillgänglig trafik- och resenärsinformation gör det möjligt att
använda trafiksystemet på ett effektivt sätt.

Den interna trafiken i stadsregionerna blir viktigare
Eftersom stadsregionerna växer får också den interna trafiken ökad betydelse. Tillväxten
i stadsregionernas randområden bör kontrolleras så att trafikbehovet och beroendet av
personbilar inte ökar till följd av tillväxten och att stockningar i kärnområden och på
huvudlederna inte äventyrar stadsregionens livskraft. Samhällsstrukturen bör förenhet
ligas så att trafikbehovet minskar och andelen resor som företas med kollektivtrafik, till
fots och med cykel ökar. Bosättning och verksamhet som orsakar mycket trafik bör i första
hand föreläggas längs och i närheten av kollektivtrafikkorridorer. Genom kompletterings
byggande stödjer man verksamhetsförutsättningarna för en lönsam kollektivtrafik samt
rörlighet till fots och med cykel i städer. Som anslutningsfärdmedel stödjer personbilstra
fiken kollektivtrafiken i stadsregionernas randområden.
Den ökade fritidsrörligheten och de differentierade arbetsformerna kräver att man i
planeringen fäster uppmärksamhet vid förutsättningarna för kollektivtrafik, gång och
cykling på fritidsresor och utanför de rusningstider då folk åker till arbetet. Planeringen
av markanvändning, boende, trafik och förläggning av näringar utvecklas så att de utgör
en smidigare helhet än tidigare.
Bland annat till följd av bioekonomins tillväxt får växelverkan mellan stadsregioner
nas kärnområden och deras närmiljöer ökad betydelse. Genom gemensam planering av
trafiksystemet och markanvändningen möjliggörs denna växelverkan utan att samhälls
strukturen splittras.

Länkar till internationella trafikkorridorer
Den finländska trafiknätet hör delvis till det Europaomfattande TEN-T-nätverket, som
omfattar ett kärnat och ett heltäckande nät. För de trafikleder och knutpunkter som hör
till dessa nät har fastställts tekniska krav som ska genomföras före 2030 gällande kärnnätet
och före 2050 gällande det heltäckande nätet. Av Europas totalt nio kärnnätkorridorer
sträcker sig Nordsjön-Östersjön-korridoren och Skandinavien Medelhavet-korridoren till
Finland. Vid genomförandet av kärnnätkorridorerna betonas integrering av olika trafik
former, funktionalitet och ett koordinerat genomförande av infrastrukturen, särskilt vid
gränsövergångar. Botniakorridoren är en del av TEN-T-kärnnätet. Den går runt Bottniska
viken och förenar de trafikleder som går via Sverige och Baltikum till Mellaneuropa. Även
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Östersjöns motorväg, som förenar exporthamnarna i Bottenviken och Finska viken med
områdena för den europeiska inre marknaden, hör till TEN-T-kärnnätet.
Den regionala specialiseringen av produktionen ökar de behov som riktas mot trans
portkorridorerna. Tyngdpunkten i utvecklingen borde flyttas från transportkorridorerna
till de internationella utvecklingskorridorerna så att utvecklingen styrs enligt zoner och
regionstrukturen stärks. De utvecklingskorridorer som stödjer sig på samhällsstrukturen
och trafikkorridorerna skapar möjligheter till ekonomisk tillväxt och en balanserad regionut
veckling. De sträcker sig också över landsgränserna mot S:t Petersburg, Tallinn och Sverige.
Förbindelserna till hamnar och gränsövergångsplatser samt kopplingen till internatio
nella transportsystem betonas. I fråga om transporter inom utrikeshandeln är det viktigt
med ett smidigt samarbete mellan olika trafikformer. Man bör särskilt vara beredd på
den betydande tillväxten gällande transportrutterna mot S:t Petersburg och Stockholm
och beakta det ökade värdet för transportrutten mot Baltikum. Rollen hos rutterna mot
Ishavet och Norra Ryssland kan under de kommande årtiondena komma att ändras såvida
Finland kan använda de nordliga havsrutterna i sina export- och importkedjor. Man bör
följa upp behovet av nya trafikförbindelser i riktning mot Ishavet och vid behov förbereda
dem i planeringen.
De specialiserade hamnarna i Finland är beroende av exporten och importen inom vissa
branscher. En förändring i hamnarnas ägarbas och samarbete mellan hamnarna förändrar i
betydande utsträckning arbetsfördelningen i hamnnätet. Konkurrensen mellan hamnarna
i Östersjön ökar eftersom även de övriga Östersjöländerna har ett tätt hamnnät. Den ökade
användningen av naturgas och utvidgningen av anskaffningsområdena från Rysslands
import till gastillgångarna i Östersjön och Nordsjön ökar behovet av investeringar i gasdist
ributionsterminaler och -nätet, vilket också återspeglas i hamnnätets arbetsfördelning. Om
man inför enhetliga farledsavgifter för sjöfarten i Östersjön stöds Finlands konkurrenskraft
i Rysslands genomfartstrafik.
Både med tanke på person- och godstrafiken är det en viktig utvecklingsriktning att
stärka de nätverksbaserade utvecklingskorridorer som förenar regionerna. De starkaste
av dessa är korridoren Helsingfors–Tavastehus–Tammerfors som fortsätter till Tallinn,
korridoren Stockholm–Åbo–Helsingfors–S:t Petersburg som går i öst-västlig riktning och
Bottenviksbågen. Utöver de utvecklingskorridorer som länkar till dessa internationella
transportkorridorer är det före 2050 möjligt att identifiera även andra korridorer som
baserar sig på starka trafikförbindelser och förbindelsebehov. Trafiksystemet och mar
kanvändningen kring utvecklingskorridorerna planeras som ett samarbete så att man
möjliggör en välfungerande och konkurrenskraftig kollektivtrafik.
Gränsöverskridande trafikbehov till följd av näringsverksamhet samt arbets- och fritids
resor får ökad betydelse inom persontrafiken. Det här framhävs särskilt i förbindelserna
till S:t Petersburg och Tallinn samt i Östra och Norra Finland. För att turistnäringarna i
Östra och Norra Finland ska vara livskraftiga förutsätts fungerande inhemska och gräns
överskridande resekedjor.
I fråga om internationellt nätverksbildande är det viktigt med fungerande flygförbin
delser. Med tanke på Finlands näringsliv och medborgarnas resande är det livsviktigt
att de internationella flygförbindelserna håller en god nivå. Helsingfors-Vanda flygplats
utvecklas till en internationellt konkurrenskraftig knutpunkt i flygtrafiken mellan Asien
och Europa. Flygplatsen betjänar såväl näringslivets som fritidsresandets behov. Det är
viktigt att i planeringen av områdesanvändningen trygga Helsingfors-Vanda flygplats
möjligheter att utvecklas enligt den internationella flygtrafikens behov.
Direkta utlandsförbindelser erbjuds främst från metropolområdet, men också de övriga
största centren har god nåbarhet även globalt. Trafiksystemet gör det möjligt att ordna
direkta utlandsförbindelser från regioner där det finns efterfrågan. Utlandsförbindelserna
grundar sig delvis på anslutningstrafiken eftersom det från olika regioner måste finnas
möjlighet till snabb marktransport till flygstationen. Fjärrtrafikens tågförbindelser till
Helsingfors-Vanda flygplats utgör en med tanke på restid och smidighet konkurrenskraftig
anslutningsförbindelse inom marktrafiken från landskapscentren i Södra Finland.
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Bild 16. De viktigaste behoven av förbindelser 2050
Förbindelserna mellan metropolområdet och de stora stadsregionerna samt hamnförbindelserna blir viktigare. Förbindelserna
till S:t Petersburg, Stockholm och Baltikum stärks i egenskap av korridorer för person- och godstrafiken i och med det ekonomiska samarbetet och sysselsättningen samt utvecklingen av tvillingstaden Helsingfors–Tallinn. Turistnäringarna kräver högklassiga
persontrafiksförbindelser till Östra och Norra Finland. Bioekonomins och gruvindustrins tillväxt ökar industrins transportbehov
och förutsätter även att vägnätet på lägre nivå fungerar. I takt med att webbhandeln växer ökar de tunna transportströmmarna
av styckegods med sina höga krav på kvalitet och punktlighet. I Norra Finland ökar de gränsöverskridande förbindelsebehoven.
I samarbete med grannländerna förbereder man sig också på förbindelsebehoven i riktning mot Ishavet.
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5. Från utvecklingsbild till genomförande
Genomslagskraft genom att arbeta i samma riktning
Syftet med utvecklingsbilden är att medverka till att regionstrukturen och trafiksystemet
erbjuder goda förutsättningar för Finland att utvecklas till ett konkurrenskraftigt och ur
miljöperspektiv hållbart land som främjar sina invånares välfärd. Utvecklingsbilden är
av sådan karaktär att den ger en helhetsbild och visar den framtida riktningen. Syftet är
att hjälpa olika aktörer att inta sin ställning och rikta sin verksamhet mot den helhet som
eftersträvas genom regionstrukturen och trafiksystemet.
Regionstrukturen och trafiksystemet samt deras effektiver uppstår som ett resultat av
statens olika förvaltningsområdens samt landskapens och kommunernas mångfacetterade
verksamhet. Aktörernas och verksamheternas mångskiftande karaktär är en utmaning för
den nationella utvecklingen av regionstrukturen och trafiksystemet. Man får mer genom
slagskraft om aktörerna blir medvetna om hur viktig regionstrukturen och trafiksystemet
är för deras egen verksamhet och kan använda utvecklingsbilden som bakgrundsmaterial
när de bereder beslut som påverkar regionstrukturen och trafiksystemet.
Regionstrukturen handlar om var olika funktioner placeras. I synnerhet trafik- och
datatrafikförbindelser, kunskapsstrukturer eller förläggning av service och produktions
anläggningar är exempel på centrala element i regionstrukturen som påverkas på nationell
nivå genom statens olika sektorpolitiker. Effekterna formas från politiska linjedragningar
till konkreta åtgärder som styr förläggningen. Flera åtgärder påverkar regionstrukturen
och trafiksystemet indirekt. Till exempel kan administrativa strukturer, inkomstöver
föringsmekanismer och andra ekonomiska styrmedel till och med i betydande utsträckning
påverka regionstrukturens och trafiksystemets utveckling. För att förvaltningsområdena
ska kunna främja utvecklingsbilden måste de känna till den av deras verksamhet som
påverkar regionstrukturen samt dess verkningar. Bedömningen av effekter med anknyt
ning till regionstrukturen och trafiksystemet bör utvecklas och tillämpas mer än i nuläget.
Utvecklingen av regionstrukturen och trafiksystemet påverkas mer direkt och heltäck
ande genom områdesanvändningen och planeringen av denna. Genom planläggning
samordnar man på lång sikt olika användningsbehov och sörjer för att det bildas en
ändamålsenlig och hållbar regionstruktur. På motsvarande sätt påverkar man den funk
tionella regionstrukturen genom att utveckla områden. Det är viktigt att den fysiska och
funktionella regionstrukturen och de nationella linjedragningar och åtgärder som berör
dem stödjer och kompletterar varandra och styr utvecklingen i en hållbar riktning.
Landskapsförbunden spelar en viktig roll i utvecklandet av regionstrukturen och trafik
systemet i sina regioner eftersom de ansvarar för landskapsplaneringen och regionernas
utveckling samt koordineringen av planeringen av trafiksystemet. Landskapsplanen och
-strategin har då en central roll eftersom den visar vilken utveckling landskapet eftersträ
var på lång sikt och som helhet genom att samordna olika synvinklar. I utvecklandet av
regionstrukturen och trafiksystemet betonas i högre grad än tidigare samarbete mellan
regionerna över förvaltningsgränserna, till exempel inom ramen för olika utvecklingszoner
eller storregioner. Vid sidan av landskapsförbunden har NTM-centralerna en viktig roll
när det gäller att genomföra regionstrukturen och trafiksystemet samt agera expert och
samarbetspartner.

Förändringarna i verksamhetsmiljön bör följas upp
Utvecklingsbilden baserar sig på att man förutspår framtiden och identifierar de viktigaste
förändringsfaktorerna samt granskar och fastställer riktningen för de alternativ och syn
vinklar som härletts från dem och den nuvarande regionstrukturen. Utvecklingsbilden
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kan inte tolkas som en målinriktad framtidsbild som är fristående från megatrender och
ramvillkor, utan den omfattar många utvecklingsriktningar som är bundna till dem.
Vid genomförandet av utvecklingsbilden bör man beakta den osäkerhet som förknip
pas med prognoser. Ju längre in i framtiden man förutspår, desto större än osäkerhe
ten. Regionstrukturen och trafiksystemet förändras långsamt medan verksamhetsmiljön
förändras snabbare. I utvecklingsbilden och de riktlinjer som presenteras i den betonas
resiliens, det vill säga regionstrukturens och trafiksystemets förmåga att vara flexibelt och
anpassa sig till olika förändringssituationer.
Vid genomförandet av utvecklingsbilden behöver man följa upp förändringar i verk
samhetsmiljön och förbereda sig på oförutsedda utvecklingsvägar och eventuella risker.
Urbaniseringen och centraliseringen kan fortskrida snabbare än vad som beskrivits om
utvecklingen av näringsstrukturen inte skapar nya arbetsplatser och utbildningsstrukturen
inte garanterar kunskapskapital i medelstora stadsregioner. Den offentliga ekonomins allt
knappare resurser kan förändra servicestrukturen mer än prognosen beskriver samt åter
spegla sig på möjligheterna att upprätthålla infrastrukturen. Också tillgången på energi
kan bli sämre och målen om att ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor kan
förverkligas långsammare än man förutsett.
Det finns många faktorer som är svåra att förutse, i synnerhet gällande klimatföränd
ringen och målen för utsläppsminskningen. En eventuellt klimatflykt och förändrade
behov kring matproduktionen kan återspeglas också på Norra Europa. Det finns också
stora osäkerhetsfaktorer kring den globala ekonomins utveckling och därigenom även
kring den ekonomiska utvecklingen i EU, vars försvagande oundvikligen återspeglas
också på den ekonomiska utvecklingen i Finland. Närområdenas utveckling, i synnerhet
Rysslands utveckling, är mycket svår att förutse. I utvecklingsbilden för regionstrukturen
och trafiksystemet strävar man efter att förbereda sig på mycket olika utvecklingsriktningar
i Ryssland – från visumfrihet och en gemensam arbetsmarknad till minskade förbindelser
och avtagande genomfartstrafik till Ryssland. Det finns även många osäkerhetsfaktorer
kring utvecklingen i Barentsområdet och i fråga om hur stor roll Finland har som aktör i
den nordliga regionen. Också öppnandet av de nordliga havsrutterna och deras verkliga
konkurrenskraft gällande transporter till Asien och Amerika är ännu osäker och beroende
av Rysslands utveckling.
I utvecklingsbilden har man skissat upp en hållbar riktning för regionstrukturen och
trafiksystemet där de mål som ställts upp – konkurrenskraft, välfärd och en hållbar miljö
– skulle kunna genomföras så bra som möjligt. Utvecklingsbilden har dock en allmän
karaktär på så sätt att de linjedragningar som härletts från målen förknippas med osäker
hets- och riskfaktorer och mål som strider mot varandra och som kommer fram vid genom
förandet av utvecklingsbilden. Det är bra att identifiera eventuella motstridiga situationer
och försöka göra sådana val och söka sådana lösningar genom vilka motstridigheterna
kan avlägsnas eller mildras.
Till exempel kräver gruvverksamheten åtgärder för att trygga och samordna miljöns
hållbarhet med övriga näringar och användningsbehov i regionerna. Man ska granska
utvecklingsbilden som en helhet och bedöma effekterna av åtgärderna med tanke på de
mål som fastställts.
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BIL AGA:

Beredningsprocessen kring utvecklingsbilden
Organisering av beredningen:
En arbetsgrupp som tillsattes av miljöministeriet i maj 2013 har sörjt för beredningen
av utvecklingsbilden. Arbetsgruppen omfattade följande representanter för ministerier,
landskapsförbunden, Trafikverket och NTM-centralerna:
regionplaneringsråd Ulla Koski, miljöministeriet, ordförande
miljöråd Timo Turunen, miljöministeriet, vice ordförande
överingenjör Petteri Katajisto, miljöministeriet
trafikråd Pia Karjalainen, kommunikationsministeriet
trafikråd Anni Rimpiläinen, kommunikationsministeriet
landsbygdsöverinspektör Hanna-Mari Kuhmonen, arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman Ilkka Mella, arbets- och näringsministeriet
konsultativ tjänsteman Johanna Niemivuo-Lahti, jord- och skogsbruksministeriet
överarkitekt Raija Seppänen, jord- och skogsbruksministeriet, suppleant
landskapsdirektör Jussi Huttunen, Norra Savolax förbund
planeringsdirektör Jussi Rämet, Norra Österbottens förbund, suppleant
landskapsdirektör Anita Mikkonen, Mellersta Finlands förbund
planeringsdirektör Ari Pietarinen, Kymmenedalens förbund, suppleant
direktör Anne Herneoja, Trafikverket, permanent expert
markanvändningschef Harri Kuivalainen, NTM-centralen i Sydöstra Finland, permanent
expert
En forskargrupp medverkade som expert i beredningen av utvecklingsbilden. Forskar
gruppen bestod av experter från forskningscentret för trafik Verne och stadsforsknings
laboratoriet Edge vid Tammerfors tekniska universitet, Finlands miljöcentral, karelska
forskningsinstitutet vid Östra Finlands universitet och Framtidens forskningscenter vid
Åbo universitet.

Centrala faser i beredningen
Beredningen av utvecklingsbilden framskred stegvis. Man började med att prognostisera
framtiden för att sedan granska olika alternativ och synvinklar. Slutligen övergick man
till fastställandet av riktlinjer för regionstrukturen och trafiksystemet och den regionala
konkretiseringen. Under beredningen ordnades flera tillfällen för intressentgrupper, varav
en del bestod av regionforum, det vill säga regionala presentationstillfällen och verkstäder
på olika håll i Finland.

Den förberedande fasen
• Som utgångspunkt för beredningen av utvecklingsbilden utredde och analyserade man
det nuvarande läget, utvecklingen och befintliga riktlinjer kring regionstrukturen och
trafiksystemet samt utarbetade kartmaterial som sammanfattar iakttagelserna.
• Under startforumet för intressentgrupper och den därpå följande diskussionen på webb
platsen ota.kantaa.fi kartlades intressentgruppernas synpunkter gällande utgångspunk
terna för och utarbetandet av utvecklingsbilden.
• Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling behandlade och gav råd
kring beredningen av utvecklingsbilden.
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Beredningens framskridande
• Man identifierade de centrala förändringarna i verksamhetsmiljön och utarbetade alter
nativa utvecklingsvägar för regionstrukturen.
• Man bedömde den kommande utvecklingen av samt möjligheterna och hoten kring
regionstrukturen med tanke på centralisering och flerkärnighet så att utvecklingsförlopp
som betonar metropolområdets, tillväxtcentrens och regionernas styrkor fördes fram.
• Man rapporterade om resultaten av arbetsskedet och av regionala forum och intressent
förfrågningar under arbetsskedet i publikationen ”Ennakointiteemojen ja tulevaisuus
kuvien alueelliset näkökulmat” (på svenska ”Regionala synpunkter på temana för prog
nostiseringen och framtidsbilderna”).
• Utifrån framtidsgranskningen utarbetade man tre målinriktade perspektiv för utform
ningen av utvecklingsbilden. De synvinklar som presenterades var teknologi, naturtill
gångar och tjänster i Finland. Perspektiven kompletterar varandra och lyfter fram de
framtida möjligheterna. De konkretiseras på nivån för regionstrukturen och trafiksys
temet. Utvecklingsbilden skissades upp som en kombination av dessa perspektiv så att
man betonade regionernas styrkor samt de mål som fastställts för utvecklingsbilden och
hur de uppnås.
• Man rapporterade om resultaten av arbetsskedet och av de regionala forumen och
en intressentförfrågning under arbetsskedet i publikationen Suomen aluerakenteen ja
liikennejärjestelmän kehityskuvanäkökulmat (på svenska ”Synpunkter på utvecklings
bilden för regionstrukturen och trafiksystemet i Finland”)

Finslipning av utvecklingsbilden
• Utkastet till utvecklingsbilden färdigställdes i slutet av 2014, varefter man ordnade en
kommenteringsrunda för de centrala intressentgrupperna.
• Ministeriernas experter färdigställde utvecklingsbilden med beaktande av responsen
från intressentgrupperna.
• Det centrala innehållet i utvecklingsbilden presenterades för ministerarbetsgruppen för
förvaltning och regionutveckling, som diskuterade ärendet och antecknade det.
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I och med den allt snabbare internationaliseringen och hårdare konkurrensen
samt med tanke på miljöns hållbarhet är det i framtiden ytterst viktigt att
utvecklingen av Finlands regionstruktur och trafiksystem baserar sig på en
långsiktig helhetssyn. På så sätt kan man främja att Finland utvecklas till ett
konkurrenskraftigt, välmående och koldioxidsnålt land.
Utvecklingsbilden formas en nationell uppfattning av vilken regionstruktur
som eftersträvas och av det trafiksystem som stödjer denna fram till 2050.
Grundpelarna i den regionstruktur och det trafiksystem som eftersträvas är
stärkande av Finlands internationella ställning, en flerkärnig regionstruktur samt
trafiktjänster som utvecklas och en möjliggörande infrastuktur. I utvecklingsbilden
har regionstrukturen och trafiksystemet fastställts genom att man utnyttjat
särdrag hos olika delar av landet samt regionernas styrkor och arbetsfördelning.

