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3 Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän ohjaus
Aluerakennetta ja liikennejärjestelmää ohjataan ja
hallinnoidaan eri tasoilla. Tässä kappaleessa luodaan
silmäys erilaisiin hallinnollisiin aluejakoihin, esitellään
keskus- ja palveluverkon määrityksiä ja käydään läpi
erilaisia aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään
vaikuttavia linjauksia ja muita asiakirjoja. Myös erilaiset
kehittämiskäytävät ja -vyöhykkeet voidaan nähdä osana aluerakenteen ohjausta.
Hallinnollisilla aluejaoilla on suuri merkitys alue- ja
yhdyskuntarakenteen kehittymisessä, sillä ne ohjaavat
muun muassa palvelujen sijoittumista ja maankäytön
suunnittelua. Aluerakennetta ja liikennejärjestelmää
ohjataan monelta eri tasolta ja monet päätökset ja
kehityssuunnat vaikuttavat aluerakenteeseen välillisesti. Suoraan aluerakenteeseen vaikuttavia linjauksia
tehdään lähinnä valtioneuvostossa, eduskunnassa,
ministeriöissä ja maakuntien liitoissa. Yksi merkittävimmistä tällaisista linjauksista on maakuntakaava.
Euroopan unioni puolestaan antaa monelle muutokselle suuntaviivoja ja ohjaa toimien kohdentumista. Edunvalvontajärjestöt vaikuttavat päätöksentekoon ja esimerkiksi Suomen tuotantorakenteeseen, jolla on merkittävä rooli aluerakenteen ja liikennejärjestelmän
kokonaisuudessa. Kansainvälisistä sopimuksista mainittakoon esimerkkinä ilmastonmuutoksen torjuntaan
liittyvät sopimukset.

Valtioneuvosto
ja eduskunta

Maakuntien
liitot

EU
Ministeriöt

Kansainväliset
sopimukset

Edunvalvontajärjestöt

Muut kotimaiset
toimijat
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3.1. Hallinnollisia aluejakoja
Kuva 3.1. Kunnat.

Kuva 3.2. Seutukunnat.

Kuntaliitto 2013

Vuonna 2013 Suomessa on 320 kuntaa.

Kuva 3.3. Maakunnat.

Tilastokeskus 2013

Vuonna 2013 Suomessa on 70 seutukuntaa.

Kuva 3.4. Suuralueet.

Tilastokeskus 2013

Vuonna 2013 Suomessa on 19 maakuntaa.
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
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Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo

12
13
14
15
16
17
18
19
21

Pohjois-Karjala
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Kainuu
Lappi
Ahvenanmaa

Tilastokeskus 2013

Vuonna 2013 Suomessa on 5 suuraluetta
(vastaa EU:n NUTS2-tasoa) ja 2 EU:n
NUTS1-tason aluetta.
NUTS1
NUTS2 / kansallinen suuralue
Manner-Suomi 1 (FI1B) Helsinki-Uusimaa
2 (FI1C) Etelä-Suomi
3 (FI19) Länsi-Suomi
4 (FI1D) Pohjois- ja Itä-Suomi
Ahvenanmaa
5 (FI20) Åland

Kuva 3.5. ELY-keskukset.

Kuva 3.6. Aluehallintovirastot.

Tilastokeskus 2013

Tilastokeskus 2013

Vuonna 2013 Suomessa on 16 elinkeino-,
liikenne- ja ympäristökeskusta (ELY).
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16

Uudenmaan ELY-keskus
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Satakunnan ELY-keskus
Hämeen ELY-keskus
Pirkanmaan ELY-keskus
Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon ELY-keskus
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
Keski-Suomen ELY-keskus
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjanmaan ELY-keskus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Kainuun ELY-keskus
Lapin ELY-keskus
Ahvenanmaa

Kuva 3.7. Vaalipiirit.

Vuonna 2013 Manner-Suomessa toimii 6
aluehallintovirastoa ja Ahvenanmaalla
valtionvirasto.
1
2
3
4
5
6
7

Etelä-Suomen AVI
Lounais-Suomen AVI
Itä-Suomen AVI
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI
Pohjois-Suomen AVI
Lapin AVI
Ahvenanmaan valtionvirasto

Kuva 3.8. Kuntien kielisuhteet.

www.vaalit.fi

Vuoden 2011 eduskuntavaaleissa äänestettiin 15 eri vaalipiirissä.
01 Helsingin
02 Uudenmaan
03 Varsinais-Suomen
04 Satakunnan
05 Ahvenanmaan
maakunnan
06 Hämeen
07 Pirkanmaan
08 Kymen*

09 Etelä-Savon*
10 Pohjois-Savon*
11 Pohjois-Karjalan*
12 Vaasan
13 Keski-Suomen
14 Oulun
15 Lapin

* Pohjois-Karjala ja Pohjois-Savo yhdistynevät SavoKarjalan vaalipiiriksi ja Etelä-Savo ja Kymi yhdistynevät
Kaakkois-Suomen vaalipiiriksi.
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Tilastokeskus 2013

Vuonna 2013 Suomen kuntien kielisuhteet ovat seuraavat:
Yksikielinen suomenkielinen kunta (271 kuntaa)
Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on suomi (18)
Yksikielinen ruotsinkielinen kunta (19)
Kaksikielinen kunta, jossa enemmistön kieli on ruotsi (12)

Kuva 3.9. Sairaanhoitopiirit.

Kuva 3.10. Sotilasläänit.

Puolustusvoimat 2013

Kuntaliitto 2013

Sairaanhoitopiirit ja keskussairaaloiden
sijaintipaikkakunnat vuonna 2012.

Sotilasläänit ja esikunnat vuonna 2013.

Etelä-Karjala (EK)
Etelä-Pohjanmaa (EP)
Etelä-Savo (ES)
Itä-Savo (IS)
Kainuu (KAI)
Kymenlaakso (KYM)
Varsinais-Suomi (VS)
Päijät-Häme (PH)
Pohjois-Karjala (PK)
Pohjois-Savo (PS)
Keski-Suomi (KS)
+ Ahvenanmaan maakunta

Etelä-Suomen Sotilasläänin esikunta, Helsinki
Itä-Suomen Sotilasläänin esikunta, Kouvola
Länsi-Suomen Sotilasläänin esikunta, Hämeenlinna
Pohjois-Suomen Sotilasläänin esikunta, Oulu

Pirkanmaa (P)
Vaasa (V)
Keski-Pohjanmaa (KP)
Pohjois-Pohjanmaa (PP)
Länsi-Pohja (LP)
Satakunta (S)
Helsinki ja Uusimaa (HUS)
Keskussairaaloiden
sijaintikunnat
Kanta-Häme (KH)
Lappi (L)
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3.2. Aluerakennetta ja liikennejärjestelmää sääteleviä linjauksia
Aluerakennetta ja liikennejärjestelmää säätelevät monet alue-, elinkeino- ja liikennepoliittiset linjaukset.
Poliittisten linjausten merkitys aluerakenteen kehittymiselle on ollut historiallisesti suuri. Esimerkiksi hallinnollisten keskusten ja yliopistoverkon sijoittuminen
sekä elinkeinotuet ja liikenneinvestoinnit ovat vaikuttaneet merkittävällä tavalla aluerakenteen kehittymiseen. Esimerkiksi erilaiset osaamiskeskukset, kehittämiskäytävät ja kaupunkiseutuluokittelut nousevat yhteiskuntapoliittisesta taustasta ja niillä on sekä aluepoliittisia että -taloudellisia vaikuttimia. Eri vuosikymmeninä aluerakennetta ja liikennejärjestelmää ovat ohjanneet erilaiset alueideologiat, jotka kiinnittyvät oman
aikansa vallitseviin arvoihin. (Moisio ja Vasanen 2008,
Moisio 2012)

Linjausten on nähty ohjanneen alueellista kehitystä
1920–1950-luvuilla areaalisena valtiona, jossa maa- ja
metsätalous määritteli valtioyhteiskuntaa ja periferisillä
alueilla noudatettiin määrätietoista asuttamispolitiikkaa. 1950–1980-luvuilla aluerakenteen kehityksen
linjana on tunnistettu hajautettu hyvinvointivaltio,
jossa valtiovallan strateginen merkitys kasvoi ja elinkeinorakenne muuttui tuotanto- ja teollisuuspainotteiseksi. Hajautetun hyvinvointivaltion aikana valtion poliittinen sääntely kasvoi ja Suomeen 1960-luvulla rakentui
vahva aluepoliittinen suunnittelujärjestelmä. 1990luvulta nykypäivään aluekehityksen suuntana on nähty
toisaalta hajautetun kilpailuvaltion ja metropolivaltion
kehityssuunnat, joissa tuotantotaloudellinen tehokkuus
ja kansainvälisyys korostuvat ja ydin-periferia-ajattelu
muuttui huomattavasti hajautetun hyvinvointivaltion
alueideologiasta. (Moisio ja Vasanen 2008)

Aluerakennetta ja liikennejärjestelmää koskevat linjaukset on alla olevassa taulukossa jaettu kansainvälisiin,
valtakunnallisiin ja alueellisiin linjauksiin. Merkittävinä
linjauksina on käsitelty niitä asiakirjoja, jotka vaikuttavat suoraan aluerakenteeseen ja liikennejärjestelmään.
Ne ovat pääsääntöisesti laajan poliittisen hyväksynnän
saaneita asiakirjoja, mutta mukana on myös poliittisen
päätöksenteon tukena käytettyjä linjauksia.
Muita vaikuttavia asiakirjoja ovat muun muassa linjausten moniulotteiset ja kattavat taustaselvitykset ja niiden pohjalta tuotetut erilaiset tulevaa kehitystä suuntaavat strategiat ja ohjelmat, joiden elinkaari on usein
itse linjauksia lyhyempi. Myös monet muiden alojen
linjaukset vaikuttavat epäsuorasti aluerakenteen kehitykseen. Niitä on alla pyritty nostamaan esimerkinomaisesti esiin.

Kansainvälinen taso

Taulukko 3.1. Aluerakennetta ja liikennejärjestelmään ohjaavia kansainvälisen, valtakunnallisen ja alueellisen tason asiakirjoja.
Merkittäviä aluerakennetta ja liikennejärjestelmää koskevia linjauksia

Muita vaikuttavia strategioita ja ohjelmia

Euroopan unionin alueellinen agenda

EU:n Itämeristrategia (2009)

VALKOINEN KIRJA, Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta koskeva etenemissuunnitelma, Kohti kilpailukykyistä ja resurssitehokasta liikennejärjestelmää (KOM 2011)

VASAB Long-Term Perspective for the Territorial Development of the Baltic Sea Region (2009)

YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (1992) ja Kioton pöytäkirja
(1997 ja 2005)
EU:n koheesiopolitiikka 2014–2020 (valmisteilla)
EU:n uusi liikenteen ydinverkko (EU komissio, memo/11/706, 2011)

Pohjoisen ulottuvuuden poliittinen julistus ja kehysasiakirja (2006)
Interreg IV C -ohjelma: Keskinen Itämeri (Suomi-Ruotsi-Viro-Latvia)
ESPON- ja Interact II -ohjelmat
Botnia-Atlantica (Suomi-Ruotsi-Norja)
Pohjoinen yhteistyö (Suomi-Ruotsi-Norja)
Itämeren ohjelma (Baltic Sea Region)
Pohjoisen periferian ohjelma (Nothern Periphery)
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Merkittäviä aluerakennetta ja liikennejärjestelmää koskevia linjauksia

Muita vaikuttavia strategioita ja ohjelmia

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Eurooppa 2020 -strategia. Suomen kansallinen ohjelma (Valtiovarainministeriö 14a/2011)

Hallitusohjelma

Suomen rakennerahastostrategia 2007 – 2013 (2007)

Valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet (tarkistettu 2008)

Osaamiskeskusohjelma (TEM)

Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011–2015 (TEM 2011)

Kansallinen ilmasto- ja energiastrategia (TEM 2013)

Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko eduskunnalle 2012 (LVM
2012)

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittinen tulevaisuusselonteko (28/2009)

Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta (2010)

Valtioneuvoston periaatepäätös Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän
käytön strategiasta vuosiksi 2012–2020 (2012)

Valtakunnallinen taso

Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun kehittämisestä (2011)

Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia (MMM 1/2005)

Suomen aluekehittämisstrategia 2020 (TEM, Alueiden kehittäminen
23/2010)

Valtioneuvoston periaatepäätös soiden ja turvemaiden käytöstä (2012)

Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva (YM, suomen ympäristö 31/2006)

Kansallinen älyliikenteen strategia (LVM Ohjelmia ja strategioita 5/2009)

Kansallinen luonnonvarastrategia (Sitra 2009)
Koulutus ja tutkimus vuosina 2011–2016: Kehittämissuunnitelma (OKM julkaisuja 2012:1)
Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallinen strategia 2020 (LVM Ohjelmia ja strategioita 4/2011)
Liikenteen elinkeinopoliittinen ohjelma (LVM Julkaisuja 23/2010)
Maaseutupoliittinen toimenpideohjelma 2012–2015 (TEM Alueiden kehittäminen 44/2012)
Valtakunnallinen saaristopoliittinen toimenpideohjelma 2012–2015 (2012)
Kaupunkipolitiikan toimenpideohjelma 2012–2015 (2012)
Metsäalan strateginen ohjelma 2011–2015 (TEM 43/2012)
Energy Visions 2030 for Finland – Suomen energiavisio 2030, yhteenveto (VTT, 2003)
Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma 2012–2015 (STM 2012:1)
Suomen maaseudun kehittämisstrategia 2007–2013 (2006)
Suomen matkailustrategia (TEM 2010)
Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma 2012–2015 (YM 2012)
Valtioneuvoston periaatepäätös laajakaistayhteyksien kehittämisestä (2012)
Itämeren haasteet ja Itämeripolitiikka, Valtioneuvoston selonteko (2009)
Valtioneuvoston luonnonvaraselonteko eduskunnalle (TEM Energia ja ilmasto 69/2010)

Alueellinen taso

Suomen arktisen alueen strategia (2010)
Merkittäviä aluerakennetta ja liikennejärjestelmää koskevia linjauksia

Muita vaikuttavia strategioita ja ohjelmia

Maakuntasuunnitelmat

Katse pohjoiseen, toimenpide-ehdotukset (TEM raportteja 2/2013)

Maakuntaohjelmat ja maakuntakaavat

Etelä-, Länsi-, Itä- ja Pohjois-Suomen Euroopan aluekehitysrahasto-ohjelmat

Alueelliset liikennejärjestelmäsuunnitelmat

Kaupunkiseutujen rakennesuunnitelmat

Suuraluekohtaiset aluerakennesuunnitelmat
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Kansainvälisen tason linjauksia tiiviisti
Euroopan unionin alueellinen agenda

EU:n uusi liikenteen ydinverkko

Alueellinen agenda määrittelee Euroopan unionille
kuusi alueellista prioriteettia, joilla voidaan edistää
Eurooppa 2020 -strategian onnistunutta toteuttamista.

Ydinverkon avulla:

Monikeskuksisen ja tasapainoisen alueellisen kehityksen edistäminen
Integroituun kehitykseen kannustaminen kaupungeissa sekä maaseutu- ja erityisalueilla
Alueellinen integraatio rajat ylittävillä ja valtioiden
välisillä toiminnallisilla alueilla
Alueiden globaalin, vahvoihin paikallistalouksiin
perustuvan kilpailukyvyn varmistaminen
Alueellisen yhteyden parantaminen yksilöiden, yhteisöjen ja yritysten välillä
Alueiden ympäristö-, maisema- ja kulttuuriarvojen
hoito ja yhdistäminen
Valkoinen kirja - Yhtenäistä Euroopan liikennealuetta
koskeva etenemissuunnitelma
Valkoinen kirja esittelee komission vision liikennealan
tulevaisuudesta.
Liikenteen kasvu ja liikkuvuuden tukeminen siten,
että 60 prosentin päästövähennystavoite saavutetaan
Tehokas runkoverkko kaukoliikenteen multimodaalisille matkustus- ja kuljetuspalveluille
Pitkän matkan liikenteen ja mannerten välisten kuljetusten maailmanlaajuisesti tasapuoliset toimintaedellytykset
Puhdas kaupunki- ja työmatkaliikenne

yhdistetään 83 tärkeää eurooppalaista satamaa
rautatie- ja maantieliikenteeseen
yhdistetään 37 tärkeää lentoasemaa rautatieyhteyksiin, jotka johtavat suuriin kaupunkeihin
muunnetaan 15 000 km rautateitä suurten nopeuksien radoiksi
toteutetaan 35 suurta rajat ylittävää hanketta pullonkaulojen vähentämiseksi.
Suomen ydinverkko esitetään raportin kappaleessa 2.4.
YK:n ilmastonmuutosta koskeva puitesopimus (1992)
ja Kioton pöytäkirja (1997 ja 2005)
Suomi ratifioi YK:n ilmastosopimuksen vuonna 1994,
allekirjoitti Kioton pöytäkirjan vuonna 1998 ja ratifioi
sen yhdessä 14 muun EU-maan kanssa vuonna 2002.
Kioton pöytäkirja velvoittaa kehittyneitä maita vähentämään kuuden kasvihuonekaasun (hiilidioksidi, metaani, dityppioksidi, fluorihiilivedyt, perfluorihiilivedyt
ja rikkiheksafluoridi) päästöjä ja se astui virallisesti
voimaan vuonna 2005 Venäjän ratifioitua sen. Suomen
velvoite EU:n yhteisen päästövähennystavoitteen sisällä on päästöjen vähentäminen vuoden 1990 tasolle
Kioton sitoumuskaudella 2008–2012. Dohan ilmastokokouksessa 2012 Kioton pöytäkirjaa jatkettiin vuosille
2013–2020.
EU:n koheesiopolitiikka 2014–2020 (valmisteilla)
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Kuva 3.11. Kansainvälisten sopimusten lisäksi Suomi on
mukana useissa yhteistyöhankkeissa niin lähialueiden
kuin kaukaisempienkin kumppanien kanssa. Kuvassa
esitetään merkittävimpiä pohjoismaisia yhteistyöhankkeita. (Cross-border Co-operation in the nordic region,
Nordregio 2011)

Valtakunnallisen tason linjauksia tiiviisti
Maankäyttö- ja rakennuslaki
Lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle
elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä.
Tavoitteena on myös turvata jokaisen osallistumismahdollisuus asioiden valmisteluun, suunnittelun laatu ja
vuorovaikutteisuus, asiantuntemuksen monipuolisuus
sekä avoin tiedottaminen käsiteltävinä olevissa asioissa.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtioneuvoston päättämillä valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla linjataan maamme alueidenkäyttöä
pitkälle tulevaisuuteen. Tavoitteilla vastataan niihin haasteisiin, joita mm. muuttoliikkeen vaikutukset aluerakenteeseen, yhdyskuntarakenteen eheyttämisen tarve,
elinympäristön laatuvaatimukset, luonnon- ja rakennusperinnön säilyminen ja yhteysverkostojen toimivuus
alueidenkäytölle asettavat.
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on ryhmitelty
seuraavasti:
Toimiva aluerakenne
Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinympäristön laatu
Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat
Toimivat yhteysverkostot ja energiahuolto
Helsingin seudun erityiskysymykset
Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityiset aluekokonaisuudet

Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet
Valtakunnalliset alueiden kehittämistavoitteet 2011–
2015 sisältää hallituskaudella noudatettavat valtioneuvoston toimivallassa olevat aluepoliittiset linjaukset ja
kehittämistoimenpiteiden painopisteet. Kehittämistavoitteet kiteytetään kolmeen yleiseen linjaukseen:
Vahvistetaan alueiden kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta
Edistetään väestön hyvinvointia
Turvataan hyvä elinympäristö ja kestävä aluerakenne
Aluekehittämisen erityiskysymyksinä nostetaan esiin:
Rakennemuutoksiin vastaaminen
Metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen
Suurten kaupunkiseutujen toimintaedellytysten turvaaminen
Harvaan asuttujen alueiden kehittäminen
Itä- ja Pohjois-Suomen kehittäminen
Pohjoisen ulottuvuuden hyödyntäminen
Valtioneuvoston selonteko metropolipolitiikasta
Valtioneuvoston selonteossa metropolipolitiikasta tunnistetaan seuraavat kehittämislinjaukset:
Uudistumiskyvyn turvaaminen
Kansainvälisen aseman vahvistaminen
Kestävä yhdyskuntarakenne ja toimiva liikenne
Kulttuurinen moninaisuus voimavaraksi
Hyvinvoinnin turvaaminen ja palvelujen uudistaminen
Sosiaalisen eheyden vahvistaminen
Rakenteet toimiviksi ja tehokkaiksi
Metropolipolitiikan keinot vaikuttaviksi
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Valtioneuvoston liikennepoliittinen selonteko
Liikenteen visio 2030+:
Kilpailukykyä ja hyvinvointia vastuullisella liikenteellä
Liikennejärjestelmän palvelutaso perustuu asiakkaiden tarpeisiin, maan eri osien vahvuuksia tukien. Elinkeinoelämällä on edellytykset globaalisti kilpailukykyiseen toimintaa ja Suomen logistisella tehokkuudella on kompensoitu maantieteellistä asemaamme.
Jokaisella on mahdollisuus toimivaan arkeen. Elinympäristö ja liikennepalvelut toimivat niin, että liikkuminen on turvallista, helppoa ja kestävää.
Liikennejärjestelmä on toimintavarma ja ennakoitava.
Kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen ajattelu ja taloudellinen ohjaus varmistavat, että kasvun kestävyys
taataan, liikenteen haitat minimoidaan ja resurssit
käytetään tehokkaasti.
Käyttäjillä on saatavilla erilaisiin liikkumistarpeisiin
vaihtoehtoja ja edellytykset tehdä vastuullisia valintoja. Elinympäristön viihtyisyys ja puhtaus luovat hyvinvointia.
Valtioneuvoston periaatepäätös maaseudun kehittämisestä
Periaatepäätöksessä tunnistetut keskeiset haasteet ovat:
Maaseudun väestön kaupunkeja nopeampaan ikääntymiseen pitää varautua.
Palveluiden saatavuus maaseudulla tulee varmistaa.
Liikenne- ja tietoliikenneinfrastruktuurin kattavuudesta ja kunnosta täytyy pitää huolta
Maaseudun elinkeinojen elinvoimaisuutta tulee edistää

Suomen aluekehittämisstrategia 2020,
Suomen aluekehitysvisio 2020
Vuonna 2020 Suomi tarjoaa asukkailleen laadukkaat ja
turvalliset elämän edellytykset, viihtyisän, ekotehokkaan
ja toimivan, luovuuteen kannustavan elinympäristön
sekä hyvät ja mielekkäät työ-, osallistumis- ja oppimismahdollisuudet. Ihmisten osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia on lisätty ja kulttuuripalveluita kehitetty.
Suomi on monikulttuuristunut ja maahanmuuttajat ovat
integroituneet tasavertaisina kansalaisina suomalaiseen
yhteiskuntaan.
Suomella on globaalissa kilpailussa oma erikoistunut
roolinsa, jonka perustana on alueiden osaamisen ja muiden voimavarojen tehokas hyödyntäminen ja jatkuva
kehittäminen. Suomi on vahva, uusiutumiskykyinen, tasaarvoinen ja dynaaminen verkostoyhteiskunta, jossa oppivat alueet toimivat aktiivisesti ja joustavasti erilaisissa
osaamis- ja arvoverkostoissa sekä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa.
Maamme alueet tarjoavat yrityksille ja muille organisaatioille maailmanlaajuisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön. Alueet ovat erilaistuneet ja niiden väliset kehityserot ovat kaventuneet.
Suomi on aloittanut siirtymisen vähäpäästöiseen ja luonnonvaroja kestävästi hyödyntävään talouteen erityisesti
asumisen, liikkumisen ja ruoantuotannon osalta. Suomalaiset yhdyskunnat ovat omalta osaltaan valmistautuneet
ilmastonmuutoksen hillintään ja välttämättömään sopeutumiseen.

Kilpailukykyä, hyvinvointia ja ekotehokkuutta
Suomen aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuva
Päämäärinä kilpailukyky, hyvinvointi ja ekotehokkuus
Suomen kansainvälinen kilpailukyky vahvistuu
Väestön hyvinvointi kasvaa
Ekotehokkuus paranee
Suomelle vahva asema Euroopassa
Itämeren alueen mahdollisuudet käyttöön
Kehittämisvyöhykkeitä rajojen yli
Monikeskuksinen ja verkottuva aluerakenne
Kaupunkiseuduista ja vyöhykkeistä vahva verkosto
Monimuotoiset suuralueet vahvuudeksi
Kaupunkiseuduista eheitä ja vetovoimaisia
Parempi saavutettavuus ympäristöä säästäen
Tehokas ja ympäristöä säästävä liikennejärjestelmä
Vahvemmat kansainväliset yhteydet
Valtakunnalliset yhteydet tukevat monikeskuksisuutta
Seudulliset ja paikalliset yhteydet turvataan
Laadukas ympäristö Suomen voimavarana
Maaseutualueille hyvät elinolosuhteet
Luonnonvarat kestävään käyttöön
Alueiden erityispiirteistä vetovoimaa vapaa-aikaan ja
matkailuun
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Eurooppa 2020 -strategia, Suomen kansallinen ohjelma
Suomen kansalliset vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet:
Työllisyysaste on 78 %
Tutkimus- ja kehitysmenojen tavoitetaso 4 % BKT:sta
Ilmasto- ja ympäristötavoitteet
o Päästökauppasektorilla EU:n tasolla vähennetään
päästöjä 21 % vuoden 2005 tasosta
o Päästökaupan ulkopuolella vähennetään Suomessa
päästöjä 16 %
o Uusiutuvan energian osuutta nostetaan 28 %
o Energiatehokkuutta parannetaan 4,21 Mtoe
Koulutustavoitteet
o Korkeakoulututkinnon suorittaa 42 % 30–34vuotiaista
o Koulupudokkaita on enintään 8 % 18–24-vuotiaista
Köyhien määrä vähenee 150 000:lla
Eurooppa 2020 -strategialla on vaikutusta rakennerahastotoimenpiteiden ohjaamiseen ja siten vahva alueellinen
merkitys.

Alueellisen tason linjauksia tiiviisti
Maakuntasuunnitelmat, huomioita
Uudellamaalla metropolialueen kehittäminen on
nostettu keskeisimmäksi asiaksi ja muu alue palvelee sitä. Metropoli asemoituu kansainväliseen kilpailuun investoinneista ja innovaatioista.
Monissa maakunnissa pitäydytään nykyisissä keskuksissa. Pääkeskuksen merkitys nousee esille tärkeänä osaamiskeskittymänä. Kasvumahdollisuuksia
nähdään etenkin maakuntakeskuksen kaupunkiseudulla.
Myös keskuksen yhteydet pienempiin kaupunkikeskuksiin ja näiden yhdessä muodostamat vyöhykkeet
nostetaan esille. Pienemmät keskukset voivat menestyä oman yritystoimintansa pohjalta.

Aluerakennerakennetta jäsennetään maakuntasuunnitelmassa pitkälti liikenneverkon kautta. Saavutettavuus on nostettu keskeiseksi asiaksi. Monissa maakunnissa korostetaan nopeita valtakunnallisia liikenneyhteyksiä, asemaa liikenneväylien solmukohdassa tai liikenteellisiä kehityskäytäviä sekä
tavoitellaan raideliikenteeseen tukeutuvan maankäytön vahvistamista. Lentoyhteyksiä painotetaan
erikseen osassa maakuntia.
Sijaintiedut ja logistiset rakenteet nähdään vahvuuksina esimerkiksi teollisuuden sijoittumisessa.
Venäjän yhteydet nostetaan esille erityisesti ItäSuomen maakunnissa.

Maaseutukaupunkien, kuntakeskusten ja maaseudun osalta tavoitteena on elinvoimaisuuden säilyttäminen.
Maaseutu nähdään myös laadukkaana asuinympäristönä. Maaseutuun kohdistuvia tavoitteita käsitellään tarkemmin vain osassa maakuntia. Maaseutualueiden paikallisia vahvuuksia on tunnistettu jonkin
verran. Esille nostetaan muun muassa elinkeinojen
monipuolisuus ja verkottuminen erikoistuneiksi kyliksi. Maakunnissa, joissa maatalouden merkitys on
suuri, painotetaan erikseen kilpailukykyistä alkutuotantoa ja siihen kytkeytyvää yritystoimintaa.
Virkistyksen ja vapaa-ajan alueet tunnistetaan osassa maakuntia.

Kuva 3.12. Maakunnan liittojen suunnittelujärjestelmä.
(Suomen aluekehittämisstrategia; Pohjois-Pohjanmaan maakuntasuunnitelma)
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Maakuntaohjelmista 2011–2014 nostettuja elinkeinorakenteellisia painopisteitä
01 UUSIMAA

02 VARSINAIS-SUOMI

04 SATAKUNTA

05 HÄME

06 PIRKANMAA

07 PÄIJÄT-HÄME

Palvelu- ja matkailualat

Meriklusteri (sis. telakka)

Tuote- ja palvelukehitys

Koneenrakennus

Hyvinvointi- ja terveysala

Energia- ja ympäristöteknologia

Matkailu

Well-being

Bio- ja hyvinvointiala, palvelut

Energia- ja ympäristöteknologia

Kulttuuriala ja luovan talouden
kehittämistoiminta

Maatalous, kalatalous ja elintarviketuotanto

Prosessiteollisuus (metsä, metalli,
metallituote, kemia) ja koneenrakennus

Biotalous

ICT ja innovaatioverstaat

ICT-liiketoiminta

Älykkäät koneet

Kulttuuri- ja elämystalous

Uudet osaamisalat ja kasvualat

Palvelu- ja sosiaalialat

Elintarviketuotanto

Elintarvike

Kierrätysliiketoiminta ja
-teknologia

Tietotekniikka

Digitaaliset sisällöt

Maaseudun yritystoiminta ja
lähienergia

Meriklusteri

Asuminen

Tuetaan erikoistumista piensarjatuotantoon

Ympäristö- ja energiateknologia
Luovat alat

Energiaosaaminen ja
-tuotanto

Hyvinvointi- ja elämyspalvelut

08 KYMENLAAKSO

09 ETELÄ-KARJALA

10 ETELÄ-SAVO

11 POHJOIS-SAVO

12 POHJOIS-KARJALA

Uudistuva metsäklusteri

Uudistuva metsäklusteri

Alkutuotanto

Metsä ja puu (perinteinen ja uusi)

Teknologia (metsä, kemia, energia,
metalli)

Matkailu ja palvelut

Teknologia- ja puutuoteteollisuus

Metsäklusterista energia- ja biomateriaaliklusteriksi

Ympäristö- ja erotustekniikka

Metsä- ja maatalouselinkeinot

Teknologiateollisuus

Kivi ja mineraalit

Puhdas energia ja ympäristöteknologia, logistiikka ja meritutkimus

Uusiutuva energia

Matkailu ja kulttuuri

Lääkeklusteri

Elintarviketuotanto

Venäjä-yhteistyö

Alueellinen erikoistuminen: maitotalous, akkuteknologia, matkailu

Potentiaalia: ICT, kulttuuri ja
hyvinvointi, matkailu

Palveluyrittäjyys

Venäjä-yhteistyö

ICT, digitaalinen liiketoiminta
Palvelualat (sis. matkailu)
Venäjä-yhteistyö

ICT, sähkö- ja tietotekniikka
Maaseutuelinkeinot
Venäjä-yhteistyö

13 KESKI-SUOMI

14 ETELÄ-POHJANMAA

15 POHJANMAA

16 KESKI-POHJANMAA

Uudistuva koneteollisuus

Elintarvikeklusteri

Bioenergia

Metalli- ja teknologiateollisuus

Energia-ala (sis. bioenergia ja
tuulivoima)

Maaseutuelinkeinot (maatalous,
elintarvike, turkis, hevoset ja kala)

Asumisklusteri

Metalliala

Uusiutuva metsätalous

Rakentaminen ja asumisen osaaminen

Matkailu

Palvelu- ja elämystalous

Metsä- ja puuala (sis. talonrakennus ja puuenergia)

Luonnonvara-ala, kaivostoiminta
ja jalostus, uusiutuva metsäteollisuus

Maidontuotanto
Hyvinvointiala
Luovat alat ja kulttuuri

ICT (sis. digitaaliset sisällöt)

Meriklusteri

Kemian-, metalli- ja konepajateollisuus sekä puutuote- ja veneteollisuus

Elintarvikeala

ICT ja nanoteknologia

Palvelut ja hyvinvointi

17 POHJOIS-POHJANMAA

18 KAINUU

19 LAPPI

Maaseutuelinkeinot
Energia-, luonnonvara- ja ympäristöalat

ICT ja elektroniikka (mittaustekniikka, ajoneuvotietojärjestelmät,
metalli)

Korkean jalostusasteen luonnonvarateollisuus

Metalli- ja puualat sekä prosessiteollisuus

Matkailu (vapaa-aika, kulttuuri,
elämys, kokous)

Kylmä- ja talviteknologia

ICT ja uusi teknologia

Luonnonvarat (metsä, lähiruoka,
kaivannaiset, energia)

Luovat alat

Matkailu

Elämysklusteri
Luonnontuotteet ja elintarvikkeet

Maaseutuelinkeinot
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Muovi ja metalli

Puun ja ruuan tuotanto
Luovat alat (muotoilu)

Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmat
Liikennejärjestelmäsuunnitelmien tarkoituksena on linjata maakunnan tai muun alueen yhteinen näkemys Kuva 3.13. Liikennejärjestelmäsuunnitelmista nostettuja esimerkkejä
liikennejärjestelmän ja tärkeiden yhteyksien kehittämisestä. Seuraavassa taulukossa esitetään maakun- aluerakenteellisesti tärkeistä lähitulevaisuuden kehityssuunnista.
nallisten tai laajempien alueiden suunnitelmien keskeisimmät linjat.
Taulukko 3.2. Maakuntien liikennejärjestelmäsuunnitelmien (myöhemmin: ljs) keskeiset kehityssuunnat.
Pirkanmaan ljs
2012

Keski-Suomen
ljs
2012

Lapin ljs
2011

Itä-Suomen
liikennestrategia
2011
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala

Maakunta on valtakunnallisesti merkittävä liikenteellinen solmupiste
Tärkeät yhteydet muihin maakuntakeskuksiin ja kansainvälisen liikenteen terminaaleihin HelsinkiVantaan lentoasemalle, rannikon satamiin ja Venäjän rajalle. Kansainvälisen saavutettavuuden vahvuutena Tampere-Pirkkalan lentoasema. Raideliikenteessä tavoitteena suora junayhteys Tampere – Pietari.
Tavoitteena Botnian korridori -hankkeen sisällyttäminen TEN-T ydinverkkoon
Rataverkko kytkee alueen pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueeseen ja naapurimaakuntiin.
Väestönkasvu kohdentuu Tampereen kaupunkiseudulle ja Pirkanmaan eteläosiin (HHT kehittämisvyöhyke). Elinkeinoelämän tarpeissa korostuvat metsä- ja teknologiateollisuus ja kaupan ala.
Merkittävimmät infrastruktuurin kehitystarpeet kohdistuvat TEN-T-ydinverkkoon ja Botnian käytävään
(vt 4 Jyväskylä-Oulu ja Vaajakoski, vt 9 erityisesti Jämsä-Jyväskylä sekä Jyväskylä-Tampere-ratayhteys)
Jyväskylän seudun logistiikkakeskus- ja tukipalvelutoimintojen keskittäminen
Säännöllisen lentoliikenteen turvaaminen Jyväskylästä Helsinki-Vantaalle. Helsingin junayhteyksien
palvelutason parantaminen, nopeuttamistoimenpiteet Jyväskylä-Tampere-Helsinki-ratakäytävään. Kaukoliikenteen kehittämisessä Helsingin ohella tärkeitä ovat naapurimaakunnat sekä Venäjän yhteydet.
Tärkeää tukea erityisesti metsä- ja metalliteollisuuden sekä matkailun säilymistä ja kehittymistä. Hajaasutusalueilla korostuvat maa- ja metsätalouden sekä bioenergian kuljetukset. Väestö keskittyy Jyväskylän kaupunkiseudulle, osin Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski-akselille ja paikallisesti seutu- ja kuntakeskuksiin.
Kemi-Tornion ja Rovaniemen alueilla keskitetään logistisia toimintoja. Kemi-Tornion alueesta muodostuu Barentsin alueen logistinen keskus.
Kärkihankkeita vt 4 parantaminen (Rovaniemen kohdalla, Oulu-Kemi), vt 21 parantaminen (PalojoensuuKilpisjärvi) ja Seinäjoki-Oulu-ratayhteyden palvelutason parantaminen. Kaivostoiminnan ja logistisen
aseman hyödyntämisen kannalta tärkeitä ovat Kemi-Kolari-raideyhteyden sähköistäminen ja parantaminen, Ajoksen sataman kehittäminen, meriväylän syventäminen sekä tie- ja ratayhteyksien kehittäminen.
Kaivostoiminnalle tärkeistä Jäämeren satamaan suuntautuvista ja Koillisväylän hyödyntämiseen tähtäävistä raideyhteysvaihtoehdoista esitetään laadittavaksi erillinen selvitys.
Turvataan nykyisen lentoasemaverkon säilyminen ja ympärivuotinen liikenne kaikille lentoasemille.
Kaivostoiminnan myötä kehittyviä ratayhteyksiä hyödynnetään Levin ja Ylläksen saavutettavuuteen.
Kemijärven yöjunaliikennettä jatketaan valtion tukemana kaukoliikenteen erityispalvelutasokohteena.
Keskeiset elinkeinoelämän alat kaivos-, metalli- ja metsäteollisuus sekä matkailu. Väestön keskittyminen
Rovaniemen ja Kemi-Tornion seutukuntiin, haja-asutusalueilla väestö vähenee.
Yhteyksillä Venäjälle ja Barentsin alueelle huomattava merkitys: rata- ja maantieyhteyksien kehittäminen
erityisesti kohti Pietaria, rajanylitysmahdollisuuksien lisääminen ja parantaminen
Saimaan syväväylä ja sisävesiliikenne tukevat liikennejärjestelmän ja solmupisteiden (Kuopio, Joensuu,
Varkaus, Savonlinna, Mikkeli) multimodaalisuutta.
Puu-, uusiutuva energia-, kaivannais- ja elintarvikevirrat asettavat haasteita liikennejärjestelmälle (myös
alempi tieverkko ja yksityistiestö). Matkailun merkitys on koko Itä-Suomelle elintärkeä. Monikeskuksinen
aluerakenne vahvistuvine maakunta- ja seutukeskuksineen, väestöä menettävät haja-asutusalueet .
Kuopioon logistiikkakeskus ja yhdistettyjen kuljetusten terminaali. Kehityshankkeita vt 5 (Mikkeli-Juva ja
Leppävirta–Kuopio), vt 23 (Varkaus–Viinijärvi), Karjalan rata (Luumäki–Joensuu) ja Savon rata (Kouvola–
Kajaani). Raja-asemia ja rajayhteyksiä kehitetään ottaen huomioon mahdollinen viisumivapaus.
Pohjois-Karjala ylläpitää myös maakuntakohtaista liikennejärjestelmäsuunnitelmaa

Esimerkkejä kehitettävistä
yhteysväleistä

Palojoensuu

Logistinen keskus
Tieyhteyden kehitys

Kolari

Ratayhteyden kehitys

Kemi-Kolari

Merkittävä satamayhteys

Kemijärvi

Tärkeä sisävesiyhteys
Rovaniemi

Yöjunayhteys
Helsinkiin

Merkittävät kehityskäytävät

Kuusamo

Kemi

Perämeren kaari
E18, Pohjolan kolmio

Helsinki – Hämeenlinna – Tampere
Meriväylien
syvyys

Oulu

Raahe

Vartius

Kajaani
Ylivieska

Kokkola

Vaasa
Kuopio

Seinäjoki

Joensuu
Jyväskylä

Pori

Varkaus

Mikkeli

Tampere

Savonlinna

Suora junayhteys Pietariin

Rauma

Lahti

Imatra
Kouvola

Turku

Lappeenranta

Kotka
Helsinki

Hanko
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Läpileikkaavia teemoja:
• Yhteydet pääkaupunkiseudulle
• Yhteydet Venäjälle
• Yhteydet satamiin
• Lentoyhteyksien säilyttäminen
maakunnista

Kilpisjärvi

Tallinna

Pietari
Karttapohja:
© Maanmittauslaitos 2012

Kainuun, KeskiPohjanmaan ja
PohjoisPohjanmaan
liikennestrategia
2011

Etelä-Karjalan ljs
2009

Keskeiset liikennekäytävät: vt 4 Jyväskylä–Kemi, vt 8 Vaasa–Oulu, vt 22 Oulu–
Kajaani, radat Seinäjoki–Oulu ja Ylivieska–Vartius, Oulun ja Kokkolan meriväylät
sekä Oulun kansainvälinen lentoasema. Lentoliikenne muilta asemilta (Kajaani,
Kokkola ja Kuusamo) Helsinkiin, linja-autoliikenne Perämerenkaarella/Meripohjolassa sekä linja-autolla runkoliikenne Ouluun suunnista Jyväskylä,
Joensuu ja Kuusamo, Perämeren satamien talvimerenkulun turvaaminen.
Kainuussa kasvualoja ovat informaatioteknologia ja elektroniikka, matkailu,
kaivostoiminta sekä energiatuotanto. Liikenteellisesti keskeinen asema kansainvälisessä Barentsin liikennekäytävässä EU:n ulkopuolelle suuntautuvana rajanylityspaikkana. Vartiuksen raja-aseman toiminnan ja sinne johtavien liikenneväylien
kehittäminen erityisen tärkeää. Maakunnan saavutettavuudessa korostuvat toimivat yhteydet eri kulkumuodoilla Helsinkiin ja Ouluun
Keski-Pohjanmaa on pääosin ns. ydinmaaseutua, suurimpia työllistäjiä julkisen
sektorin ohella epäorgaanisen kemian teollisuuden työpaikat ja pk-yritykset. Potentiaalisia kasvualoja kaivostoiminta ja siihen pohjautuva tuotannollinen toiminta sekä energia- ja ympäristötoimiala. Merkittäviä liikenneinvestointeja Pohjanmaan radan palvelutason nosto (Seinäjoki–Oulu), kaksoisraide (Kokkola–
Ylivieska) sekä vt 8 kehittäminen ( Vaasa–Oulu). Kokkolan sataman meriväylän
syventäminen ja satamaan johtavan Ykspihlajan radan kapasiteetin kehittäminen.
Kokkola-Pietarsaaren lentoaseman toimintaedellytysten turvaaminen
Pohjois-Pohjanmaalla kasvavat elinkeinoalat ovat kaivostoiminta, matkailu,
energia- ja ympäristötoimiala. Vahva Oulu on Pohjois-Suomen etu, muita liikenteellisiä solmupisteitä Raahe, Ylivieska ja Kuusamo. Merkittävimmät kehittämisinvestoinnit ovat Pohjanmaan radan palvelutason nosto (Seinäjoki–Oulu) ja
Ouluun suuntautuvien valtateiden 4, 8, 20 ja 22 kehittäminen. Toimivat tavarakuljetukset edellyttävät Oulun sataman kehittämistä ja meriväylän syventämistä.
Oulun lentoaseman kehittäminen kansainväliseksi kauttakulkuasemaksi.
Oulun seudun ohella myös Kokkolan ja Ylivieskan seutukunnat ovat kasvavia.
Maaseudun asutus harventunut voimakkaasti Kainuussa ja Koillismaalla.

Kymenlaakson ljs
2010

Sijainti Helsingin ja Pietarin välisessä maankäytön ja liikenteen kehityskäytävässä
tarjoaa logistisesti houkuttelevan toimintaympäristön. Logististen palveluiden kilpailukyvyn perusedellytyksenä Haminan ja Kotkan satamatoiminnot. Kouvolan logistiikkakeskuksen palvelutarjonnalla erityinen rooli.
Kaakkois-Suomen rajanylityspaikat ovat Euroopan tehokkaimpia Venäjän rajaliikenteessä. Vaalimaan rajanylityspaikka vilkkain.
Merkittävimpiä tavaravirtoja ovat metsäteollisuuden vientikuljetukset Kotkan ja
Haminan satamiin, raaka-aineiden tuontikuljetukset Suomen teollisuudelle sekä
kemikaalien ja konttien transitokuljetukset. Suomen ja Venäjän väliset kuljetukset
hoidetaan Vainikkalan ja Imatrankosken raja-asemien kautta. Vainikkalan rajaasemaa käytetään myös henkilöjunaliikenteessä.
Ulkoisten yhteyksien osalta kehittämistarpeita ovat mm. lähijunaliikennetarjonta
Lahden ja Helsingin suuntaan, junien ja bussien aikataulujen yhteensopivuus sekä
liityntäyhteydet Helsinki-Vantaan / Lappeenrannan lentoasemille.

Lounais-Suomen
liikennestrategia
2010

Painopisteet kansainvälisissä yhteyksissä: Venäjän rajaliikenteen toimivuusongelmien ratkaiseminen (erityisesti tieliikenne), Saimaan kanavan vuokrasopimuksen jatkaminen ja kehittämistoimenpiteet, kansainvälisen lentoliikenteen
tarjonnan ja palvelutason turvaaminen Lappeenrannasta (Pietariin ja syöttöliikenne Helsinki-Vantaalle), Venäjän puolella olevien keskeisten hankkeiden edistäminen ja nopean junaliikenteen käynnistäminen Pietariin.
Painopisteet kotimaan yhteyksissä: päätieverkon kehittäminen (vt6, vt13, vt26,
kt62) ja rataverkon investoinnit (Luumäki–Imatra ja Luumäki–Vainikkala)
Teollistumisen myötä väestö keskittynyt voimakkaasti Lappeenrannan, Joutsenon
ja Imatran muodostamalle ydinalueelle. Palvelut ja rakentaminen lisänneet työpaikkoja, teollisuuden työpaikat jatkavat vähentymistään. Kaakkois-Suomi on
maailman johtavia metsäteollisuuden keskittymiä, mitä tukee teollisuuden tutkimuslaitosten sijoittuminen Etelä-Karjalaan. Jalostussektorin osuus työpaikoista
lähes 30 %, matkailu nousemassa yhä tärkeämmäksi elinkeinoksi.

Uudenmaan ja
Itä-Uudenmaan
liikennestrategia
2007

Varsinais-Suomi ja Satakunta muodostavat kehitysvyöhykkeen runkonaan vt8.
Nopeat rata- ja tieyhteydet pääkaupunkiseudulle ja Tampereelle tärkeitä.
Lounaisrannikon kautta kulkevat ulkomaanyhteydet ovat elintärkeitä sekä alueen
vientiteollisuudelle että koko maan ulkomaankaupalle. Alueen satamien kautta kulkee neljännes koko maan ja yli 90 % Skandinavian merikuljetuksista.
Tärkeimpiä toimenpiteitä vt8 parantaminen (Turku–Pori), Rauman meriväylän
syventäminen, Turun satamayhteyden parantaminen, Kokemäki–Tampere rataosan
peruskorjaus, Turku–Toijala radan parantaminen tavaraliikenteelle sekä Turun ja
Porin lentoliikenneyhteyksien ja Porin junayhteyksien kehittäminen.
Elinkeinoelämän avainaloja teknologiateollisuus (metalli-, kone- ja elektroniikkateollisuus), metsä- ja kemianteollisuus sekä elintarviketeollisuus ja energiantuotanto.
Myös meriklusteri tärkeä ja saaristossa matkailu. Vahvoja kaupunkiseutuja Turku
(työssäkäyntivyöhykkeet Saloon, Loimaalle ja Uuteenkaupunkiin) ja Pori (työssäkäyntivyöhykkeet Raumalle ja Kokemäenjokilaaksoon)
Molemmilla maakuntakohtaisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen on
valmisteilla.
Tärkeä sijainti kotimaan päätieverkossa ja Suomen ulkomaan yhteyksissä (HelsinkiVantaan lentoasemalle, satamiin ja Venäjälle).
Useita valtakunnallisesti merkittäviä teollisuus- ja logistiikkakeskuksia, satamia ja
maaliikennekeskuksia sekä kansainvälinen lentoasema. Terminaalien saavutettavuus, yhteyksien laatu pääväylien ja terminaalien välillä, terminaaleihin saapuvan
liikenteen sujuvuus sekä riittävät odotus- ja huoltoalueet tärkeitä.
Meriliikenteen kehittämiseen uusia mahdollisuuksia ainakin tietojärjestelmien,
jäänmurron ja satamaparien yhteistyön kehittämiseksi.
Helsinki-Vantaan lentokentän liikenteelliseen saavutettavuuteen vaikuttava Kehärata parantaa sekä kansainvälisiä että kotimaisia yhteyksiä.
Väestönkasvu alkanut hidastua, muuttovoitto suurinta pääkaupunkiseudun kehyskunnissa. Alueen itä- ja länsialueilla väkiluku vähenee. Kaupunkikeskustoja ympäröivien kehäteiden ulkopuolella korostuvat teolliset toiminnot, elintarviketuotanto
ja vapaa-ajan toiminnot. Keskustaan keskittyvät palvelu- ja IT-alat.

Satakunta
Varsinais-Suomi
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Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeessä valmistellaan uutta liikennejärjestelmäsuunnitelmaa.
Molempien maakuntien uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman on määrä valmistua vuoden 2013 aikana. Aiemmat, vielä voimassa olevat suunnitelmat linjaavat seuraavaa:
Kanta-Hämeen ljs
2009
(uusi valmisteilla)






Päijät-Hämeen ljs
2006
(uusi valmisteilla)





Kuva 3.14. Liikennejärjestelmäsuunnitelmien valmistumisvuodet ja vaikutusalueet.

Vahvistetaan Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -käytävää maan merkittävimpänä
kehitysvyöhykkeenä ja liitetään koko Kanta-Häme luontevaksi osaksi kasvavaa Helsingin metropolialuetta. Toinen kehittämisvyöhyke rakentuu Helsingistä Forssan
kautta Poriin johtavan valtatien 2 varaan. Tien merkitystä korostaa suoran ratayhteyden puuttuminen Helsingin ja Porin väliltä.
Maakunta sijoittuu päätie- ja ratayhteyksistä muodostuvan Ylisen Pietarin yhteyden varrelle ja tällä poikittaisvyöhykkeellä maakunnan kehityksen kannalta tärkeitä
ovat yhteydet Turkuun ja Lahteen mutta myös laajemmin edelleen Länsi-Suomen
satamien kautta Skandinaviaan ja Kaakkois-Suomen kautta Venäjälle.
Kilpailukykyisiä sijoittumispaikkoja logistiikkatoiminnoille kehitetään pääväylien
läheisyydessä
Oikorata Kerava–Lahti tärkeä yhteys Helsinkiin. Itäisen Suomen ratoihin liittyvät
kehittämistoimenpiteet tuovat Pietarin metropolialueen selvästi lähemmäksi. Pitkällä aikavälillä tulee säilyttää mahdollisuus Lahti–Heinola–Mikkeli-ratayhteyteen
ja vähäliikenteiset tavaraliikenteen radat, Lahti–Heinola ja Lahti–Loviisa, nähdään
valtakunnallisesti tärkeinä rataverkon osina.
Lahden seudulla ärkevää keskittyä yhden kilpailukykyisen logistiikkakeskuksen
kehittämiseen. Kehitetään TransSiperian-radan kuljetuksiin liittyviä logistiikan lisäarvopalveluita. Hyödynnetään oikoradan ja Vuosaaren sataman mahdollisuudet.
Vuosaaren sataman kuljetuksia palvelevien logistiikkakeskittymien sijoittamisessa
otetaan huomioon sujuvat rautatiekuljetukset.

Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla ei ole voimassa olevaa liikennejärjestelmäsuunnitelmaa, mutta molemmissa suunnittelutyö on käynnissä.
Pohjanmaan ljs



Suunnitelmatyö käynnissä, arvioitu valmistuvan 2013

Etelä-Pohjanmaan ljs



Suunnitelmatyö käynnissä, arvioitu valmistuvan 2014

Karttapohja:
© Maanmittauslaitos 2012
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3.3. Keskus- ja palveluverkko sekä kehittämisvyöhykkeet
Aluerakenteen ja liikennejärjestelmän suunnittelussa ja
ohjauksessa tunnistetaan ja määritellään keskus- ja
palveluverkkoja sekä näiden rinnalla myös kehittämisvyöhykkeitä, jotka toimivat lähinnä poliittisena yläkäsitteenä erilaisille kehitysprojekteille. Keskusverkkomääritykset suuntaavat eri hallinnonalojen toimenpiteitä ja
investointeja sekä alueidenkäytön ohjausta.
Professori Jussi Jauhiaisen (2011, 12) mukaan teollista
yhteiskuntaa on luonnehtinut pyrkimys kehityksen
hierarkkiseen suuntaamiseen ja ohjaamiseen. Jälkiteollisessa yhteiskunnassa julkisen sektorin kiinnostus ja
kyky ohjaukseen on hänen mukaansa ollut vähäisempää ja kaupunkiseutujen välillä on tapahtunut kilpailua
ja erikoistumista.
Sami Moisio on tutkinut kirjassaan Valtio, alue, politiikka (2012) suomalaisen aluesuunnittelun ja -politiikan
muutosta 1940-luvulta tähän päivään. Hänen mukaansa viimeisen kolmen vuosikymmenen aikana valtion ja
paikkakuntien sidos on asteittain muuttunut. Tämä
liittyy Moision mukaan kilpailuvaltiokapitalismin läpilyöntiin. On tapahtunut kehitystä, joka irtaannuttaa
sosiaalisesti, poliittisesti ja alueellisesti tasapäistävästä
alueellistamisesta eli pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta.

valtion kilpailukykyyn ja kustannustehokkuuteen nojaavin kriteerein. Moisio pohtiikin, että monikeskuksisuus
ja metropolivaltio ovat erityisesti Suomessa julkisen
sektorin toimijoiden vastaus uusliberaalin kapitalistisen
yhteiskunnan haastamalle alueellisuudelle. Vahvojen
kaupunkiseutujen uskotaan kovassa kilpailutilanteessa
toisaalta pitävän yritykset ja taloudellisen toiminnan
maan rajojen sisällä ja toisaalta linkittävän valtion tehokkaasti globaalin tason kilpailuun.
Monikeskuksisuus on nostettu aluerakenteen kehittämisessä yhdeksi päätavoitteista. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden ja alueiden kehittämistavoitteiden mukaan ”aluerakennetta kehitetään monikeskuksisena ja verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perustuvana kokonaisuutena”. Tavoitetta tulkitaan sekä valtakunnan että aluetason suunnittelussa ja
politiikassa.
Jussi Jauhiaisen (2011, 12) määrittelemänä monikeskuksisuudella tarkoitetaan "… synergisesti vuorovaikutteisen alue- ja yhdyskuntarakenteen sekä tähän
liittyvän toiminnallisuuden keskittymisen ja hajautumisen mielekästä tasapainoa. Sillä tuetaan kaupunkiseutujen, muiden alueiden sekä aluerakenteen taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta."

Moisio (2012, 161) toteaa, että laajaan aluesuunnittelujärjestelmään nojannut alueellisesti hajautettu ja tasapainoinen hyvinvointivaltio säilyi Suomessa vallitsevana
aluerakenteena aina 1990-luvun alkuun asti. Raskaan
lamakauden myötä ja enenevästi myös sen jälkeen tätä
paradigmaa on kuitenkin vakavasti haastettu pääosin
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Kuva 3.15. Suomen verkottuva aluerakenne edellisen
aluerakenteen ja alueidenkäytön kehityskuvan mukaisesti (Ympäristöministeriö 2006).

Monikeskuksisuudesta voidaan käyttää myös jo 1970luvulla Suomessa käyttöönotettua termiä hajakeskittyminen. Suomen keskusrakenne on tällä hetkellä harvenemassa ja painottumassa etelään. Monipuoliset suuret kaupunkiseudut menestyvät, kun taas yhteen teollisuudenalaan keskittyneet keskukset ovat yhteiskunnallisille muutoksille herkempiä ja uhkaavat näivettyä.
Verkottuneen aluerakenteen ominaisuudet (2009)
-esiselvitysraportin mukaan ”kansallisen kilpailukyvyn
ylläpitäminen edellyttää hyvin toimivaa verkostomaista
aluerakennetta, jonka ytimenä on tehokas logistiikka ja
kommunikaatio sekä alueiden erikoistuminen ja toimiva
työnjako".
Sektoritutkimuksen neuvottelukunnan Alue- ja yhdyskuntarakenteet ja infrastruktuurit -jaoston raportissa
(Lampinen et al. 2011) todetaan, että Suomessa aluekehittämisen tavoitteissa on monikeskuksisuuden käsitteen sisään rakennettu ristiriita tehokkuuden ja tasapuolisuuden välille. Kun tarkempia poliittisia valintoja
näiden kahden vaihtoehtoisen painotuksen välillä ei ole
tehty, tavoitellun monikeskuksisen aluerakenteen perusteet ovat jääneet avoimiksi. Kirjoittajien mukaan
tällä hetkellä ei ole olemassa eri hallinnonaloille yhteistä näkemystä siitä, millaisten yhteiskuntapoliittisten
tavoitteiden saavuttamisella on kaupunkiverkon kehittämistarpeisiin heijastuvia vaikutuksia. Myös Jauhiainen
(2011, 38) peräänkuuluttaa yhteistä visiota Suomesta ja
siitä, millainen keskusverkko halutaan rakentaa.

Maakunnat linjaavat pitemmän aikavälin maakuntasuunnitelmissa ja lyhyemmän aikavälin maakuntaohjelmissaan yhteiskunnan alueellista rakentumista. Maakunnat järjestävät alueidenkäyttöä usein yhden maakuntakeskuksen ja tätä tukevien aluekeskusten palveluverkostoksi. Eri maakunnissa lähestymistavat ovat
erilaisia niin keskusmäärittelyissä kuin asioiden esitystavoissakin. Taulukossa 3.3 on esitelty maakuntien
omia näkemyksiä siitä, miten keskusverkosto on alueilla
rakentunut tai millaista keskusverkkoa tavoitellaan.
Kuvissa 3.16 3.33 on esitelty saatavilla olevia karttaesityksiä maakunnallisesta alueiden jäsentämisestä sekä
mahdollisista keskusverkkosuunnitelmista ja kehittämisvyöhykkeistä.

119

Taulukko 3.3. Maakuntien keskus- ja palveluverkkonäkemykset maakuntasuunnitelmissa.
Maakuntien keskus- ja palveluverkkonäkemykset maakuntasuunnitelmissa
01 UUSIMAA

02 VARSINAIS-SUOMI

04 SATAKUNTA

05 HÄME

06 PIRKANMAA

07 PÄIJÄT-HÄME

Kasvumaakunta.

Maakuntakeskus Turku

Pori ja Rauma kasvukeskuksia.

Pääkaupunkiseutu on koko maan
metropolikeskus.

+ seutukeskukset Uusikaupunki, Loimaa, Parainen ja
Salo.

Pohjois-Satakunnassa väestörakenne ikääntyy.

Kasvumaakunta, edullinen
sijainti tärkeiden liikenneväylien
solmukohdassa.

Kasvumaakunta, jossa väestö
keskittyy taajamiin, erityisesti
Tampereelle.

Hämeenlinna, Riihimäki, Forssa
kaikki kasvukeskuksia.

Sijainti tärkeiden liikenneväylien risteyskohdassa ja
erityisesti yhteys Helsinkiin.

Lahden suurkaupunkikeskus, Orimattilan ja
Heinolan kaupunkikeskukset.

Tärkeimpiä muita kasvukeskuksia:
Hyvinkää, Lohja ja Porvoo.
08 KYMENLAAKSO

09 ETELÄ-KARJALA

10 ETELÄ-SAVO

11 POHJOIS-SAVO

12 POHJOIS-KARJALA

Kouvola sekä Kotka-Hamina tasapuolisesti kehitettävät keskukset.

Keskuksena "Saimaankaupunki" (Lappeenranta, Joutseno,
Imatra)

Mikkeli, Savonlinna ja Pieksämäki keskuksina.

Varkaus-Kuopio-Iisalmi
-kehittämisvyöhyke (+KuopioTahko).

Joensuun aseman vahvistaminen.

Tärkeä sijainti mm. E18-väylän varrella.

Vahva toiminnallinen yhteys
Venäjälle.

Hyvä sijainti Helsinkiin ja
Pietariin nähden -> saavutettavuuden parantaminen.

13 KESKI-SUOMI

14 ETELÄ-POHJANMAA

15 POHJANMAA

16 KESKI-POHJANMAA

Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski –
kehityskäytävä.

Seinäjoen kaupunkiseudun
kilpailukyvyn kehittäminen.

Saavutettavuutta on parannettava, logistiikan keskuksena kasvukeskus Vaasa.

Kokkolan kehittäminen valtakunnan osakeskuksena.

Toimivilta ydinmaaseutualueilta hyvät yhteydet maakunta- ja seutukeskuksiin.

Aluerakenne tasapainoinen ja
monikeskuksinen. Pietarsaaren toiminnallinen yhteys
Kokkolaan.

17 POHJOIS-POHJANMAA

18 KAINUU

19 LAPPI

Oulu + Koillismaa, Raahe, Oulun
eteläinen (1+3).

Kajaani-Sotkamo maakuntakeskus + Kuhmo ja Suomussalmi aluekeskukset.

Rovaniemen ja Kemi-Tornion
maakuntakeskukset.

Jyväskylä suurin kasvukeskus ja
alueen veturi.

Oulu koko pohjoisimman Euroopan
keskus, lisäksi kaivos- ja matkailukeskuksia.

Oulu-Kajaani-Arkangel –
kehittämisvyöhyke.

Aluekeskukset (matkailukeskukset, kaivokset). Kansainväliset kehityskäytävät.
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Liikenneyhteyksien parantaminen (erityisesti Savon rata ja
VT5).

Tasapainoisen aluerakenteen
kehittäminen.
Perämeren kaaren ylikansalliset
kehityskäytävät.

Maakunnan saavutettavuuden
parantaminen etelään ja rajan
yli (Niirala).

Virkistyksen ja vapaaajan suuralueet.

Kuva 3.16. Uudenmaan keskusverkkoluokitus (Uudenmaan liitto 2012).

Kuva 3.17. Päijät-Hämeen keskusverkko (Päijät-Hämeen liitto 2011).
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Kuva 3.18. Varsinais-Suomen keskusverkkosuunnitelma 2030
(Varsinais-Suomen liitto 2010)

Kuva 3.19. Satakunnan aluerakenne (Satakuntaliitto 2008).
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Kuva 3.20. Pirkanmaan väestö ja keskukset (Pirkanmaan liitto 2010).

Kuva 3.21. Hämeen maakuntasuunnitelmakartta (Hämeen liitto 2009).
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Kuva 3.23. Kymenlaakson keskusverkko 2030 (Kymenlaakson liitto 2010).

Kuva 3.22. Keski-Suomen keskusverkkosuunnitelma 2030 (Keski-Suomen liitto 2010).
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Kuva 3.24. Etelä‐Savon keskusverkko (Etelä‐Savon liitto 2006).

Kuva 3.25. Pohjois‐Savon aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehitys‐
kuva 2030 (Pohjois‐Savon liitto 2012).
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Kuva 3.27. Pohjois-Karjalan aluerakenne 2020 (Pohjois-Karjalan liitto 2003).

Kuva 3.26. Etelä-Karjalan aluerakenne (Etelä-Karjalan liitto 2010).
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Kuva 3.29. Pohjanmaan aluerakenne 2030 (Etelä-Pohjanmaan ELY 2012).

Kuva 3.28. Etelä-Pohjanmaan keskusverkko 2030 (Etelä-Pohjanmaan liitto 2005)
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Kuva 3.30. Keski-Pohjanmaan keskusverkkosuunnitelma vuoteen 2030 (Keski-Pohjanmaan
Liitto 2010).
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Kuva 3.31. Pohjois-Pohjanmaan aluerakenne 2030 (Pohjois-Pohjanmaan liitto 2010).

Kuva 3.32. Kainuun keskusverkkomalli visio (Kainuun maakunta-kuntayhtymä 2005).

Kuva 3.33. Lapin keskusverkko 2030 (Lapin liitto 2009).
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Kehittämisvyöhykkeet
Suomessa on useita alueellisia kehittämisvyöhykkeitä,
joista osa ulottuu myös maan rajojen ulkopuolelle. Kehittämisvyöhykkeille tunnusomaista on, että ne tukeutuvat
sekä yhdyskuntarakenteeseen että liikennekäytäviin.
Kehittämisvyöhykkeille ei ole vakiintunutta määritelmää,
vaan niillä voidaan tarkoittaa erilaisia verkostoja, toimintamalleja ja vyöhykkeitä. Tunnistetut kehittämisvyöhykkeet ovat luonteeltaan erilaisia. Pienimmissä vyöhykkeissä asukkaita on alle 20 000 ja suurimmassa yli kaksi miljoonaa. Osalla vyöhykkeistä yhteistyö on jo vakiintunutta,
osa sen sijaan on vasta kehittämiskohteen tasolla. (Jauhiainen et al. 2007) Kuvassa 3.34 esitetään erilaisia kehittämisvyöhykkeitä Suomessa.
Kehittämisvyöhykkeillä pyritään yhdistämään talouden
kasvu ja tasapainoinen aluekehitys ohjaamalla kehitystä
vyöhykemäisesti kasvukeskusten välille tai kasvukeskuksien lähialueelle. Vahva tieyhteys, rautatie tai vesiväylä
muodostaa vyöhykkeen rungon, johon toiminta eri tavoin
kiinnittyy ja joka fyysisesti yhdistää vyöhykkeeseen kuuluvia toimijoita. Osa vyöhykkeistä on muutaman kilometrin leveitä käytäviä liikenne- ja kommunikaatiorungon
ympärillä. Osa on laajoja, harvaan asuttuja ja rakentamattomia vyöhykkeitä. (Jauhiainen et al. 2007)

Kehittämisvyöhykkeissä on tunnistettu liikenneinfrastruktuuriin perustuvia akseleita, alueiden
välistä taloudellista kehitystä suuntaavia talousakseleita ja yhdyskuntarakennetta suuntaavia urbanisaatioakseleita. Käytävillä viitataan useimmiten fyysisiin verkostoihin ja vyöhykkeellä laajemmin fyysis-toiminnallisiin verkostoihin. (Pouru
2012)
Maan rajat ylittäviä kehittämisvyöhykkeitä ovat
esimerkiksi Perämerenkaari ja E18-vyöhyke. Myös
Helsinki-Hämeenlinna-Tallinna-vyöhykkeen
on
nähty jatkuvan Tallinnaan ja Viron halki Baltiaan.
Jäämeren ja Barentsin käytävien luonne on ensisijaisesti logistinen ja liittyy arktisten alueiden
luonnonvarojen hyödyntämiseen ja taloudelliseen
vuorovaikutukseen arktisella alueella. (Jauhiainen
et al. 2007, Pouru 2012)

Kuva 3.34. Kehittämisvyöhykkeitä Suomessa (Lähteet:
Moilanen 2012, Jauhiainen et al. 2007, VASAB 2010).

Esimerkkejä kehittämisvyöhykkeistä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jäämeren käytävä
Tornionlaakson käytävä
Barentsin käytävä
Perämerenkaari
OuKa-vyöhyke
Keskipohjola
Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski
Iisalmi-Kuopio-Varkaus
Lounaisrannikko
Helsinki-Hämeenlinna-Tampere
(HHT-vyöhyke)
11. Etelä-Karjalan laatukäytävä
12. E18-vyöhyke

1
2
3

4

5

Vuorovaikutteinen vyöhyke ylittää aluehallinnollisesti
vakiintuneiden yksiköiden eli kuntien, seutukuntien,
maakuntien ja valtioiden rajoja. Usein vyöhyke määrittyy
sopimuksenvaraisesti eli vyöhykkeen organisaatiot määrittävät, mitkä hallinnolliset alueyksiköt siihen kuuluvat.
Käytännössä kehittämisvyöhykkeeseen kuuluu osia useista kunnista. Enemmistö kehittämisvyöhykkeistä on lähes
pelkästään julkisvetoisia. (Jauhiainen et al. 2007, Pouru
2012)

6

9

7

11

10
12
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8

3.4. Kaupunkiverkot
Toiminnalliset kaupunkiseudut

Kuva 3.35. Kaupunkiverkko 2006 (Antikainen et al. 2006).

Kansallista kaupunkiverkkoa ja kaupunkiseutuja on arvioitu vuonna 2006 kaupunkiseutujen vahvuuteen ja monipuolisuuteen, toiminnalliseen erikoistumiseen, kehitysedellytyksiin ja kehityskuvaan perustuen (tarkasteluvuosi
2003). Toiminnallisesti merkittäviksi kaupunkiseuduiksi
määrittyi tuolloin kaikkiaan 36 seutua. Kuvassa 3.35 esitetään Suomen kaupunkiverkko vahvuusarvioineen. Kuvassa näkyvät arviot on tehty perustuen taulukon 3.4
muuttujiin. (Antikainen et al. 2006)
Taulukko 3.4. Kaupunkiverkkotutkimuksen 2006 muuttujat (Antikainen et al. 2006).
Vahvuusluokka
(Monipuolisuus)

Koko

Keskusmerkitys

Kehityskuva

Toiminnallinen erikoistuminen

Kehitysedellytykset

Osaamisperusta

Kulttuuripalvelut

Kansainvälistyminen

Väestömäärä
Teollisen tuotannon jalostusarvo tai viennin arvo
Majoitus- ja ravitsemustoiminnan tai kuljetuksen liikevaihdon osuus
Kaupan liikevaihto
Aluehallinnollinen asema
Yliopistopaikkakunta
500 suurimman yrityksen pääkonttorit
Nettomuutto
Työllisyyden kehitys
Työttömyysaste
Teollisuus
Yksityinen palvelutoiminta
Julkinen palvelutoiminta
Informaatiosektorin työlliset / osuus työvoimasta
T&K menot / asukas
Teknologiakeskukset, yritysten henkilöstö
Korkeakoulututkinnon suorittaneet (yli 15 vuotiaista)
Elokuvateattereissa käynnit
Teattereissa käynnit
Museoissa käynnit
Sinfoniakonserttien kuulijat
Teollisen tuotannon viennin arvo
Kansainvälinen lentoliikenne
Laivaliikenne, ulkosatamat
Tavaroiden tuonti ja vienti satamassa
Ulkomaalaisten yöpymisiä
Ulkomaiden kansalaisia
Kansainvälisten konferenssien osallistujat
Yliopisto-opiskelijat
Liikennemäärät raja-asemilla, ajoneuvojen ylitykset
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Äkillisen rakennemuutoksen alueiksi on nimetty Suomessa sellaisia alueita, jotka ovat heikentyneet tuotantorakenteeltaan yritysten lopettaessa toimintansa. Tuotannon supistamista on tapahtunut erityisesti metsäteollisuudessa, mutta myös metalli- ja konepajateollisuus sekä
sähkötekninen teollisuus ovat joutuneet supistamaan
tuotantoaan. Vähennystoimenpiteet ovat kohdistuneet
voimakkaimmin perinteisille teollisuusseuduille. Vuosina
2007–2011 äkillisen rakennemuutoksen alueiksi nimettiin
22 aluetta (21 seutukuntaa ja Kaskisen kaupunki) (kuva
3.36). Suurin osa rakennemuutoksen alueista on teollisuusvaltaisia. (Hytönen et al. 2011)
Kun äkillisen rakennemuutoksen alueita verrataan vuonna 2006 laadittuun kaupunkiverkoston analyysiin, voidaan todeta, että osa kaupunkiverkkotutkimuksen tunnistamista riskeistä on realisoitunut hyvinkin nopeasti.
Toisaalta esimerkiksi Salon seudulla on nähty 2000-luvun
alun tietoihin perustuen myös kehitysedellytyksiä, mutta
Nokia Oyj:n ja sen alihankkijaverkostojen massiivisten
irtisanomisten vuoksi alue on äkillisen rakennemuutoksen kohteena. Alueen tuotantotoiminnan veturina olleen
elektroniikkateollisuuden rakennemuutos heijastuu myös
muihin toimialoihin vaikuttaen näin laajemmin alueen
vahvuuteen.

Kuva 3.36. Äkillisen rakennemuutoksen alueet sekä niiden
suurimmat työllistäjät (Hytönen et al. 2011).

Suurin työllistäjä seutukunnassa
Teollisuus
Maa-, metsä- ja kalatalous
Terveys- ja sosiaalipalvelut

Seutukaupunkiverkosto
Suurten kaupunkiseutujen rinnalla 2000-luvulla on alettu
selvittää myös seutukaupunkiverkon elinkeinorakennetta
ja aluerakenteellista merkitystä (mm. Eskelinen 2011,
Hynynen 2011, Ojaranta 2011). Seutukaupunki viittaa
pieniin, maakuntakeskustasoa selvästi pienempien työssäkäyntialueiden keskuksiin. Seutukaupunkiverkostoon
kuului vuonna 2011 yhteensä 47 kaupunkia (kuva 3.37).
(Eskelinen 2011).
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Kuva 3.37. Seutukaupunkiverkosto vuonna 2011 (Eskelinen 2011).

Seutukaupungit muodostavat aluerakenteellisesti kaupunkiverkon rungon alue- ja maakuntakeskusten ja
maaseudun välissä. Seutukaupunkien vahvistaminen on
nostettu yhdeksi teemaksi myös Suomen aluekehittämisstrategiassa (TEM 2010). Koko seutukaupunkiverkoston tasolla pienten ja keskisuurten kaupunkien rooli
kansallisena hyvinvointivaltion ylläpitäjänä ja kehittäjänä on tärkeä, sillä seutukaupunkien alueellinen kattavuus Suomen kartalla on varsin hyvä. (Eskelinen 2011,
Hynynen 2012)
Seutukaupungeissa käydään pääosin oman kaupungin
alueella töissä ja niiden kärkitoimialoista metalliteollisuus sekä tukku- ja vähittäiskauppa tulevat olemaan
jatkossakin kaupunkien kärkitoimialoja. Kasvussa ovat
erilaiset terveys- ja hyvinvointipalvelut, matkailu sekä
myös bioenergia-, ympäristöteknologia ja vesiliiketoimintaan liittyvät yritykset. Useimmissa seutukaupungeissa tärkeimmät osaamisverkostot ovat linkkejä yritysten ja koulutuslaitosten välillä. (Ojakoski 2012)

Kuva 3.38. Alueiden tyypittely KOKO-ohjelman mukaan
(KOKO 2010).

Metropolialue
Pääkaupunkiseutu
Länsi-Uusimaa
KUUMA-seutu
Hyvinkään-Riihimäen talousalue
Itä-Uusimaa

Monipuoliset yliopistoseudut
Turun seutu
Tampereen seutu
Jämsä-Jyväskylä-Äänekoski kehittämisvyöhyke
Vaasan seutu
Kuopion alue
Joensuun seutu & Keski-Karjala
Oulun seutu

Itä- ja Pohjois-Suomen maaseutualueet
Kaustisen seutu
Pielisen Karjala
Ylivieskan seutu
Nivala-Haapajärven & Haapaveden-Siikalatvan seutu (NHS)
Oulunkaari
Koillis-Suomi & Itä-Lappi
Tunturi-Lappi & Torniolaakso
Pohjois-Lappi

KOKO-ohjelman kaupunkiverkko
KOKO (alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma) on
alueiden omaehtoisen kehittämisen ja alueiden kehittämisestä annetun lain (1651/2009) mukainen erityisohjelma, jolla tuetaan paikallistason strategista kehittämistä ja parannetaan alueen kehittämiseen osallistuvien toimijoiden yhteistyötä. KOKO-ohjelmassa on
tehty kaupunkiverkkotutkimuksesta johdettu Suomen
alueellinen tyypittely, joka kattaa lähes koko Suomen.
Aluetyypittely esitetään kuvassa 3.38. (KOKO 2010)
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Maakuntaveturit
Hämeenlinnan seutu
Lahden alue
Kotkan-Haminan seutu
Kouvolan seutu
Lappeenranta–Imatra seutu
Rauman seutu
Porin seutu
Mikkelin seutu
Seinäjoen seutu
Kokkolan seutu
Kainuun alue
Rovaniemen seutu

Erikoistuneet teolliset seudut
Salon seutu
Etelä-Pirkanmaa
Varkauden-Pieksämäen seutu
Pietarsaaren seutu
Raahen seutu
Kemi-Tornion alue

Etelä- ja Länsi-Suomen maaseutualueet
Turunmaa
Vakka-Suomi
Loimaan seutukunta
Pohjois-Satakunta
Lounais-Pirkanmaa
Luoteis-Pirkanmaa
Ylä-Pirkanmaa, Keuruu & Kaakkois-Pirkanmaa
Keski-Suomen maaseutualueet
Suupohjan rannikkoseutu
Kauhajoen seutu/Suupohja
Etelä-Pohjanmaan järvialue

Pienet aluekeskukset
Forssan seutu
Savonlinnan seutu
Ylä-Savo

