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Alueen kilpailukyky 

 Alueen kilpailukyky 
– Kiistanalainen termi -  mikä on alueen rooli yritysten kilpailukyvyssä? 
– Alueen yritystoiminnalle edulliset ominaisuudet 
– Alueen kyky luoda hyvinvointia paremmin kuin muut alueet  

 Alueellisen kilpailukyvyn tekijöitä (yritystoiminnan näkökulma) 
– Saavutettavuus 

– Toimitilojen ja tonttien saatavuus 

– Keskittyminen ja koko 

– Työvoima 

– Innovatiivisuus 

– Yhteiskunnan toimivuus 

 The Economist –lehden kaupunkialueita vertaileva elinolotutkimus perustuu 
elinolojen laadun arvioinnissa seuraaviin tekijöihin (hyvinvoinnin näkökulma): 

– Yhteiskunnan vakaus ja toimivuus 

– Terveydenhuolto 

– Kulttuuri ja ympäristö 

– Koulutus 

– Perusrakenne ja saavutettavuus. 

(Economist Intelligence Unit’s liveability survey) 
 

 

 

 

 
 



Mihin kilpailukyvyn tekijöihin  

maankäytön suunnittelulla  voidaan vaikuttaa? 

Yritystoiminnan näkökulma 

 

 

 

 

 

Tekijä Osatekijöitä Vaikutus-

mahd. 

Saavutettavuus alueen sisäinen, alueiden välinen, 

kansainvälinen 

henkilöliikenne, tavaraliikenne, tietoliikenne 

+++ 

Toimitilojen ja tonttien saatavuus kaavoitus, maan hinta 

kiinteistö-, rakennus- ja rahoitusmarkkinat 

+++ 

Keskittyminen ja koko suuri markkina-alue, skaalaedut, 

agglomeraatioedut,  

yritysten verkostoituminen 

++ 

Työvoima koulutus ja osaaminen, vetovoima ihmisten 

näkökulmasta (viihtyisä elinympäristö ja 

palvelut), toimivat asuntomarkkinat 

++ 

Innovatiivisuus kehitysmyönteisyys, tutkimus- ja 

koulutusresurssit, T&K-aktiivisuus 

+ 

Yhteiskunnan toimivuus Hallinto ja palvelut, säädökset,  

verot ja maksut 

+ 



Asuminen, rakentaminen ja 
tonttimaan tarjonta   

 
 Asuminen on osa hyvinvointia 

– Asuinalueiden viihtyvyys ja toimivuus 

– Saavutettavuus ja palvelut 

– Ympäristö 

– Sosiaaliset verkostot 

– Talot ja asunnot – laatu, ominaisuudet, valinnan mahdollisuudet 

– Asumisen hinta (vuokra tai käyttökustannus) 

 

 Havaintoja Helsingin seudulta 

– Helsingin seudulla väestö kasvaa, asuntotuotanto ei pysy perässä 

– Yksi EU-alueen kalleimmista kaupunkialueista – erityisesti asuminen 

– Asumisen kalleus rajoittaa yritysten työvoiman saantia 

– Maankäyttö on osa ongelmaa 

 



Vanhojen asuntojen hinnat PKS:lla 1,5-kertaistuneet vuodesta 
2005 vuoteen 2012 

Liitekuvio 1. Vanhojen kerrostalojen keskimääräiset neliöhinnat 

                                                                                                                                                       

 

 Kasvu rajumpaa ja muutokset jyrkempiä kuin muualla maassa 

 Hintaero (PKS - muu maa) kasvanut 

 Ero 2005 2012: 1 100  1 800 €/m2   
 

 Huom. Asunnon hinta eri asia kuin asumiskustannus 

 

Vanhojen kerrostaloasuntojen keskimääräinen m2-hinta 
(lähde: Tilastokeskus)  
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pysähtynyt, muualla maassa kasvu jatkuu 

 

– Asumisväljyys Helsingin 
seudulla huomattavasti 
alempi kuin muualla 
maassa tai 
pohjoismaiden 
suurkaupungeissa 

– Vaikka Bkt/asukas HS:lla 
1,75-kertainen muuhun 
Suomeen verrattuna;  
samalla tasolla kuin 
Tukholmassa ja 
Kööpenhaminassa 

– Asuntomarkkinoiden 
toiminnan kannalta 
tarpeellista 
asuntovaraumaa 
(nyrkkisääntö 5 %) ei 
enää ole 

Asumisväljyys (m2/asukas) Helsingissä ja koko maassa 



Rakennusmaan tarjonnan ja asuntotuotannon 
suhde tutkimusten mukaan 

 Tutkimuskirjallisuuden mukaan rakennusmaan tarjonnan kasvattaminen lisää 
asuntotuotantoa ja hillitsee asuntohintojen kasvua.  

 Pääkaupunkiseudulta tehdyn tutkimuksen mukaan sekä kerrostaloissa että 
pientaloissa toteutuva tuotanto riippuu voimakkaasti tonttitarjonnasta: 
Tuotannon tonttitarjontajousto on korkea (1,3)  

–  1 %:n tonttivarannon kasvu lisää tuotantoa 1,3 %, vuoden viiveellä 

 Muuten pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat toimivat hyvin eri tavalla 
pientalotonttien ja kerrostalotonttien rakentamisessa.  

– Pientalorakentamisessa markkinaehtoisuus ja voimakas riippuvuus asuntojen hinnoista  

– Kerrostalorakentaminen vahvasti kuntien ohjaamaa, suuriin rakentamiskohteisiin painottuvaa toimintaa, 
jossa asuntojen hinnoilla tai rakennuskustannuksilla ei ole vastaavaa ohjaavaa merkitystä kuin 
pientalotuotannossa. 

 
 Rakennusmaan tarjonta ei kuitenkaan vaikuta merkittävästi asuntomarkkinoiden 

suhdannevaihteluihin, jotka liittyvät ensi sijassa  rahoitusmarkkinoihin ja yleiseen 
talouskehitykseen. 

 
Lähde: Laakso & Kostiainen & Lönnqvist 2011 (Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolle tehty tutkimus) 

 



Tonttitarjonta pääkaupunkiseudulla 

Asuntotuotannon laskennallinen tonttimaavaranto (HSY:n käsitteillä) 
• asemakaavoitettuna 7 milj. kem2 PKS:lla, kehyskunnissa 2 milj. kem2 , yhteensä noin 10 milj. kem2 

• vastaa laskennallisesti noin 10 vuoden asuntotuotantoa   
• lisäksi yleiskaavoissa 13,5 milj. kem2 PKS:lla, kehyskunnissa 6-7 milj. kem2 

 

 
Ongelma:  
• kaavoitetusta tonttimaavarannosta vain noin 55 % on ”realistista” varantoa , osuus pienentynyt jatkuvasti 
• tyhjillä tonteilla asemakaavoissa: PKS 2,8 + KUUMA 0,9 = HS 3,7 milj. kem2 (MAL-Aiesopimus 2012-2015) 
• realistinen varanto ~=~ tyhjät tontit + n. 20 % vajaasti rakennetuista 
• yli puolet varannosta koostuu vajaasti rakennetuista yksityisistä pientalotonteista, joiden toteutuminen hidasta ja satunnaista 
• realistinen varanto vastaa vain 4-5 vuoden asuntotuotantoa  

 
 
  

•Helsingin seudun asumisen suurin ongelma on asuntokannan pienuus ja kannan hidas kasvu suhteessa 
asumiskysynnän kasvuun. 
•Suurempi asuntotuotanto saisi aikaan ketjuvaikutuksia koko asuntokannassa ja johtaisi asuntovarauman 
kasvuun ja suurempaan liikkumavaraan asuntokannassa, joka hillitsisi hintojen nousua. 
•MAL-aiesopimuksen tavoitteelliset tuotantomäärät sopivalla tasolla  
•Nykyinen realistinen tonttimaavaranto on niukka ja varannon vähäisyyden aikaansaamat pullonkaulat ovat  
jatkuva riski asuntotuotannolle 

 



 

Yritystoiminta ja sijainti 
 

Yritykset valitsevat toimipaikkansa liiketoiminnan logiikalla 
– Liikenneyhteydet, palvelut, tonttien ja toimitilojen tarjonta 
– Ohjaamisen mahdollisuudet rajalliset 
Keskittyminen lisää tuottavuutta 
– Saavutettavuus 
– Kuljetus – kommunikaatio – vuorovaikutus 
– Yritysten ja toimialojen välillä eroja  
Yritystoiminta on hajakeskittynyt mutta edelleen keskittynyt 
– 4/5 toimipaikkojen henkilöstöstä keskittymissä, erityisesti suuret 
– n. 1,5 % Helsingin seudun maa-alasta 
– 1/5 hajasijainneissa 
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Paavo Moilanen & Seppo Laakso 

Yhteiskunnan ohjaus 
maankäytössä 

Miksi maankäyttöä suunnitellaan?  

 Perusrakenteet, yhdyskuntatalous, 
ulkoisvaikutukset  

Kaavoitus maankäytön ohjauksen 
välineenä 

 Hierarkkinen kaavajärjestelmä 

 Toimintojen eriyttäminen 

 Yksityiskohtainen säätely 

Suunnittelujärjestelmän kriisi? 

 Talouden kehitys ja sen syklit 
nopeampia kuin 
yhdyskuntarakenteen muutokset. 

 Investoinnit pitkäkestoisia – 
maankäytön muutostarpeet nopeita  
 toimintoja ”väärissä” paikoissa 

 Tarvitaan paradigman muutosta. 

 Avaintekijöitä strategisuus, 
ohjauksen ketteryys,  vaikuttavuus 


