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Keskiviikko 1.11.2017 Suomi kaupungistuu! 

9.15 Aamukahvit ja rekisteröityminen

10:00 Tilaisuuden avaus, tervetulosanat
•	 Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto

 
Suunnittelujärjestelmän tulevaisuus
10:10 Keynote: Maankäyttö- ja rakennuslain 
  uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet

•	 Antti Irjala Ympäristöministeriö
•	 Kommenttipuheenvuoro: Anne Jarva, Kuntaliitto

10:40 Alustus ja työpaja: MALPE-suunnittelun  keskeiset haasteet    
  maankäyttö- jarakennuslain uudistukseen liittyen

•	 Raine Mäntysalo, BEMINE-konsortio

12:00 Lounas Kellohallilla

 
 
 Kaupungistumisen tulevaisuus
12:45 Keynote: Suomalaisen kaupungistumisen 
  nykykehitys ja sen haasteet

14:45 Skenaario-hackaton:: Suomalaisten kaupunkien ja      
  kaupunkiseutujen tulevaisuuden hahmottaminen

•	 Mihin suuntiin nykykehitys voisi kaupunkeja viedä?
•	 Millaisia poliittisia päätöksiä pitäisi kehityksen valossa 

tehdä?  
•	 Kahvittelua työn lomassa

15:15 Asiantuntijapaneeli päivän työskentelyn tuloksista
•	 Aleksi Neuvonen, Demos Helsinki
•	 Kimmo Kurunmäki, Rakli ry
•	 Kaisa Hernberg, kaupunginvaltuutettu, Helsinki 
•	 Anne Jarva, Kuntaliitto
•	 Sampo Ruoppila, Turun kaupunkitutkimuksen ohjelma
•	 Pekka Normo, Ympäristöministeriö

15:45 Päivän yhteenveto ja BEMINE-hankkeen seuraavat      
  askelmerkit 

Suomi kaupungistuu! -päivänä 1.11. kaupungistumisen tulevaisuutta 
tarkastellaan yhdyskuntarakenteen nykykehityksen ja siihen liittyvien 
haasteiden kautta. Samalla keskustellaan siitä, millaisia päätöksiä tulisi tehdä, 
jotta kaupunkiseutujen kehitys olisi kestävää.



Ohjelma torstai 2.11.
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Torstai 2.11.2017  - Kaupungistuuko Suomi?
10:00 Skenaariotyöpajan ensimmäinen näytös

•	 Alustuksia muutosvoimista ja 
epävarmuustekijöistä:  
 URMI- ja BEMINE-hankkeiden 
 tutkijakimaran esitys 

•	 Skenaarioaihioiden esittely ja työpajan 
ohjeistus 

•	 Skenaario-hackaton: työskentelyä 
ryhmissä, fasilitaattoreiden tuella 

12:00 Lounas Kellohallissa

12:45 Skenaariotyöpajan toinen näytös
•	 Skenaario-hackaton jatkuu, kahvittelua työn 

lomassa
14:45 Työpajan päättäminen

•	 Kukin ryhmä lukee yhden skenaarionsa 
mukaisen uutisen vuodelta 2039

15:00 Mahdollisuus tutustua muiden ryhmien     
  laatimiin skenaarioihin tarkemmin ja antaa 
  palautetta työpajasta

16:00 Afterwork

Toisena päivänä katse kohdistuu kaupungistumisen tulevaisuuden ajureihin 
ja yllättäviin kehityspolkuihin. Päivän aikana kuulemme tuoreita tutkimus- 
tuloksia aiheesta ja työstämme yhdessä Suomen kaupungistumisen 
tulevaisuusskenaarioita. 



Juha	  Honkatukia:	  BeMine:	  kansantalousskenaarioiden	  taustoja,	  29.3.2017
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2030	  Vanhusväestö,	  vanha	  väestöennuste

2030	  Vanhusväestö,	  uusi	  väestöennuste

Muutosvoima 1
Aluetalous ja työmarkkinat
•	 Talous	palveluvaltaistuu	ja	talouskasvu	keskittyy	kaupunkeihin
•	 Erityisesti	korkean	osaamisen	työpaikat	keskittyvät	harvoille	suurille	kaupunkiseuduille.	
•	 Uudet	tuotannon	tavat	kuten	3d	-printtaus	voi	tuoda	teollista	tuotantoa	takaisin	kaupunkeihin.

Talous palveluvaltaistuu ja 
palvelut kaupungistuvat 

Suomen	talous	toistaa	muiden	länsimaiden	palveluvaltais-
tumisen	kehitystä:	Palvelujen	osuus	kasvanut	sekä	toimi-
alarakenteessa,	tuoterakenteessa	että	ammateissa.	Vuoteen	
2030	mennessä	palveluviennin	viime	vuosien	merkitys	
säilyy,	myös	tavaravienti	elpyy	ja	palveluja	tuotetaan	myös	
teollisuudessa.	Yksityisten	palvelujen	merkitys	korostuu	
erityisesti	suurimmissa	maakunnissa.	Teollisuus	säilyttää	
tärkeän	asemansa	erityisesti	muutamilla	keskisuurilla	ja	
pienillä	kaupunkiseuduilla.	

Palvelualojen	työpaikat	ovat	keskittyneet	väestöä	
enemmän	kaupunkiseuduille.	Monet	kasvavat	toimialat	
painottuvat	erityisesti	suurimmille	ja	kasvaville	
kaupunkiseuduille.	Sosiaali-	ja	terveyspalvelujen	sekä	
toisen	ja	korkean	asteen	koulutuksen	järjestämiseen	
liittyvät	ratkaisut	vaikuttavat	merkittävästi	kaupunkien	
kehitykseen.	

Väestön	ikääntyminen	kasvattaa	julkisten	palvelujen	
osuutta	ja	sitoo	suuremman	osan	työvoimasta,	mikä	
heikentää	kasvupotentiaalia.	Ikääntyneiden	määrän	suurin	

kasvu	kohdistuu	kaupunkialueille.	SOTE-uudistus,	eläke-
uudistus	ja	muut	taloudelliset	uudistukset	voivat	parantaa	
työvoiman	saatavuutta.

Työpaikat ja korkean 
osaamisen työvoima kasvun 
lähteinä

Ihmiset	pääsääntöisesti	seuraavat	työpaikkoja	eli	
muuttavat	alueelle,	jossa	työtä	on	saatavilla.	Työn	
kysynnän	ja	tarjonnan	kohtaantoon	liittyy	monia	esteitä	
ja	kannustimia,	jotka	kohdistuvat	mm.	työmatkoihin,	
asuntomarkkinoihin,	perheeseen	ja	muuttamiseen	

Korkean	osaamisen	aloilla	työpaikat	seuraavat	työvoimaa	
ja	keskittyvät	melko	harvoille	suurille	kaupunkiseuduille.	
Opiskeluaikainen	työllisyys	vähentää	valmistumisen	
jälkeistä	poismuuttoa.	Korkean	osaamisen	työpaikkojen	
määrän	kasvu	seuraa	myös	työpaikkojen	kokonaismäärän	
kasvua	ja	toisin	päin.	Työpaikkojen	tarjonnan	kasvu	
ylipäätään	voi	synnyttää	kumulatiivista	kasvua.	Matala	
poismuutto	on	yhteydessä	kaupunkiseutujen	kasvuun

Syntymässä uutta 
urbaania työtä?
Palveluvaltaisuus,	ja	kaupungistuminen	
muuttavat	työn	tekemisen	luonnetta	
ja	tapoja,	Kun	marginaalikustannukset	
laskevat,	myös	teollisuuden	tuotteiden	
hinnat	laskevat,	ja	työpaikat	siirtyvät	
paremmin	palkatuille	aloille.	Uusia	
työpaikkoja	syntyy	paitsi	korkeasti	koulu-
tetuille	asiantuntijoille	tieto-	ja	ajatustyön	
saralle,	mutta	tulotason	noustessa	myös	
palvelusektorille,	kun	ihmisillä	on	varaa	
kuluttaa	läheltä	löytyviin	palveluihin	
aiempaa	enemmän.	Palveluviennin	merkitys	
säilyy	korkeana,	ja	mahdollisesti	kasvaa	
teknologian	mahdollistavien	uusien	palvelu-
vientitapojen	myötä.

Julkiset työpaikat muuttavat
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Työllisyyden	  muutos	  vuonna	  2030	  
(työlliset,	  perusuraan	  verrattuna,	  politiikkaskenaario	  1)

Muu	  palvelutoiminta

Julkiset	  palvelut	  ja	  hallinto

Yksityiset	  palvelut

Kuljetus	  ja	  varastointi

Kauppa

Rakentaminen

Energia	  ja	  vesi

Teollisuus

Kaivannaiset

Alkutuotanto

Terveydenhoidon	  
työpaikkojen	  siirtyminen	  
vaikuttaa	  alueellisiin	  
työmarkkinoihin
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Kansantalouden	  pitkän	  aikavälin	  kasvunäkymistä	  (perusskenaario)
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Vienti Tuonti Yhteensä Arvonlisä

Kontribuutio	  bkt:n	  kasvuun	  2015	  -‐ 2030	  hyödykkeittäin	  ja	  käytön	  mukaan
Toimialojen	  arvonlisän	  kontribuutio	  bkt:n	  kasvuun	  2015	  -‐ 2030

Sähkö	  ja	  lämpö

Kuljetus

Vähittäiskauppa

selluloosa	  ja	  paperi

Julkiset	  palvelut

Yksityiset	  palvelut

Muut	  palvelut

Muu	  teollisuus

Kaivosteollisuus

Perusmetallit

Öljyn	  jalostus

Elektroniikkateollisuus

Rakentaminen

Kemianteollisuus

Maa-‐	  ja	  metsätalous

Palvelujen  viennin  
merkitys säilyy  
suurena

Myös  tavaroiden  vienti  
toipuu

Palveluja tuotetaan  
myös  teollisuudessa

Samaan	aikaan	teknologinen	kehitys	voi	tuoda	esimerkiksi	3d-tulostuksen	myötä	teollista	tuotantoa	takaisin	
kaupunkeihin.	Tämä	ei	kuitenkaan	tarkoita	teollisuuden	työpaikkojen	palaamista	samanlaisina,	kuin
minä	olemme	ne	tähän	asti	tunteneet,	mutta	teollisuuden	palaamisella	on	muita	etuja.	Kun	tuotanto	sijaitsee	
lähempänä	kuluttajaa,	mahdollistaa	tämä	tuotteiden	kehittämisen	ja	valmistamisen	yhdessä	kuluttajan	kanssa	sekä	
uudenlaiset	kiertotalousratkaisut.	

Muutosvoimakuvaukset ammentavat BEMINEN ja URMIN tutkimuksista. 
Ne eivät ole sellaisinaan tutkimustuloksia vaan popularisoituja tekstejä, 

jonka tarkoitus on toimia ajatusten herättäjinä



Toisen polven 
ulkomaalaistaustaisten 
määrä kasvaa nopeasti 

Lähde: Tilastokeskus 2017 

Muutosvoima 2
Maahanmuutto
Muutosvoiman keskeisiä 
piirteitä; vaihtelu eri 
aluetasoilla
Maahanmuutto on sekä merkittävä muutosvoima että 
epävarmuustekijä kaupungistumiskehitystä ennakoi-
taessa niin kansallisesti kuin globaalistikin. Toki	
Suomen	sisäinen	muuttoliikekin	voi	ailahdella,	mutta	
määrällisesti	merkittävää	se	voi	olla	lähinnä	kaupunki-
seutujen	välillä.	Maaseudulta	kaupunkeihin	suuntautuvia	
muuttovirtoja	ei	juuri	ole	odotettavissa:	maaseudun	
väestö	on	jo	vähissä	ja	mummoutuu	nopeasti.	

Nykyinen kehityssuunta
Ulkomaalaistaustaisen väestön osuus kasvaa Suomessa 
jatkossakin,	vaikka	turvapaikanhakijoiden	määrä	ei	
kääntyisikään	uuteen	nousuun.	Tärkeimpiä	maahan-
muuton	syitä	ovat	edelleen	perhesyyt,	työ	ja	opiskelu.	
Toistaiseksi	maahanmuutto	on	suuntautunut etenkin 
suurimmille kaupunkiseuduille.	Esimerkiksi	Helsingin	
seudulla	ulkomaalaistaustaisten	määrä	on	vuoden	2000	
jälkeen	melkein	nelinkertaistunut.	Ennusteen	mukaan	
määrä	nousee	edelleen,	vuoteen	2030	mennessä	nykyi-
sestä	vajaasta	200	000:sta	ainakin	350	000:een
Koska	Suomeen	tulee	vastaisuudessakin	saapumaan	

kansainvälistä	suojelua	tarvitsevia	ja/tai	parempaa	elämää	
etsiviä	ihmisiä,	on syytä varautua suuriinkin tulija-
määriin. Seuraavan	kerran,	kun	tulijoiden	määrä	jostain	
syystä	lähtee	nopeaan	nousuun,	me	emme enää voi 
teeskennellä yllättyvämme.	EU:n	rajamailla	on	yli	20	
miljoonaa	pakon	edessä	muuttanutta	henkilöä,	joista	
harvat	palaavat	kotiseudulleen.	Myös	mm.	Lähi-idän	
krooninen	kriisitilanne	sekä	Afrikan	nopea	väestönkasvu	
ja	kaupungistumiskivut	sysäävät	ihmisiä	liikkeelle.	

Kuntien arvioita
Kuntien	arviot	niihin	kohdistuvasta	maahanmuutosta	
vaihtelevat	paljon.	Suurimman	suhteellisen kasvun 
ennakoidaan kohdistuvan taajaan asuttuihin kuntiin,	
vaikka	suurimmat kaupunkiseudut	tulevatkin	kuntien	
omien	arvioiden	mukaan	keräämään	määrällisesti 
valtaosan	muuttovoitosta.

Myös	kuntien	valmiudet	maahanmuuttajien	kotout-
tamisessa	vaihtelevat	paljon.	Kaikista	kunnista	38 % 
ei oman ilmoituksensa mukaan ole huomioinut 
maahanmuuttoa lainkaan omissa strategioissaan tai 
suunnitelmissaan.	Toisaalta	kaupunkimaisista	kunnista	
lähes	kaikki	ovat	huomioineet	maahanmuuton	omissa	
suunnitelmissaan.

Toisen polven ulkomaalisten määrä kasvaa nopeasti.
Tilastokeskus 2017

Maahanmuutto, maastamuutto ja nettomuutto

Lähde: Tilastokeskus 2017 

Vieraskielinen väestö Helsingin seudulla 2000–2015 
ja ennusteen perusvaihtoehdon mukaan vuoteen 2030

8.6.2017 Pasi Saukkonen / Kaupunkitutkimus ja -tilastot 6Tietolähde: Tilastokeskus

Muutosvoimakuvaukset ammentavat BEMINEN ja URMIN tutkimuksista. 
Ne eivät ole sellaisinaan tutkimustuloksia vaan popularisoituja tekstejä, 

jonka tarkoitus on toimia ajatusten herättäjinä



Muutosvoima 3
Aluerakenne
•	 Kasvu	keskittyy	metropolialueelle	ja	harvalle	isolle	kaupunkiseudulle.	
•	 Kaupunkiseutujen	välinen	vuorovaikutus	vahvistuu	ja	työssäkäyntialueet	laajenevat.	
•	 Yhdyskuntarakenteen	hajautuminen	on	jatkunut	pitkään,	mutta	viime	vuosina	etenkin	suuret	kaupunkiseudut	

ovat	alkaneet	tiivistyä.	
•	 Suurimmat	kaupunkiseudut	ovat	kehittyneet	monikeskuksiseen	suuntaan,	mutta	kaupan	rakennemuutoksen	

myötä	suunta	voi	muuttua.

Nykytrendejä
Rakennettu	ympäristö	muuttuu	olemassa	olevasta	
yhdykuntarakenteesta	johtuen	hitaasti.	Yhdyskuntara-
kenteen	hajautuminen	on	jatkunut	pitkään,	mutta	viime	
vuosina	etenkin	suuret	kaupunkiseudut	ovat	alkaneet	
tiivistyä.	

Suurimmat	kaupunkiseudut	kehittyvät	yhä	monikeskuk-
sisemmiksi.	Suurimmat	alakeskukset	vastaavat	palve-
luiltaan	pientä	tai	keskisuurta	kaupunkikeskusta.	Myös	
muutamia	uusia	kaupunkiseudun	alakeskuksia	kehittyy	
ympäryskuntien	keskuksista	tai	uusien	kaupunginosien	
palvelukeskittymistä.	

Keskisuurilla	kaupunkiseuduilla	alakeskukset	pysyvät	
pääosin	melko	pieninä	ja	keskittyvät	lähipalveluihin.	
Keskustojen	ulkopuoliset	kaupan	alueet	ovat	kehittyneet	
merkittäviksi	toiminnallisiksi	keskuksiksi.	Suurimmat	
keskittymät	vetävät	puoleensa	myös	muita	palveluja.	

Kasvu keskittyy metropoli- 
alueelle ja suurimmille 
kaupunkiseuduille
Yli	puolet	kaupunkiseutujen	tulevasta	väestönkasvusta	
sijoittuu	Helsingin	kaupunkiseudulle	ja	yli	kolmasosa	
kuudelle	muulle	nopeimmin	kasvavalle	kaupunkiseudul-
le.	Suurimmat	kaupunkiseudut	saavat	merkittävää	muut-
tovoittoa	keskisuurilta	kaupunkiseuduilta.

Keskisuurten	kaupunkiseutujen	kehitys	on	melko	
tasaista.	Ne	menettävät	väestöä	etenkin	metropolialu-
eelle,	mutta	saavat	muuttovoittoa	maaseudulta	ja	pieniltä	
kaupunkiseuduilta.

Pienet	kaupunkiseudut	ja	maaseudun	paikalliskeskukset	
menettävät	väestöään	suuremmille	keskuksille,	mutta	
vetävät	puoleensa	haja-asutusalueen	ikääntynyttä	väestöä	
lähipalvelujen	äärelle.

Kaupunkiseutujen välinen 
vuorovaikutus vahvistuu
Kaupunkiseutujen	välillä	on	kasvavassa	määrin	työssä-
käyntiin,	opiskeluun,	yritystoimintaan	ja	palvelujen	
käyttöön	liittyviä	yhteyksiä	ja	liikkumista.	Vuorovaikutus	
korostuu	erityisesti	suurimpien	kaupunkiseutujen	välillä	
ja	silloin	kun	perustana	on	hyvin	toimiva	ja	monipuoliset	
liikkumismahdollisuudet	tarjoava	liikennejärjestelmä.
	
Kaupunkiseutujen	työssäkäyntialueet	ovat	pitkään	laajen-
tuneet,	mutta	tulevaisuudessa	kehitys	tapahtuu	lähinnä	
kasvukäytävillä	ja	-vyöhykkeillä.	Etelä-Suomen	kaupungit	
kuroutuvat	yhteen	toiminnalliseksi	kokonaisuudeksi,	
jossa	yrityksillä	ja	asukkailla	on	useita	vaihtoehtoja	sijoit-
tumisessa.	Helsinki-Vantaan	kansainvälisen	lentokentän	
saavutettavuus	korostuu	tietyillä	toimialoilla.

Muutosvoimakuvaukset ammentavat BEMINEN ja URMIN tutkimuksista. 
Ne eivät ole sellaisinaan tutkimustuloksia vaan popularisoituja tekstejä, 

jonka tarkoitus on toimia ajatusten herättäjinä



Muutosvoima 4
Finanssimarkkinat
•	 Suurista	kaupungeista	on	vuoden	2008	jälkeen	tullut	globaalin	pääoman	turvasatamia.
•	 Ulkomaisten	transaktioiden	määrä	Suomen	kiinteistömarkkinoilla	on	kasvanut	viime	vuosina
•	 Asuntorahoituksen	lainaehdoissa	on	nykyään	suuria	eroja	eri	kokoisilla	paikkakunnilla	eri	puolilla	Suomea

Suurista	kaupungeista	on	vuoden	2008	jälkeen	tullut	
globaalin	pääoman	turvasatamia.
Ulkomaisten	transaktioiden	määrä	Suomen	kiinteistö-
markkinoilla	on	kasvanut	viime	vuosina
Asuntorahoituksen	lainaehdoissa	on	nykyään	suuria	
eroja	eri	kokoisilla	paikkakunnilla	eri	puolilla	Suomea

Varsinkin	globaalit	suurkaupungit,	kuten	Lontoo	ja	
New	York	pitkään	houkutelleet	kansainvälistä	pääomaa	
ja	viime	aikoina	pääoma	on	virrannut	myös	muihin	
kaupunkeihin,	kuten	Amsterdamiin	ja	Vancouveriin.	
Kiinteistöt	nähdään	vakaana	sijoituskohteena,	varsinkin	
jos	ne	sijaitsevat	maissa,	joissa	on	vakaat	olot.	Turbu-
lentit	ajat	taloudessa	ja	politiikassa	viimeisen	kymmenen	
vuoden	aikana	ovat	entisestään	kasvattaneet	sijoi-
tusmuodon	suosiota.	Kaupunkien	kasvu	takaa,	että	
kiinteistösijoituksilla	on	hyvä	likviditeetti,	eli	ne	saa	
tarvittaessa	myytyä	nopeasti	pois.	

Kansainvälisellä	varsinkin	asuntoihin	kohdistuvalla	
sijoittamisella,	saattaa	todella	haitallisia	vaikutuksia	
paikalliseen	väestöön.	Asuntojen	hintojen	nousu	voi	
johtaa	yhteisöjen	hajoamiseen	ja	evätä	mahdollisuudet	
taloudelliseen	toimeliaisuuteen.	Se	mikä	on	ennen	ollut	
pientä	ja	julkista,	on	muuttumassa	suureksi	ja	yksityi-
seksi.	Kaupungit	ovat	perinteisesti	olleet	paikkoja,	joissa	
ihmiset,	joilla	ei	ole	valtaa,	voivat	jättää	jälkensä	histo-
riaan	ja	kulttuuriin.	Kaupunkilaiset	tulevat	monipuoli-
sista	taustoista,	eivätkä	uudet	kiinteistönomistajat	välttä-
mättä	suvaitse	niin	sanottua	asiatonta	oleskelua.	Lisäksi	
kaupunkien	luonteeseen	vaikuttaa	se,	että	vaikka	uusi	
rakentaminen	voi	olla	hyvinkin	tiivistä	ja	tehokasta,	se	
ei	välttämättä	lisäää	kaupunkielämää,	sillä	toimistokiin-
teistöt	ovat	työnteon,	eivät	luomisen	paikkoja.	

Suomen	kiinteistökauppojen	transaktiovolyymi	on	
kuluvana	vuonna	nousemassa	jälleen	kaikkien	aikojen	
ennätykseen.	Edellinen	ennätys	tehtiin	viime	vuonna	
ja	se	on	ylittymässä	reilusti.	Ulkomaisten	sijoitusten	
osuus	vuoden	2017	transaktiovolyymistä	nousee	
yli	80	prosentin,	mikä	ylittää	selvästi	aiemman	60	
prosentin	ennätystason	vuonna	2007.	Ulkomaisia	
sijoittajia	kiinnostavat	erityisesti	toimisto-	ja	liike-
tilat,	joiden	kaupoissa	yli	kaksi	kolmesta	ostajasta	oli	
ulkomainen.	KTI:n	arvion	mukaan	Suomen	ammatti-
maisten	kiinteistösijoitusmarkkinoiden	koko	on	nyt	58	
miljardia	euroa,	josta	ulkomaiset	sijoittajat	omistavat	12	
miljardin	euron	arvosta.	Viimeaikaisten	jättikauppojen	
johdosta,	ulkomaisen	omistuksen	osuus	nousee	liki	30	
prosenttiin.

Asuntomarkkinoilla	on	rahoittamisessa	tapahtunut	
suuri	muutos.	Aikaisemmin	koko	maa	oli	AAA-luotto-
luokituksen	aluetta	ja	lainaa	sai	samaa	hintaan	samoilla	
ehdoilla	likimain	kaikkialle,	mutta	nykyään	lainaehdot	
ovat	tiukempia	osassa	maata.	Pääkaupunkiseudulla,	
Tampereella	ja	Turussa	lainaa	saa	edullisesti	erilaisiin	
kohteisiin,	mutta	jo	keskisuurten	kaupunkien	kohdalla	
rahoitus	voi	kaupunkien	reuna-alueilla	tapauskohtaisesti	
ehtyä.	Harvaan	asutut	alueet	ja	muuttotappiopaikka-
kunnat	ovat	vaikeassa	tilanteessa.	Rahoituksen	hinta	voi	
olla	moninkertainen	ja	paikoittain	voi	olla	ettei	esimer-
kiksi	rementteihin	saa	lainaa.	

Catella Markkinakatsaus syksy 2017

Lähteet:
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Muutosvoima 5
Preferenssit
•	 Keskustamaisen	kerrostaloasumisen	suosio	on	kasvunut	viime	vuosina.	Suunnittelun	painopisteenä	onkin	

entistä	selvemmin	ollut	uusien	hyvien	sijaintien	tuottaminen	ja	hyödyntäminen.	
•	 Preferenssit	vaihtelevat	kuitenkin	eri	asukastyyppien	välillä,	samoin	kuin	mahdollisuudet	itse	vaikuttaa	asumis-

valintoihinsa.	
•	 Ihmisten	elintapojen	eriytyessä	myös	asumispreferenssit	eriytyvät.

Nykytrendejä
Väestön	ikääntyminen	ja	asuntokuntien	koon	piene-
neminen	heijastuu	asuntotuotantotarpeisiin.	Ikäänty-
neistä	aiempaa	useampi	asuu	kaupunkiseuduilla	ja	yhä	
pidempi	jakso	elämästä	eletään	pienissä	asuntokunnissa.
Keskustamaisen	kerrostaloasumisen	suosion	kasvu	ja	
omakotitalotoiveiden	väheneminen	on	ollut	vähitellen	
kehittyvä	trendi	viime	vuosikymmeninä.	2000-luvun	
ensimmäisellä	vuosikymmenellä	kaupunkiseutujen	
kasvu	suuntautui	vahvasti	ympäryskuntien	pienta-
loalueille,	mutta	2010-luvulla	kehitys	on	kääntynyt	
keskuskaupunkien	kasvuksi.	Trendiin	vaikuttavat	ikään-
tymisen	lisäksi	elämäntapojen	muutokset.	

Keskustoissa	haluaisi	nykyisessä	elämäntilanteessa	asua	
arviolta	noin	kaksinkertainen	määrä	asukkaita	nykyti-
lanteeseen	verrattuna.	Sen	sijaan	kerrostalovaltaisissa	
lähiöissä	haluaisi	asua	nykyistä	harvempi.	Pientalo-
valtainen	alue	on	edelleen	toivotuin	asuinaluetyyppi.	
Erityisesti	toiveiden	kohteena	on	kaupunkipientalo,	
joissa	yhdistyvät	toiveet	omasta	pihasta,	lähipalve-
luiden	saavutettavuudesta	kävellen	ja	hyvistä	joukko-
liikenneyhteyksistä.	Varsinkin	nuorempaa	sukupolvea	
houkuttelevat	asuinalueet,	joissa	on	palveluita	ja	hyvät	
liikenneyhteydet.	Työnteko,	asuminen,	palvelut	ja	
harrastusmahdollisuudet	yhdistetään	samoilla	alueilla.

Suunnittelu ja preferenssit
Suunnittelun	painopisteenä	on	viime	vuosina	ollut	
uusien	hyvien	sijaintien	tuottaminen	ja	hyödyntäminen.	
Keskustojen	kehittäminen	on	kokenut	renessanssin	ja	
etenkin	asuntorakentaminen	on	ollut	vilkasta.	Kaupun-
kiseuduilla	kaavoissa	on	paljon	aluevarauksia	myös	
uusille	väljille	reuna-alueiden	pientaloalueille,	jotka	
toteutuessaan	hajauttaisivat	yhdyskuntarakennetta.	

Toisaalta	kaavat	sisältävät	myös	kohtuullisen	hyviä	
sijainteja	kaupunkipientalomaiseen	täydennysraken-
tamiseen,	mikä	voi	tarjota	vaihtoehtoja	esimerkiksi	
lapsiperheiden	asumiselle	kohtuullisella	etäisyydellä	
keskustasta.

Haasteita ja epävarmuus- 
tekijöitä
Ihmisten	elintapojen	eriytyessä	myös	asumispreferenssit	
eriytyvät.	Kulutuskäyttäytyminen	on	yksilöllistä	ja	valin-
nanvapaus	on	laajaa,	joten	on	odotettavissa,	että	tämä	
leviää	myös	asumiseen.	Sitä	tukevat	myös	useat	globaalit	
trendit.		 	
	 	 	 	 	 	
Monet	kunnat	ovat	kirjanneet	strategioihinsa	tavoitteen	
houkutella	ulkomaalaisia	osaajia.	Pääkaupunkiseudulla,	
jonne	suurin	osa	osaajista	on	toistaiseksi	suuntautunut,	
on	kuitenkin	haasteina	asumisen	hinta-laatusuhde,	
asumisen	ahtaus	ja	yksipuolinen	asuntokanta.	

Kansainvälistyminen	haastaa	kaupungit	myös	alempiin	
tuloluokkiin	kuuluvien	ulkomaalaisten	kohdalla.	Sosiaa-
linen	asuntotuotanto	on	tarpeen,	mutta	sen	keskitty-
mistä	pyritään	välttämään.	Segregaatio	ei	toistaiseksi	ole	
ollut	kovin	voimakasta	suomalaisilla	kaupunkiseuduilla,	
mikä	antaa	Suomelle	takamatkaa	analysoida	muualla	
toteutettuja	ratkaisuja	ja	pohtia	segregaation	juurisyitä	
kuten	köyhyyttä	ja	työttömyyttä.	

Varsinkin	digitalisaatio	on	lisännyt	yhdessä	tekemistä	
ja	yhteisöllisiä	palveluita	ovat	olleet	kasvussa	ja	trendi	
on	leviämässä	myös	asumiseen.	Maailmalla	tästä	on	jo	
paljon	esimerkkejä,	ja	trendi	on	pikkuhiljaa	rantautu-
massa	myös	Suomeen	ja	yhteisöllisiä	asumisratkaisuja	
kehitellään	vauhdilla.	Varsinkin	asumisen	kalleus	
suurissa	kaupungeissa	saa	ihmiset	miettimään	erilaisia	

Strandell, Anna: Asukasbarometri 2016 – Kysely kaupunkimaisista asuinympäristöistä. Suomen ympäris-
tökeskuksen raportteja 19/2017
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asumisratkaisuja,	mutta	taustalla	on	myös	ajatus	
siitä,	että	kaikkea	ei	tarvitse	omistaa	itse.	Yhteisöllistä	
asumista	on	ehdotettu	ratkaisuksi	varsinkin	ikäih-
misten	yksinäisyyteen,	mutta	vielä	toistaiseksi	se	ei	näy	
vanhojen	ihmisten	asumispreferensseissä	muita	väestö-
ryhmiä	enempää.	Tällä	hetkellä	suopeimmin	yhteisöl-
liseen	asumiseen	suhtautuvat	suurissa	kaupungeissa	
asuvat	20-39-vuotiaat.	

Asumisen	monipaikkaisuus	lisääntyy.	Kotitalouden	
koon	vaihtelu	koskettaa	monenlaisia	perheitä.	Esimer-

kiksi	kouluikäisten	lasten	perheistä	joka	viidennessä	
perheen	koko	vaihtelee	kuukauden	sisällä,	mikä	johtuu	
pääasiassa	eroperheiden	lasten	vuoroasumisesta.

Digitaalisten	palveluiden	ja	tietoverkkojen	myötä	
monet	toiminnot,	jotka	aiemmin	on	hoidettu	kodin	
ulkopuolella,	siirtyvät	koteihin.	Ne	mahdollistavat	työn	
tekemisen	ja	erilaisten	palvelujen	hankkimisen	kotoa	
käsin.	Kehitys	asettaa	myös	tilavaatimuksia	asunnoille	
ja	asuintaloille.	Jopa	40	%	suurten	taajamien	asukkaista	
pitää	tärkeänä	sitä,	että	kotona	on	tilaa	työnteolle.

Muutosvoimakuvaukset ammentavat BEMINEN ja URMIN tutkimuksista. 
Ne eivät ole sellaisinaan tutkimustuloksia vaan popularisoituja tekstejä, 

jonka tarkoitus on toimia ajatusten herättäjinä



Muutosvoima 6
Attraktiot
•	 Elävä	kaupunkikulttuuri	ja	uudenlaiset	julkiset	

tilat	ovat	merkittävä	vetovoimatkeijäeri	alueille.	
•	 Marginaaleista	syntyy	tilapäisiä	tai	pysyviä	

yhteisöjä,	jotka	kiinnittävät	ihmisiä	kaupunkeihin.	

Tietyssä	skenessä	syntynyt	”juttu”	voi	hetkessä	muuttua	
globaaliksi	ilmiöksi,	joka	voi	saada	paikallisia	ilmiasuja	
melkein	missä	tahansa	vaikuttamalla	ihmisten	tottu-
muksiin.	Esimerkiksi	Brooklynin	hipster-vaikutteet	
näkyvät	niin	Pietarissa	kuin	Helsingissä	kuvatuissa	
Instagram-kuvissa	selvästi.	Tietty	tilallinen	käyttäyty-
minen	käy	todisteena	muodikkaasta	urbaanista	elämän-
tavasta,	kunhan	se	on	ensin	ikuistettu	pilveen	ja	jaettu	
omalle	yhteisölle.

Pelkistä	sosiaalisen	median	käyttötavoista	ei	kuitenkaan	
ole	kyse,	sillä	kaupungit	ja	niiden	julkiset	tilat	tarjou-
tuvat	ihmisten	käytettäviksi	eri	tavoin.	Jopa	Turun	ja	
Tampereen	välillä	on	suuria	eroja	siinä,	missä	kokoon-
nutaan	yhteen	ja	minkä	toiminnan	ääreen.	Sosiaalisesti	
keskeiset	paikat	voivat	etääntyä	fyysisesti	keskeisistä	
paikoista	kohti	kaupunkien	marginaaleja,	joissa	erilaiset	
alakulttuurit	voivat	luoda	omia	suosittuja	sosiaalisia	
lokerojaan.	Kaupungit	voivat	markkinoinnissaan	tai	
omassa	toiminnassaan	pyrkiä	toistamaan	tätä	mallia,	
vaikka	epäonnistumisen	vaara	onkin	suuri.	Margi-
naalin	houkuttelevuus	on	hallinnon	valitettavan	helppo	
vesittää.	

Marginaaleissa	pörräämisellä	ja	trendejä	seuraavalla/
vahvistavalla	some-käyttäytymisellä	voi	olla	merki-
tystä	kaupungistumiskehityksen	kannalta.	Syntyneet	
tilapäiset	tai	pysyvät	yhteisöt	kiinnittävät	ihmisiä	
kaupunkeihin,	ja	kerran	urbaaneiksi	muodostuneista	
tottumuksista	tulee	monen	uusi	normaali.	Siinä	missä	
mielikuvien	perusteella	tehdään	päätöksiä	muuttaa	
kaupunkeihin	(toki	myös	pois	kaupungeista),	yksilöjen	
kokema	elämänlaatu	ja	kiinnittää	ihmisiä	niille	
sijoilleen.	

Muutosvoimakuvaukset ammentavat BEMINEN ja URMIN tutkimuksista. 
Ne eivät ole sellaisinaan tutkimustuloksia vaan popularisoituja tekstejä, 

jonka tarkoitus on toimia ajatusten herättäjinä



Tulevaisuustaulukko

Tulevaisuustaulukosta jaotellaan    eri tekijöiden painotukset
  
Vaihtoehtoinen kehityskulku A B C D
Aluetalouden 
muutos voimat ja 
uusi urbaani työ

Perinteiset teollisuustyöpaikat 
vähenevät, sote-sektorin merkitys 
työllistäjänä kasvaa huomattavasti, 
palvelusektorin työpaikat lisään-
tyvät ja korkean osaamisen alat 
kasvavat.

Korkean osaamisen alojen ja teollisten 
työpaikkojen määrä kasvaa. Sotessa ja 
yksityisen palvelusektorin työpaikoissa 
ei muutosta.

Työmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti 
alueittain: Suurissa kaupungeissa yksityinen 
palvelutuotanto ja korkeaa osaamista vaativa 
työ kasvavat, kun taas muualla työmarkkinat 
keskittyvät lähes kokonaan sote-alalle. Teollinen 
tuotanto kasvaa hiukan. 

Työ katoaa, alustoituu ja ammattikuvat sekoittu-
vat. Yhä useampi työskentelee keikkaluontoisesti 
sote-sektorilla ja yksityisellä palvelusektorilla. 

Maahanmuutto Tiukat rajat humanitääriselle 
maahanmuutolle. Työperäinen 
maahanmuutto sen sijaan kasvaa. 
Nettomuutto 15 000 vuosittain. 

Rajat ovat suhteellisen avoimet, mutta 
maahanmutto ei merkittävästi kasva. 
Aivovuoto Suomesta sen sijaan kasvaa. 
Nettomuutto 5 000 vuosittain.

Rajat ovat avoimia ja kaikenlainen maahan-
muutto kasvaa. Nettomuutto 35 000 vuosittain.

Pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien määrä 
kasvaa merkittävästi eikä tiukkojen rajojen pitämi-
nen onnistu yrityksistä huolimatta. Nettomuuttoa 
joinakin vuosina jopa 100 000, joinakin alle 10 000. 

Alue- ja yhdys- 
kuntarakenne

21 suurinta kaupunkia kasvaa, 
muualla väki vähenee. 

6-8 suurinta kaupunkikeskusta kasvaa. 
Keskisuurilla seuduilla hidasta väestön 
pienentymistä. Muualla väki vähenee 
voimakkaasti. 

Nopeat raideyhteydet parantavat yhteyksiä 
Helsingin, Turun ja Tampereen välillä. Alueesta 
muodostuu yhtenäinen työssäkäyntialue, jonne 
myös rakentaminen keskittyy

Raideyhteys Tallinnaan keskittää kasvun entistä 
enemmän metropolialueelle. Rakentaminen muilla 
kaupunkiseuduilla hiipuu.

Finanssi-
markkinat

Pääkaupunkiseutu integroitunut 
globaaleihin markkinoihin, 
muualla maassa kiinteistömark-
kinat hiljenevät. 

Isoimmissa kaupungeissa asunto- ja to-
imitilavuokramarkkinat toimivat hyvin. 

Perinteinen kiinteistöliiketoiminta romahtaa, 
kun  kansainvälisten alustayritysten digitaalis-
illa  palveluilla hallitaan suomalaisia asunto- ja 
kiinteistömarkkinoita. 

Suhteellisen toimivat markkinat koko maassa. 
Rakennuskannan digitalisoitumisen mahdollista-
ma yhteiskäyttö ja jakaminen ovat luoneet uuden 
tarjonnan ohella myös kysyntää.

Preferenssit Tiivis kaupunkimainen asuminen 
kasvattaa nopeasti suosiotaan.

Väljä pientaloasuminen valtaa alaa. Tiivis pientaloasuminen hyvien yhteyksien ja 
palvelujen äärellä voimakkaassa suosiossa.

Vahva polarisaatio tiiviin keskusta-asumisen ja 
maaseutumaisen väljän asumisen välillä

Attraktiot Isoimmissa kaupungeissa uu-
dentyyppiset julkiset tilat ja 
kaupunkikulttuuri muodostuvat 
merkittäväksi vetovoimatekijäk-
si. Muualla tällaista kehitystä ei 
tapahdu. 

Uudenlaisia julkisia tiloja ja elävää kult-
tuuria syntyy sekä suuriin kaupunkei-
hin että maaseutujen kyliin. 

Elävää kaupunkikulttuuria, ei-kaupallista toi-
mintaa ja uudenlaista julkista tilaa syntyy ennen 
kaikkea isompien kaupunkien reuna-alueille ja 
pienempien kaupunkien keskustoihin 
(gentrifikaatio-ilmiö).

Kaupalliset palvelut taantuvat eikä uudentyyppisiä 
julkisia tiloja synny merkittävissä määrin. 



Tulevaisuuskuva 1
Kehitys jatkuu samaan suuntaan eikä 
suuria poliittisia interventioita tehdä. 

Yli	puolet	kaupunkiseutujen	tulevasta	väestönkasvusta	
sijoittuu	Helsingin	kaupunkiseudulle	ja	reilu	kolmannes	
kuudelle	muulle	nopeimmin	kasvavalle	kaupunkiseu-
dulle.	Suurimmat	kaupunkiseudut	saavat	merkittävää	
muuttovoittoa	keskisuurilta	kaupunkiseuduilta.	Keski-
suurten	kaupunkiseutujen	kehitys	on	melko	tasaista:	
Ne	menettävät	väestöä	etenkin	metropolialueelle,	
mutta	saavat	vastaavasti	muuttovoittoa	maaseudulta	
ja	pieniltä	kaupunkiseuduilta.	Pienet	kaupunkiseudut	
ja	maaseudun	paikalliskeskukset	menettävät	väestöään	
suuremmille	keskuksille,	mutta	vetävät	puoleensa	
haja-asutusalueen	ikääntynyttä	väestöä	lähipalvelujen	
äärelle.	Helsingin	metropolialueen	kiinteistömarkkina	
irtautuu	selvästi	muusta	maasta:	siellä	hinnat	nousevat	
ja	markkinoille	tulee	entistä	enemmän	kansainvälisiä	
sijoittajia,	muualla	maassa	kiinteistömarkkina	hidastuu	
ja	hintojen	kasvu	tyrehtyy	

Suomen	talous	palveluvaltaistuu.	Väestön	ikäänty-
minen	kasvattaa	julkisten	palvelujen	osuutta	ja	sitoo	
suuremman	osan	työvoimasta,	mikä	heikentää	talouden	
muuta	kasvupotentiaalia.	Ikääntyneiden	määrän	suurin	
kasvu	kohdistuu	kaupunkialueille.	SOTE-uudistus	

ja	muut	taloudelliset	uudistukset	voivat	parantaa	
työvoiman	saatavuutta.	Korkean	osaamisen	aloilla	
työpaikat	seuraavat	työvoimaa	ja	keskittyvät	melko	
harvoille	suurille	kaupunkiseuduille.	Työpaikkojen	
määrän	kasvu	on	kiinteästi	yhteydessä	nimenomaan	
korkean	osaamisen	työpaikkojen	määrän	kasvuun.	
Maahanmuutto	pysyy	alle	15000	ihmisen	vuositasolla	ja	
on	pääosin	työperäistä.		
Jalankulkukaupunki	vahvistuu	pääosassa	kaupunki-
seutuja.	Joukkoliikennekaupunki	laajenee	ja	vetää	
asukkaita	puoleensa	erityisesti	suurilla	seuduilla,	mutta		
pienillä	ja	keskisuurilla	kaupunkiseuduilla	muutetaan	
yhä	reuna-alueiden	autoriippuvaisille	pientaloalueille,	
joille	kunnat	ovat	kaavoittaneet	paljon	uudistuotantoa.	

Suurimmat	kaupunkiseudut	kehittyvät	yhä	monikes-
kuksisemmiksi.	Keskisuurilla	kaupunkiseuduilla	alakes-
kukset	pysyvät	melko	pieninä	ja	tarjoavat	pääosin	vain	
lähipalveluita.	Sekä	kaupunkien	aluekeskuksia	että	
maaseudun	taajaamia	elävöittävät	kaupallisten	palve-
luiden	rinnalle	kehittyvät	uudet	julkiset	tilat,	joissa	
tehdään	töitä,	opiskellaan,	oleskellaan	ja	tarjotaan	
vertaispalveluita.

Tulevaisuuskuva 2
Voimakas maahanmuutto ja koko maa 
asuttuna

Kriisi-	ja	konfliktipesäkkeistä	tulevien	siirtolaisten	sekä	
ilmastopakolaisten	määrä	kasvaa	maailmalla	valtavasti.	
Euroopan	ulkopolitiikka	keskittyy	yhä	enemmän	
ulkorajojen	hallintaan.	Itä-Euroopan	maat	rakentavat	
fyysisiä	muureja	rajoilleen,	mutta	Länsi-Euroopassa	ja	
Suomessa	hallitsematon	maahanmuutto	kasvaa	räjäh-
dysmäisesti.

Voimakkaan	maahanmuuton	seurauksena	Suomen	
väestö	kasvaa	voimakkaasti.	Uudet	tulijat	keskittyvät	
lähinnä	kaupunkeihin,	minkä	seurauksena	monet	
kaupungit	kasvattavat	väkilukuaan.	21	kaupunkia	
muodostavat	vahvan	verkoston,	jonka	vaikutusvalta	
kansalliseen	politiikkaan	kasvaa	niiden	ottaessa	perin-
teisesti	valtiolle	kuuluneita	tehtäviä	hoitaakseen.	
Kehitys	tuo	tullessaan	myös	vahvaa	polarisaatiota.	
Maahanmuuttajaväestö	keskittyy	kaupunkialueille,	
kun	taas	varakkaampi	osa	kantaväestöstä	muuttaa	
merkittävissä	määrin	rauhallisille,	suojatuille	asuina-
lueille	maaseuduilla.	Tästä	johtuen	kiinteistö-	ja	
asuntomarkkinat	toimivat	vilkkaasti	ympäri	maata.

Kaupunkien	kasvu	ja	väestön	monimuotoistuminen	
synnyttää	paljon	uusia	ilmiöitä	kaupunkeihin.	Tämä	
ilmenee	mm.	uusina	tapahtumina,	kulttuuritarjontana	
ja	uudenlaisina	tapoina	hyödyntää	kaupunkitilaa.
	
Työmarkkinat	ovat	vahvasti	eriytyneet	maan	eri	osien	
välillä.	Kaupungeissa	yksityinen	palvelusektori	on	
kasvanut	voimakkaasti	reaktiona	työvoiman	tarjonnan	
kasvuun.	Vaativa	asiantuntijatyö	on	klusteroitunut	
ja	synnyttänyt	uusia	alueellisia	osaamiskeskittymiä.	
Kaupunkien	ulkopuolella	merkittävä	osa	töistä	
painottuu	hoiva-alalle	ja	lukuisia	yksityisiä	hoiva-
palveluja	tarjoavat	yritykset	huolehtivat	eläköityvän	
väestön	tarpeista.	Työvoiman	suuri	tarjonta	ja	kasvava	
väestö	ylläpitävät	talouskasvua	ja	teollinen	tuotanto	on	
elpynyt	hiukan.

Muutosvoimat
Aluetalouden muutosvoi-
mat ja uusi urbaani työ  
Perinteiset teollisuustyöpaikat vähenevät, 
sote-sektorin merkitys työllistäjänä kasvaa 
huomattavasti, palvelusektorin työpaikat 
lisääntyvät ja korkean osaamisen alat 
kasvavat

Maahanmuutto
Tiukat rajat humanitääriselle maahan-
muutolle. Työperäinen maahanmuutto 
sen sijaan kasvaa. Nettomuutto 15 000 
vuosittain. 

Alue- ja yhdyskunta- 
rakenne
6-8 suurinta kaupunkikeskusta kasvaa. 
Keskisuurilla seuduilla hidasta väestön 
pienentymistä. Muualla väki vähenee 
voimakkaasti. 

Finanssimarkkinat 
Pääkaupunkiseutu integroitunut globaa-
leihin markkinoihin, muualla maassa 
kiinteistömarkkinat hiljenevät. 

Preferenssit
Vahva polarisaatio tiiviin keskusta-asum-
isen ja maaseutumaisen väljän asumisen 
välillä

Attraktiot
Uudenlaisia julkisia tiloja ja elävää kulttu-
uria syntyy sekä suuriin kaupunkeihin että 
maaseutujen kyliin. 

Muutosvoimat
Aluetalouden muutosvoi-
mat ja uusi urbaani työ 
Työmarkkinat ovat eriytyneet voimakkaasti 
alueittain: Suurissa kaupungeissa yksity-
inen palvelutuotanto ja korkeaa osaamista 
vaativa työ kasvavat, kun taas muualla 
työmarkkinat keskittyvät lähes kokonaan 
sote-alalle. Teollinen tuotanto kasvaa hiu-
kan. 

Maahanmuutto
Pakolaisten ja muiden maahanmuuttajien 
määrä kasvaa merkittävästi eikä tiukkojen 
rajojen pitäminen onnistu yrityksistä huoli-
matta. Nettomuuttoa joinakin vuosina jopa 
100 000, joinakin alle 10 000. 

Alue- ja yhdyskunta- 
rakenne
21 suurinta kaupunkia kasvaa, muualla 
väki vähenee. 

Finanssimarkkinat 
Suhteellisen toimivat markkinat koko maas-
sa. Rakennuskannan digitalisoitumisen 
mahdollistama yhteiskäyttö ja jakaminen 
ovat luoneet uuden tarjonnan ohella myös 
kysyntää.

Preferenssit
Vahva polarisaatio tiiviin keskusta-asum-
isen ja maaseutumaisen väljän asumisen 
välillä

Attraktiot
Uudenlaisia julkisia tiloja ja elävää kulttu-
uria syntyy sekä suuriin kaupunkeihin että 
maaseutujen kyliin. 



Tulevaisuuskuva 3
Työn pirstaloituminen muuttaa 
kaupunkeja
Tulevaisuuskuvan	merkittävin	muutostekijä	on	työn	
pirstaloituminen	ja	siirtyminen	perinteisistä	työsuh-
teista	digitaalisille	alustoille.	Työnkuvat	sekoittuvat	ja	
ihmiset	tekevät	lukuisia	erilaisia	työtehtäviä	digitaa-
listen	alustojen	kautta.	Väestö	kasvaa	maahanmuuton	
seurauksena.	Väestö,	niin	ulkomailta	muuttavat	kuin	
kantaväestökin,	keskittyy	voimakkaasti	metropolialu-
eelle.

Tulevaisuuskuvassa	globaali	kauppa	on	hälventänyt	
entisestään	valtioiden	rajoja.	Työtä	löytyy	lähinnä	
palvelusektorilta	keikkaluontoisesti	digitaalisten	
alustojen	kautta.	Korkeimmin	koulutettu	5	prosenttia	
väestöstä	tuottaa	60	prosentista	koko	kansakunnan	
arvonlisästä	ja	monella	heistä	on	pääomatuloja	paljon.

Väestön	keskittymiseen	vaikuttaa	vuonna	2035	valmis-
tunut	junayhteys	Tallinnaan.	Maaseudulla	ei	ole	juuri	
asutusta	maanviljelyn	automatisoituessa	ja	teollisuuden	
jatkaessa	taantumistaan.	Tiivis	kaupunkiasuminen	on	
suosittua	myös	siksi,	että	keikkatyötä	on	helpompi	
tehdä	tiiviisti	asutulla	alueella.		

Digitalisoituminen	on	sekoittanut	perinteisen	kiinteis-
tömarkkinan.	Globaalit	alustamonopolit	hallitsevat	
merkittävissä	määrin	metropolialueen	kiinteistömarkki-
noita.	Muualla	Suomessa	markkinat	hiljenevät.	

Kaupunkikulttuuri	saa	uusia	muotoja.	Vastapainona	
metropolialueen	kaupalliselle	valtavirralle	monissa	
pikkukaupungeissa	tapahtuu	kaikenlaista	jännää.	
Niihin	syntyy	uudenlaisia	julkisia	tiloja,	kun	asukkailla	
on	paljon	vapaa-aikaa	järjestää	erilaisia	tapahtumia.	
Vaihtotalouden	merkitys	on	kasvanut.

Tulevaisuuskuva 4
Tunnin (digitaalinen ja pientalo- 
valtainen) Suomi
Suomen	väestö	keskittyy	Helsingin,	Turun	ja	
Tampereen	välille	muodostuvaan	kasvukolmioon.	

Autonomisiin	ajoneuvoihin	ja	raideliikenteeseen	
perustuva	äärimmäisen	tehokas	liikennejärjestelmä	
mahdollistaa	sen,	että	tiheään	asutulla	kasvukolmiolla	
ihmiset	ja	tavarat	löytävät	tiensä	minne	tahansa	
tunnissa.	Tämän	maantieteellisen	edun	ja	osaavan	
väestön	ansiosta	alueesta	muodostuu	merkittävä	talou-
dellinen	keskus.	

Kun	liikkuminen	on	miellyttävää,	asuminen	
hajaantuu	kaupunkien	reunamille,	jonne	raken-
netaan	hyvin	tiiviitä,	pien-	ja	rivitalovaltaisia	alueita.	
Kaupunkikulttuuri	on	hiljaista,	uudenlaisia	julkisia	
tiloja	ei	synny	vaan	elämä	keskittyy	rauhallisille	
esikaupunkialuille,	joissa	ihmiset	hoitavat	pientalojen	
pihoja	ja	nauttivat	lähiluonnosta.	Kauppa,	vapaa-ajan	
toiminnat	ja	kulttuuri	keskittyvät	verkkoon	ja	
kaupunkikeskustojen	merkitys	on	vähentynyt.	

Sosiaali-	ja	terveyspalvelut	automatisoituvat	voimak-
kaasti.	Samoin	koulutus	ja	muut	yhteiskunnan	
palvelut	voidaan	hoitaa	pitkälti	digialustojen	pohjalta.	
Rakennetun	infrastruktuurin	ja	julkisten	palveluiden	
marginaalikustannukset	laskevat	valtavasti,	eikä	
ihmisten	kasvavalla	määrällä	ole	enää	niin	suurta	
vaikutusta	valtion	menopuoleen.	

Globaali	talous	on	edelleen	hämärtänyt	valtioiden	
rajoja	ja	ihmisten	sekä	Suomeen	että	Suomesta	pois	
on	vilkasta.	Suomen	väkiluku	onkin	kasvanut	voimak-
kaasti.		

Osaamisvetoista	teollisuutta	sekä	erityisesti	korkeaa	
osaamista	vaativa	kehitys-	ja	tutkimustyö	työllistää	
ison	osan	alueen	asukkaista.	Kasvukolmion	kiinteistö-	
ja	työmarkkinat	ovat	integroituneet	globaaleihin	
markkinoihin,	kun	taas	muualla	Suomessa	markkinat	
tyrehtyvät	alueiden	hiljenemisen	seurauksena.

Muutosvoimat
Aluetalouden muutosvoi-
mat ja uusi urbaani työ   
Työ katoaa, alustoituu ja ammattikuvat 
sekoittuvat. Yhä useampi työskentelee keik-
kaluontoisesti sote-sektorilla ja yksityisellä 
palvelusektorilla. 

Maahanmuutto
Rajat ovat avoimia ja kaikenlainen maa-
hanmuutto kasvaa. Nettomuutto 35 000 
vuosittain.

Alue- ja yhdyskunta- 
rakenne
Raideyhteys Tallinnaan keskittää kasvun 
entistä enemmän metropolialueelle. Raken-
taminen muilla kaupunkiseuduilla hiipuu.

Finanssimarkkinat 
Perinteinen kiinteistöliiketoiminta 
romahtaa, kun  kansainvälisten alustayr-
itysten digitaalisilla  palveluilla hallitaan 
suomalaisia asunto- ja kiinteistö- 
markkinoita.

Preferenssit
Tiivis kaupunkimainen asuminen kasvattaa 
nopeasti suosiotaan. 

Attraktiot
Elävää kaupunkikulttuuria, ei-kaupallista 
toimintaa ja uudenlaista julkista tilaa syn-
tyy ennen kaikkea isompien kaupunkien 
reuna-alueille ja pienempien kaupunkien 
keskustoihin (gentrifikaatio-ilmiö).

Muutosvoimat
Aluetalouden muutosvoi-
mat ja uusi urbaani työ    
Korkean osaamisen alojen ja teollisten 
työpaikkojen määrä kasvaa. Sotessa ja 
yksityisen palvelusektorin työpaikoissa ei 
muutosta.

Maahanmuutto
Rajat ovat avoimia ja kaikenlainen maa-
hanmuutto kasvaa. Nettomuutto 35 000 
vuosittain.

Alue- ja yhdyskunta- 
rakenne
Nopeat raideyhteydet parantavat yhteyksiä 
Helsingin, Turun ja Tampereen välillä. Al-
ueesta muodostuu yhtenäinen työssäkäyn-
tialue, jonne myös rakentaminen keskittyy.

Finanssimarkkinat 
Pääkaupunkiseutu integroitunut globaa-
leihin markkinoihin, muualla maassa 
kiinteistömarkkinat hiljenevät. 

Preferenssit
Tiivis pientaloasuminen hyvien yhteyksien 
ja palvelujen äärellä voimakkaassa suosios-
sa.

Attraktiot
Kaupalliset palvelut taantuvat eikä uuden-
tyyppisiä julkisia tiloja synny merkittävissä 
määrin. 



Megatrendit
Megatrendit	ovat	nimitys	pitkäkestoisesti	yhteiskuntaa	
muokkaaville,	tyypillisesti	globaaleille	kehityskuluille.	
Megatrendin	taustalla	on	aina	laaja	joukko	erilaisia	
ajureita	eli	vaikuttavia	syitä.	Juuri	siksi	megatrendien	
suuntaa	on	vaikea	kääntää:	ei	ole	selkeää	yhtä	asiaa,	johon	
voisi	puuttua.	Megatrendit	tuottavat	merkittäviä	muutos-
paineita	yrityksille,	julkishallinnolle	ja	eri	ihmisryhmille.	
Muutos	tapahtuu	samaan	aikaan	montaa	reittiä	ja	tekee	
vanhoista	yhteiskuntapoliittisista	ratkaisuista	ja	yritysten	
liiketoimintamalleista	vähitellen	yhä	tehottomampia.	
Samalla	syntyy	tilausta	uusille	ratkaisuille	ja	uusille	toimi-
joille.	Viime	aikoina	kasvava	joukko	globaaleja	yrityksiä	
(mm.	Kone	ja	Nokia)	on	määritellyt	strategiansa	yhä	
vahvemmin	megatrendien	synnyttämien	haasteiden	
ratkaisemisen	kautta.	Kalvolla	3	on	listattu	megatrendejä	
ja	aihealueita,	joita	ne	muuttavat.

Digitalisoituminen

GLOBAA-
LIT 

MEGA-
TRENDIT

TARKOIT-
TAA 

ESI-
MERKIKSI

•	 Internet	kaikkialla
•	 Big	data	-analyysit
•	 Liikkumisen	ja	asumisen	muutokset
•	 Suunnittelun	muutokset

•	 Kaupungistuminen
•	 Kasvavat	muuttoliikkeet
•	 Väestön	ikääntyminen	

•	 Talouskriisit
•	 Globaalit	jakeluketjut
•	 Kaupunkien	merkityksen	kasvu	

kokonaistuottavuudessa

•	 Digitaaliset	yhteisöt
•	 Instituutiokritiikki

•	 Ilmastokriisit
•	 Vesi-	ja	ruokakriisit

Minä-me-yhteiskunta

Väestömuutos

Niukkenevat
luonnonvarat

Globaalistuva talous
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Suomi kaupungistuu! Kaupungistuuko Suomi? -seminaari 1-2-11.17 Helsingin Kalasataman 
Kellohallilla 

Osallistujaluettelo 1.11.2017 

Etunimi Sukunimi Yritys / Organisaatio 
Elina Alatalo Tampereen yliopisto 
Lieven Ameel Helsingin yliopisto 
Suvi Anttila Ympäristöministeriö 
Kaisu Anttonen Tampereen kaupunki 
Saywan Arya NCC Suomi Oy 
Asta Bäck VTT 
Pia Bäcklund Tampereen yliopisto 
Damiano Cerrone Tampere University of Technology 
Hanna Djupsjöbacka Pirkanmaan liitto 
Kaisa Granqvist Aalto Yliopisto 
Taina Haapamäki FLOU 
Jaana Halonen Kuntaliitto 
Henna Helander Helsingin kaupunki 
Ville Helminen SYKE 
Anu Henriksson Helsingin kaupunki, Kaupunkitutkimus ja -tilastot -yksikkö 
Kaisa Herranen - 
Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus 
Pirjo Huvila VR-yhtymä Oy 
Jouni Häkli Tampereen yliopisto 
Antti Irjala Ympäristöministeriö 
Anders Jansson Artova ry 
Anne Jarva Suomen Kuntaliitto 
Markku Järvelä Vaasan kaupunki 
Arja Kaikkonen Espoon kaupunki 
Kirsi Pauliina Kallio Tampereen yliopisto 
Helka Kalliomäki Turun yliopisto 
Kaisu Kammonen Tampereen kaupunki 

Anne 
Kangasniemi-
Kuikka Kouvolan kaupunki/kaupunkisuunnittelu 

Vesa Kanninen Aalto University School of Engineering 
Ilari Karppi Tampereen yliopisto 
Maria Korteila Kiinteistö-uutiset / Bonnier Business Forum Oy 
Kati-Jasmin Kosonen MAL-verkosto/ järjestäjä 
Leo Kosonen Cityfabrics Leo Kosonen 
Riitta Kosonen Aalto yliopisto 
Otto-Wille Koste Aalto yliopisto 
Jussi Kulonpalo Helsingin yliopisto 
Kimmo Kurunmäki RAKLI ry 
Antti Kurvinen Tampereen teknillinen yliopisto 
Hanna Käyhkö Helsingin kaupunki 
Pauliina Lehtonen Tampereen yliopisto 
Johanna Lilius Aalto yliopisto 
Jarmo Lindén ARA 
Marko Luukkonen Kouvolan kaupunki 
Marianne Matinlassi ARA 
Saija Miettinen-Tuoma Helsingin kaupunki 
Johannes Mikkonen Demos Helsinki 
Janne Mustonen Turun kaupunki, kaupunkisuunnittelu 
Paula Mustonen Hämeen liitto 

 

 

Ilari Myllyvirta Sipoon kunta 
Raine Mäntysalo Aalto-yliopisto 
Minna Mättö Kuntaliitto 
Aleksi Neuvonen URMI/Demoshelsinki 
Jaana Nevalainen Ympäristöministeriö 
Martti Norja Seinäjoen kaupunki 
Pekka Normo Ympäristöministeriö 
Markku Norvasuo Tampereen teknillinen korkeakoulu 
Milla Nummikoski Helsingin kaupunki / asemakaavoitus 
Inga Nyholm Sitra 
Johanna Palomäki Lahden kaupunki 
Katja Palonen VM 
Tiina Pasuri Helsingin seudun kauppakamari 
Tero Piippo MAL-verkosto/ Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä 
Sini Puntanen HSL 
Annuska Rantanen TTY 
Jarkko Rasinkangas Siirtolaisuusinstituutti 
Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus 
Veli-Matti Rintala Satakuntaliitto 
Mika Ristimäki SYKE 
Niko-Matti Ronikonmäki HSL 
Olli Ruokolainen Tampereen yliopisto / Johtamiskorkeakoulu 
Sampo Ruoppila Turun yliopisto & Turun kaupunki 
Miliza Ryöti HSY 
Anna Saarlo Liikennevirasto 
Arto Salmela Tulevaisuuden tutkimuksen seura 
Iina Sankala Tampereen yliopisto / BEMINE 
Teuvo Savikko Espoon kaupunki 
Kaisa Schmidt-Thomé Demos Helsinki 
Helena Schulman - 
Seppo Serola Liikennevirasto, ylitarkastaja, maankäytön asiantuntija 
Kai Silván Innovator Aboa Oy 
Lari Sirén Sipoon kunta 
Sameli Sivonen Demos Helsinki 
Teija Snicker-Järvinen Liikennevirasto 
Petra Stenfors TEM 
Esa Storhammar Jyväskylän yliopisto 
Outi Suppanen Tampereen yliopisto 
Heli Suuronen MAL-verkosto/ järjestäjä 
Ari-Santeri Talja Vantaan kaupunki - elinkeinopalvelut 
Jani Tartia Tampereen teknillinen yliopisto 
Hannu Tervo Jyväskylän yliopisto 
Helena Teräväinen Aalto yliopisto 
Timo Tohmo Jyväskylän yliopisto 
Vilja Tähtinen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 
Hanna-Maria Urjankangas TEM 
Jarmo Vakkuri Tampereen yliopisto, johtamiskorkeakoulu 
Tuire Valkonen Helsingin seudun liikenne 
Anja Vallittu Helsingin kaupunki 
Antti Vasanen Varsinais-Suomen liitto 
Kirsi Vaten Vantaan kaupunki 
Johanna Vilkuna Kuntaliitto 
Anna Villeneuve Helsingin kaupunki 
Olli Voutilainen TEM 

 




