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Uudellamaalla tuotetaan tehokkaasti
Uudellamaalla (kartassa = Helsinki) tuotannon tehokkuus oli vuonna 2009 lähes kaksinkertainen
Euroopan Unionin 27 jäsenmaan keskimääräiseen tasoon verrattuna. Kun jäsenmaiden keskimääräistä arvonlisäystä asukasta kohti kuvataan luvulla 100, niin Uusimaa sai arvon 177. Kyseessä on
metropolialue (NUTS3), jonka tässä tarkastelussa muodostaa siis Uusimaa (Uusimaa ja Itä-Uusimaa yhdistyivät 1.1.2011). Alue on vain kolme prosenttia maan kokonaispinta-alasta, mutta siellä
tuotetaan runsas kolmasosa koko Suomen arvonlisäyksestä ja kokonaisväestöstä siellä asuu
neljäsosa.
Eurooppalaisista metropoleista tuotanto oli tehokkainta Münchenissä ja Zürichissä, joissa se oli
lähes kolme kertaa tehokkaampaa kuin EU-maissa keskimäärin. Kymmenen korkeimman tuottavuuden omaavan metropolin joukossa oli kolme saksalaista metropolialuetta, myös Frankfurt ja
Hampuri. Kolmanneksi eniten tuotantoa asukasta kohti oli Lontoossa, jonka sijoitus metropolien
joukossa olikin noussut edellisvuoteen verrattuna. Myös Oslo ja Tukholma kuuluivat kymmenen
tuottavimman metropolin joukkoon, samoin kuin vuotta aikaisemmin. Uudenmaan sijoitus oli 16.
Tarkastellun 44 eurooppalaisen metropolialueen keskimääräinen taso oli 137 eli 37 prosenttia korkeampi kuin EU-maiden keskiarvo. Metropolikohtaisessa vertailussa arvonlisäys asukasta kohti
oli alle puolet EU-maiden maakohtaisesta keskitasosta kahdeksassa uusien EU-jäsenmaiden kaupungissa. Alle EU-maiden yhteisen keskitason se oli 16 kaupungissa. Yli kaksinkertainen se oli
puolestaan 11 kaupungissa.
Arvonlisäys asukasta kohti on karkea tuottavuuden mittari. Arvonlisäys saadaan laskemalla yhteen erilaista tuotantoa harjoittavien yksiköiden markkinahintaiset tuotokset vähentäen muilta
hankitut välituotepanokset. Lisäksi tässä tuotannon määrä on suhteutettu asukaslukuun, joten erikokoisten alueiden vertailu on mahdollisesta. Tiedot on kerännyt Cambridge Econometrics Ltd.
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Helsingin seudun väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2010 aikana
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13 700 henkilöllä. Muuttovoitto oli 6 490 asukasta ja luonnollinen väestönkasvu 7 270 eli kumpikin li-
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säsi asukasmäärää lähes yhtä paljon. Kasvu oli kuitenkin vähäisempää kuin edeltävinä vuosina.
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Vuonna 2009 henkilömäärä kasvoi Helsingin seudulla 14 750 asukkaalla, joka oli 1 000 henkilöä
enemmän kuin viime vuonna. Myös koko maassa väestömäärä kasvoi viime vuoden aikana vähem-

Lähde:Tilastokeskus, väestötilastot

män kuin edeltävinä vuosina. Lisäys oli 23 070 henkilöä, josta ulkomaisen muuttovoiton osuus oli
12 880 asukasta. Sekin oli vähemmän kuin edeltävinä vuosina. Sen sijaan Espoossa ja Vantaalla
väkimäärä kasvoi enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Viime vuonna Espoossa lisäys oli 3 540 ja
Vantaalla 2 290 asukasta. Helsingissä ja kehysalueella lisäystä oli edellisvuotta vähemmän. Kehysalueen asukasmäärä nousi 2 730 ja Helsingin 5 030 henkilöllä.
Luonnollinen väestönkasvu ja
nettomuutto Helsingin seudulla
Luonn.väestönkasvu

Muuttoliikkeessä hidastumista

Nettomuutto

1 000 henkilöä

Helsingin seudun saama muuttovoitto kääntyi vuonna 2004 voimakkaaseen kasvuun. Kasvuvauhti
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hiipui vuonna 2009. Helsingissä muuttovoiton määrä on vaihdellut voimakkaasti ja lähtömuuttajia oli
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tulomuuttajia enemmän vuosina 2002–2004. Vuosina 2008 ja 2009 Helsingissä muuttovoitto oli noin
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4 500 henkilöä vuodessa, joka oli korkein taso viime vuosikymmenen aikana. Espoossa, Vantaalla
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ja kehysalueella muuttovoiton määrä on pysynyt tasaisempana pitkällä aikavälillä.
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Viime vuoden aikana Helsingin seudun väestö kasvoi siis muuttoliikkeen ansiosta 6 490 henkilöllä,
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joka oli lähes tuhat asukasta edellisvuotta vähemmän. Edellisen kerran muuttovoitto lisäsi Helsingin
seudun väkilukua viime vuotta vähemmän vuonna 2006.

Lähde:Tilastokeskus, väestötilastot

Muuttovoitto nosti Helsingin väkilukua viime vuonna 3 860 henkilöllä, joka oli 1 140 vähemmän kuin
edellisvuonna. Myös kehysalueella muuttovoittoa oli edellisvuotta vähemmän. Lisäys oli 900 henkilöä
eli 930 vähemmän kuin vuonna 2009. Espoossa tulomuuttajia oli lähtömuuttajia enemmän 1 290 viime
vuonna. Siellä muuttovoiton osuus väkiluvun noususta oli ollut alhaisella tasolla etenkin vuosina 2006
ja 2007. Viime vuonna Vantaalla tulomuuttajien määrä lähtömuuttajiin verrattuna lisäsi asukasmäärä

Nettomuutto Helsingin seudulla

700 henkilöllä. Muuttovoitto oli 210 henkilöä enemmän kuin vuonna 2009, jolloin muuttovoiton tuoma
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väestönkasvu olikin ollut vähäistä. Alhaisimmillaan se oli viime vuosikymmenen puolivälissä.
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Ulkomainen muuttovoitto laskusuunnassa
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Ulkomainen muuttovoitto oli vuosituhannen vaihtuessa Helsingin seudulla vain muutama sata hen-
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kilöä vuodessa. Sen jälkeen vuosittainen ulkomailta saatu muuttovoitto on kasvanut lukuun ottamatta vuotta 2004. Ennätyskorkealla se oli vuonna 2008, jolloin määrä oli lähes 6 000 henkilöä. Viime
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Lähde:Tilastokeskus, väestötilastot
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vuonna ulkomainen muuttovoitto oli 4 770 asukasta eli suuntaus on hieman laskeva ennätysvuosien
jälkeen. Koko maassa suuntaus on ollut samantyyppistä.

Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Helsingin seudun saama muuttovoitto ulkomailta oli 1 130
henkilöä eli saman verran kuin vuotta aikaisemminkin. Helsingissä määrä oli 520, joka oli noin 100

Ulkomainen nettomuutto pääkaupunkiseudulla

henkilöä edellisvuotta vähemmän. Espoossa muuttovoitto oli 290 henkilöä eli noin 40 enemmän
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kuin vuotta aikaisemmin. Vantaan saama ulkomainen muuttovoitto oli 210 henkilöä, joka puolestaan
oli 50 henkilöä enemmän kuin edellisvuonna. Kehysalueella määrä oli noin 20 henkilöä vuoden 2009
loka–joulukuuta enemmän ja muuttovoitto oli yhteensä 120.
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Helsingissä viime vuosikymmenen puolivälin jälkeinen aika on ollut ennätyksellisen korkean ulkomaisen muuttovoiton aikaa. Ennätystaso saavutettiin vuonna 2007, jolloin ulkomailta muutti Helsin-
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kiin 3 650 henkilöä enemmän kuin oli ulkomaille muuttaneita. Viime vuonna vastaava määrä oli
2 380 henkilöä. Espoossa ulkomainen muuttovoitto lähti voimakkaaseen nousuun etenkin vuonna
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Lähde: Tilastokeskus, väestötilastot

2007 ja sen jälkeen se on säilynyt tasaisesti noin 1000 henkilönä vuosittain. Vantaalla eniten ulkomailta saatua muuttovoittoa oli vuonna 2008 eli 920 henkilöä. Viime vuonna määrä oli 820. Kehysalueella ulkomainen muuttovoitto oli viime vuonna 480 asukasta ja kehitys on ollut melko tasaista
viime vuosikymmenen puolivälin jälkeen, jolloin se kääntyi voimakkaaseen nousuun.

Muualta Suomesta muuttovoittoa hieman aiempaa vähemmän

Helsingin seudun ja muun Suomen
välinen nettomuutto

Helsingin seudun muualta Suomesta saama muuttovoitto oli viime vuoden aikana 1 730 henkilöä, joka
oli vähemmän kuin edeltäneinä vuosina. Kehitys on ollut melko tasaista viime vuosina. Muuttovoitto oli
korkeimmillaan 1990–luvun loppuvuosina ja lähti sen jälkeen voimakkaaseen laskusuuntaan. Vuosina
2004 ja 2005 Helsingin seudulta muutti enemmän henkilöitä muualle Suomeen kuin oli tulomuuttajia.
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Kehysalue on ollut muuttotappioaluetta Helsingin seudun ulkopuolisen Suomen suhteen jo vuodesta1999 lähtien ja viime vuonna muuttotappiota oli ennätyksellisen paljon. Myös Vantaalla on ollut
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muuttotappiota muun Suomen suhteen vuodesta 2003 lähtien ja viime vuonna määrä oli 180 henkilöä. Sen sijaan Espoo ja Helsinki ovat kumpikin muuttovoittoaluetta Helsingin seudun ulkopuolisen
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Lähde:Tilastokeskus, väestötilastot

Suomen suhteen. Helsingin saama muuttovoitto on ollut noin 3 500 asukasta vuosittain ja kehitys on
ollut melko tasaista etenkin vuoden 2002 jälkeen. Espoossa tulomuuttajien enemmyys
lähtömuuttajiin nähden on ollut melko vähäistä ja viime vuonna se oli 340 henkilöä.

Kokonaistuotannon ennakoiva kuvaaja
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Tuotannon kasvuvauhti hidastui
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Helsingin seudun tuotannon kasvu jatkui viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta kasvuvauhti
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hidastui edellisiin neljänneksiin verrattuna. Tuotanto nousi ennakkoarvion mukaan hieman yli 3 pro-
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senttia edellisvuodesta. Kolmannen neljänneksen kasvu oli korjautuneen tiedon mukaan 4 prosenttia. Kasvun hidastuminen perustuu Helsingin seudun teollisuuden kasvun pysähtymiseen viime vuo-
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Lähde: Kaupunkitutkimus TA Oy ja Tilastokeskus
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den lopulla. Sen sijaan koko maassa tuotannon nousu kiihtyi samaan aikaan. Seudun tuotanto on
noussut laman pohjasta noin 4 prosenttia, mutta ero vuoden 2008 huipputasoon verrattuna oli vielä
noin 6 prosenttia viime vuoden neljännellä neljänneksellä. Vuodesta 2006 Helsingin seudun
tuotanto on kasvanut 5 prosenttia ja koko maan tuotanto 4 prosenttia.
Tuotannon vaihtelut ovat olleet Helsingin seudulla voimakkaampia kuin koko maassa viime vuosina.

Teollisuus- ja rakennusyritysten
suhdannenäkymät

Taantuman jälkeen kasvu käynnistyi Helsingin seudulla aiemmin ja vahvempana kuin koko valtakunnassa vuoden 2009 syksyllä, mutta viime vuoden jälkipuolella ero tasoittui ja valtakunnallinen

Saldoluku

Uusimaa: teollisuus ja rakentaminen

trendi lähestyi seudun trendiä. Helsingin seudun suhdannekehityksen taustalla vaikuttaa toimialara-
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kenne, jossa palveluiden osuus on erittäin suuri, mutta elektroniikkaan ja kone- ja laiteteollisuuteen
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painottuva teollisuus sekä rakentaminen hallitsevat silti suhdannevaihteluita. Talouden voimakkai-
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den käänteiden aikana tuoreimpien ajankohtien ennakkoarvioihin liittyy tavallista enemmän
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rakentaminen

EK:n tammikuussa tekemän Suhdannebarometrin mukaan suhdannenousu jatkui viime vuoden lopulla ja tämänhetkisen tilanteen kuvataan olevan useimmilla toimialoilla melko lähellä

Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, EK,
Suhdannebarometri

keskimääräistä.
Koko maassa tuotanto kasvoi melko hyvin kaikilla päätoimialoilla, ja myös henkilöstökehitys oli
enimmäkseen myönteistä. Odotukset tämän vuoden alkupuolelle ovat keskimäärin melko hyvät, ja
suhdannetilanteen asteittaisen paranemisen arvioidaan jatkuvan. Tuotannon ja myynnin ennustetaan kasvavan kaikilla päätoimialoilla, mutta vauhdin uskotaan hidastuvan palveluissa ja erityisesti

Kuluttajien ennuste Suomen
talouskehityksestä seuraavan 12 kk:n
kuluttua
Pääkaupunkiseutu

teollisuudessa.
Teollisuus ja rakentaminen
Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne jatkui tavanomaista vaisumpana viime

Suomi
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saldoluku on +29. Lokakuisessa tiedustelussa se oli +21.
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Uudenmaan yritysten suhdannenäkymät ovat kuitenkin koko maan keskiarvoa kirkkaammat. Tam-

5

mikuussa valtaosa vastaajista, 69 prosenttia, uskoi tilanteen jatkuvan nykyisellään. Paranemista
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Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

ennakoi 30 prosenttia alasta.
Tuotantokapasiteetti oli tammikuussa kokonaan käytössä 81 prosentilla vastaajista. Tilauksia on
saatu lisää, mutta tilauskirjat ovat normaalia pienemmät ja valmiiden tuotteiden varastot ovat yli normaalitason. Henkilökuntaa palkattiin viime vuoden lopussa hieman lisää. Kannattavuus on viimeaikaisesta kustannusten noususta huolimatta paranemassa. Investoinnit ovat vuoden takaisella
tasollaan.
Koko maassa teollisuuden tuotannon kasvu nopeutui viime vuoden lopulla odotetusti. Kasvun ennustetaan jatkuvan seuraavan puolen vuoden ajan, mutta kasvuvauhti voisi jäädä hieman matalam-
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maksi kuin viime vuoden lopulla. Tämänhetkistä suhdannetilannetta kuvataan vielä aavistuksen
keskimääräistä heikommaksi. Suhdannenäkymien saldoluku kohosi tammikuussa tehdyssä tiedustelussa lukemaan +19 (lokakuussa +12). Nyt joka neljäs vastaajista arvioi suhdanteiden paranevan.
Kapasiteetin käyttöaste parani loppuvuodesta edelleen hiukan ja se lähestyi pitkäaikaista keskiarvoa. Teollisuusyritysten uusien tilausten kasvuvauhti kiihtyi uudelleen viime vuoden lopulla. Valmistuotevarastot pysyivät lähes ennallaan, ja niiden taso on tavanomainen. Uusien tilausten määrän arvioidaan kasvavan kohtalaisesti myös kolmen seuraavan kuukauden aikana. Työvoimaa lisättiin
vähän ja lähikuukausina henkilöstön odotetaan kasvavan edelleen loivasti.

Palveluyritysten odotukset
suhdannenäkymistä
Saldoluku

Uusimaa
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Rakennusalalla tuotanto kasvoi hieman ja henkilöstö pysyi ennallaan. Tämänhetkistä suhdanneti-
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lannetta kuvataan silti jonkin verran normaalia heikommaksi. Lähitulevaisuuden suhdanneodotuk-
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set ovat kokonaisuutena melko vakaat. Lähiaikojen suhdannenäkymiä mittaava saldoluku oli tammi-
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kuussa –6. Edellisessä tiedustelussa lokakuussa suhdannenäkymät olivat tasolla –25.
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Tuotannon kasvun odotetaan jatkuvan vuoden alkupuolen. Kasvuvauhti voisi jopa hieman nopeutua
viime vuoden loppuun nähden. Henkilöstön määrän odotetaan kasvavan hieman seuraavalla kolmen kuukauden jaksolla.
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Lähde: Elinkeinoelämän keskusliitto, EK,
Suhdannebarometri

Palvelut
Uudenmaan palvelualojen suhdanteiden ennakoidaan paranevan selvästi vuoden alkupuoliskolla
ja suhdannetilanne oli normaalilukemissa tammikuussa. Suhdannenäkymien saldoluku oli tammikuussa +31, sillä 34 prosenttia alasta odotti paranemista ja vain kolme prosenttia uskoi heikkenemiseen. Lokakuussa tehdyssä tiedustelussa saldoluku oli +34. Uudenmaan palveluyritysten suhdannenäkymät ovat koko maan keskiarvoa myönteisemmät.
Myynti lisääntyi selvästi viime vuoden loka–joulukuussa. Myyntimäärät olivat myös yleisesti vuoden

Kaupan toimialojen kokonaismyynti
Helsingin seudulla
Muutos (%) edellisestä vuodesta

takaista runsaampia. Myyntiodotukset ovat luottavaisia, ja myynti kasvanee edelleen kuluvan
vuoden alussa.
Henkilökunnan määrä lisääntyi viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja työvoimaa palkattaneen
hieman lisää myös kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Myös kannattavuuden odotetaan
kohenevan lähikuukausina.
Koko maassa palveluiden suhdannetilanne parani jonkin verran viime vuoden lopulla, ja tällä hetkellä yritykset kuvaavat sitä tavanomaiseksi. Myynti kasvoi varsin yleisesti, ja myös henkilöstöä lisättiin
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Lähde: Kaupunkitutkimus TA Oy ja Tilastokeskus

jonkin verran viime vuoden lopulla. Myynnin ennustetaan kasvavan melko hyvin myös lähikuukausina.
Näkymät keväälle ja alkukesälle ovat yhä pääosin myönteiset, ja suhdannenousun ennustetaan jatkuvan. Saldoluku oli tammikuussa tehdyssä tiedustelussa tasolla +21. Edellisessä, lokakuussa
tehdyssä se oli +25.
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Kuluttajien luottamus myönteiseen talouskehitykseen säilyi

Kuluttajien luottamusindikaattori
Pääkaupunkiseutu

Saldoluku

Suomi

Pääkaupunkiseudun kuluttajien luottamusta talouskehitykseen kuvaavan kuluttajabarometrin arvo
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oli tammikuussa 18,8. Se oli hieman korkeampi kuin joulukuussa, mutta kuitenkin alhaisemmalla ta-
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solla kuin viime vuoden loppupuolella. Koko maassa luottamusindikaattori sai arvon 16,6. Kuten on
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jo totuttu niin nytkin pääkaupunkiseudun kuluttajat omaavat valoisammat odotukset kuin koko maan
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oman talouden ja omien säästämismahdollisuuksien tilanteesta.

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Kuluttajabarometrin makroindikaattorin arvo yhdistää kuluttajien näkemykset Suomen talouden ja
työttömyystilanteen kehityksestä. Makroindikaattorin arvo oli tammikuussa 10, joka oli enemmän
kuin joulukuussa, jolloin luottamus koko maan taloudelliseen tilanteeseen notkahti. Kuluttajabarometrin mikroindikaattorin arvo puolestaan yhdistää kuluttajien näkemykset vuoden kuluttua vallitsevasta oman talouden ja omien säästämismahdollisuuksien tilanteesta. Sen arvo oli tammikuussa
Pääkaupunkiseudun kuluttajien makroja mikroindikaattorit
Makroindikaattori

28. Kehitys on ollut melko vakaata ajan kuluessa.

Luottamus Suomen talouskehitykseen palautui

Mikroindikaattori

Saldoluku
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Tammikuussa pääkaupunkiseudun kuluttajista 45 prosenttia oletti Suomen taloustilanteen olevan
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vuoden kuluttua tämän hetkistä paremman. Koko maassa vastaava osuus oli viisi prosenttiyksikköä

0

vähemmän. Kuitenkin sekä koko maassa että pääkaupunkiseudulla odotukset olivat valoisammat
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kuin joulukuussa, jolloin ne notkahtivat huomattavasti alaspäin. Luottamus siis palautui, mutta ei
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aivan samalle tasolle kuin viime vuoden loppupuolella.
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Mikroindikaattori: Oma talous ja säästämismahdollisuudet
Makroindikaattori: Suomen talous ja työttömyyden kehitys

Myös odotukset työttömyyden kehityksestä seurasivat samaa tahtia. Odotukset työttömyyskehityksestä olivat synkät joulukuussa palautuen taas tammikuussa lähes viime vuoden lopun tasolle.

Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Tuolloin pääkaupunkiseudun kuluttajista 36 prosenttia oletti työttömiä olevan vähemmän vuoden
kuluttua kuin haastatteluhetkellä. Joka viides kuluttaja odottaa heitä olevan enemmän vuoden kuluttua. Koko maassa joka kolmas kuluttaja olettaa heitä olevan vähemmän vuoden päästä ja joka neljännen kuluttajan mielestä työttömiä tulee olemaan enemmän kuin tämän vuoden tammikuussa.

Kuluttajien ennuste
työttömyyskehityksestä seuraavan
12 kk:n kuluttua
Saldoluku
8

Pääkaupunkiseutu

Säästämismahdollisuuksiin ei enää luoteta aivan entiseen tapaan

Suomi

Pääkaupunkiseudulla 45 kuluttajaa sadasta olettaa erittäin todennäköisesti säästävänsä tulevan
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vuoden aikana. Joka kolmas olettaa todennäköisesti säästävänsä tammikuussa tehdyn kuluttajaba-
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rometrin kyselyn mukaan. Joka viides kuluttaja ei oleta säästävänsä. Erittäin todennäköisesti sääs-
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tävien osuus kuluttajista on laskenut jonkin verran verrattuna aiempien kyselyiden tuloksiin. Toden-
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näköisesti säästävien kuluttajien osuudessa ei ole tapahtunut juurikaan muutoksia. Myös koko
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maassa kehitys on ollut samansuuntaista. Tammikuussa 42 prosenttia koko maan kuluttajista olet-
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Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri
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taa erittäin todennäköisesti säästävänsä tulevan vuoden aikana, todennäköisesti säästää 36
prosenttia ja joka viides kuluttaja ei oleta säästävänsä.

Pääkaupunkiseudulla kuusi kuluttajaa kymmenestä oletti tammikuussa tehdyn kuluttajabarometrin
tutkimuksen mukaan oman taloustilanteensa olevan samanlaisen vuoden kuluttua kuin haastatteluhetkelläkin. Kuluttajista 28 prosenttia olettaa sen olevan tiedusteluajankohtaa paremman vuoden

Kuluttajien säästämismahdollisuudet
seuraavien 12 kk:n aikana

kuluttua. Koko maassa 26 prosenttia odottaa taloustilanteensa paranevan ja kuusi kymmenestä

60

odottaa tilanteen säilyvän ennallaan. Pääkaupunkiseudulla odotukset ovat marraskuusta lähtien

50

olleet hieman vaisummat kuin aiemmin. Myös koko maassa kehitys on ollut samansuuntaista.

Pääkaupunkiseutu

Saldoluku
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Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Työttömien määrä supistui kymmenesosan
Työttömien määrä laski sekä Helsingin seudulla että koko maassa lähes kymmenesosan viime vuoden
viimeisellä neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Laskuvauhti oli myös

Kuluttajien ennuste oman talouden
kehityksestä seuraavan 12 kk:n aikana

edellisiä neljänneksiä huomattavasti voimakkaampaa. Loka–joulukuussa Helsingin seudulla oli 4 400
työtöntä edellisvuotta vähemmän, joten heitä 41 300. Koko maassa työttömänä oli 195 000 henkilöä,
joten vähennys edeltävän vuoden viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna oli 20 200 henkilöä.

Pääkaupunkiseutu

Saldoluku

Suomi

16
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Työllisten henkilöiden määrä lähti nousuun jo viime vuoden toisella neljänneksellä Helsingin seudulla ja sen jälkeen on ollut vähäistä nousua. Loka–joulukuussa nousuvauhti oli puolisen prosenttia,
kun koko maassa se oli 0,7 prosenttia. Koko maassa työllisten määrä kääntyi nousuun myöhemmin
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kuin Helsingin seudulla eli vasta viime vuoden kolmannella neljänneksellä. Helsingin seudulla työlli-
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seen työvoimaan kuului 694 000 henkilöä ja koko maassa heitä oli 2,4 milj. viime vuoden viimeisellä
neljänneksellä.

Lähde. Tilastokeskus, kuluttajabarometri

Helsingin seudulla työvoiman ulkopuolella oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 308 000 asukasta ja heidän määränsä oli kasvanut 4,1 prosenttia edellisvuodesta. Nousuvauhti oli korkeampi
kuin kahdella edellisellä vuosineljänneksellä, mutta vähäisempää kuin vuonna 2009. Koko maassa
työvoiman ulkopuolella oli loka-joulukuussa 1,4 milj. henkilöä ja näin ollen lisäys edellisvuodesta oli

Työikäinen väestö Helsingin seudulla
Henkilömäärän muutos edellisestä vuodesta

1,4 prosenttia.
Työv.ulkop.

Rakennusalan työllinen työvoima kasvussa
Työttömät

Helsingin seudun työllisen työvoiman laskuvaihe kääntyi nousuksi viime vuoden toisella neljännek-

Työlliset

sellä. Rakennusalankin työntekijöiden määrä kasvoi edelleen vuoden puolivälissä tapahtuneen

Työikäiset

käänteen jälkeen. Loka–joulukuussa rakentamisesta sai toimeentulonsa 40 530 henkilöä, joka oli

henkilöä
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1 060 edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Koko maassa rakennusalan työvoiman määrä kasvoi lähes prosentin. Kyseisen alan työntekijöiden määrä oli 173 150 henkilöä eli 1 600

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

edellisvuotta enemmän.
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Työllinen työvoima päätoimialoittain
Helsingin seudulla
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Teollisuudessa työllisen työvoiman määrä laski hieman. Helsingin seudulla vähennys oli 1,6 prosenttia ja koko maassa kaksi prosenttia, jossa se ei ole vielä kääntynyt nousuun lainkaan. Helsingin
seudulla nousu alkoi vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä, mutta suuntaus kääntyi laskuun viime vuoden toisella neljänneksellä. Koko maassa teollisuudesta sai toimeentulonsa 380 480 henki-

Teollisuus
Rakentaminen

löä. Helsingin seudulla heitä oli 73 015 viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kauppa
Kuljetus
Ravintolat ja majoit.

Eniten Helsingin seudulla kasvoi koulutusalan työntekijöiden määrä. Heitä oli 49 260, joten lisäystä

Viestintä

edellisvuodesta oli kymmenesosa. Myös koko maassa työllinen työvoima kasvoi eniten juuri koulu-

Rahoit., kiinteistöt
Palv. liike-eläm.

tusalalla, sillä lisäys oli 8,1 prosenttia. Kyseisellä alalla oli 178 870 työntekijää.

Julk. hallinto
Koulutus
Terv., sos. palv.

Työttömyysaste laskemassa

Muut palv.
%
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Tilastokeskuksen tietojen mukaan Helsingin seudun työttömyysaste oli viime vuoden viimeisellä nel-

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

jänneksellä 5,6 prosenttia eli täsmälleen yhtä paljon kuin edelliselläkin vuosineljänneksellä. Vuoden
2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna se oli kuitenkin laskenut 0,6 prosenttiyksikköä. Koko
Työllinen työvoima päätoimialoittain
Suomessa
Muutos (%) edellisestä vuodesta

maassa kehitys oli samansuuntainen ja loka-joulukuussa työttömyysaste oli 7,4 prosenttia. Se oli
0,8 prosenttiyksikköä edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän.

Teollisuus

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan perusteella työttömien osuus työvoimasta oli

Rakentaminen
Kauppa

Helsingin seudulla 7,2 prosenttia ja koko maassa 10,3 prosenttia joulukuun lopussa. Vähennystä

Kuljetus

vuotta aiemmin vallinneeseen tilanteeseen oli Helsingin seudulla 0,9 prosenttiyksikköä ja koko

Ravintolat ja majoit.

maassa työttömyysaste oli laskenut prosenttiyksikön. Joulukuun lopussa Helsingissä työttömyysas-

Viestintä
Rahoit., kiinteistöt

te oli 7,8 prosenttia, Espoossa 5,8 prosenttia, Vantaalla 8,6 prosenttia ja kehysalueella 6,4

Palv. liike-eläm.

prosenttia työnvälitystilaston tietojen mukaan.

Julk. hallinto
Koulutus
Terv., sos. palv.

Miesten työttömyysaste oli 6,1 prosenttia Helsingin seudulla ja 8,0 prosenttia koko maassa

Muut palv.
%

loka–joulukuussa. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna Helsingin seudulla vähen-

-5 -3 -1 1 3 5 7 9

nys oli 0,8 prosenttiyksikköä ja koko maassa 0,9 prosenttiyksikköä.

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Naisilla työttömyysaste oli alhaisempi kuin miehillä. Ennätyskorkealle naisten työttömyysaste nousi
Työttömyysaste (%) ja sen pitkän ajan
keskiarvo (I/00 - IV/10) Helsingin
seudulla sekä koko maassa

%

Helsingin seutu

Suomi

Keskiarvo Hgin seutu

Keskiarvo Suomi

viime vuoden toisella neljänneksellä. Loka–joulukuussa se oli 5,0 prosenttia Helsingin seudulla ja
koko maassa 6,8 prosenttia. Vähennystä vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen oli Helsingin seudulla puoli prosenttiyksikköä ja koko maassa 0,7 prosenttiyksikköä.

Tehtyjen työtuntien määrä kääntyi nousuun - myös ylityötunnit kasvussa
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Valoisa suhdannetilanne näkyy vihdoin tehtyjen työtuntien määrän kasvuna Helsingin seudulla. Nii-

8

den määrä kasvoi loka-joulukuussa sekä Helsingin seudulla että koko maassa 1,6 prosenttia. Kum-

7
6

mallakin alueella kehitys on kuitenkin ollut erilaista. Helsingin seudulla viime vuoden kolmella ensim-

5

mäisellä neljänneksellä suuntaus oli laskeva. Koko maassa nousu alkoi jo viime vuoden ensimmäi-

4
3
IV/08

sellä neljänneksellä, tuolloin tosin vielä kovin heikkona. Suomessa tehtiin 4 000 milj. työtuntia koko
II/09

IV/09
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus
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viime vuoden aikana ja viimeisellä vuosineljänneksellä 1 040 milj. tuntia. Helsingin seudulla niitä
tehtiin 1 120 milj., joista loka–joulukuussa 296 milj. tuntia.

Myös tehtyjen ylityötuntien määrä kasvoi sekä Helsingin seudulla että koko maassa loka–joulukuussa.
Tosin lisäys oli voimakkaampi edellisellä neljänneksellä, jolloin vielä varsinaisten työtuntien määrä ei
kasvanut Helsingin seudulla. Pääkaupunkiseudulla ylityötuntien määrä kasvoi etenkin Vantaalla, jossa

Työttömyysaste (%) ja sen pitkän ajan
keskiarvo (3/00 - 12/10) pääkaupunkiseudulla, kehysalueella ja koko maassa

se kasvoi noin kaksinkertaiseksi. Espoossa lisäystä oli kolmasosa ja kehysalueella 44,5 prosenttia. Sen

Pääkaupunkiseutu
Kehyskunnat
Keskiarvo Hgin seutu

sijaan Helsingissä ylityötuntien määrä laski viidesosan. Helsingin seudulla tehtiin 5,4 milj., Helsingissä 2,3

Suomi
Keskiarvo Suomi

%

milj., Espoossa 0,9 milj. ja Vantaalla 0,9 milj. ylityötuntia viime vuoden viimeisellä neljänneksellä.

12
11
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Loka–joulukuussa Helsingin seudulla tehtyjen ylityötuntien määrä kasvoi etenkin teollisuudessa,
majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä liike-elämän palveluissa, joissa kaikissa nousua oli noin 60

9
8
7

prosenttia edellisvuodesta. Koko maassa niiden määrä kasvoi etenkin rahoitus- ja vakuutustoimin-

6

nassa sekä liike-elämän palveluissa, joissa kummassakin nousua oli vajaa puolet edellisen vuoden

4

vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

3
IV/08

Avoimien työpaikkojen määrä voimakkaassa kasvussa
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

Viime vuoden lopussa Helsingin seudun työ- ja elinkeinotoimistoissa oli avoinna 7 870 työpaikkaa,
joka oli lähes 60 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Koko maassa niitä oli
24 050 eli kolmasosa edellisvuotta enemmän. Avoimien työpaikkojen voimakas kasvu alkoi viime
vuoden loppupuolella. Nousu oli tosin lähtenyt liikkeelle jo alkuvuodesta, mutta vasta loppuvuosi toi

Tehdyt työtunnit
Muutos (%) edellisestä vuodesta

tullessaan erittäin voimakkaan nousuvauhdin.
%

Helsingin seudulla työ-ja elinkeinotoimistoissa avoinna olevien työpaikkojen määrä oli puolet enemmän kuin vuoden 2000 ensimmäisen neljänneksen loppussa. Koko maassa kasvu ei ollut aivan yhtä
voimakas. Lamavuoden 1993 tilanteeseen verrattuna työpaikkoja oli avoinna Helsingin seudulla
kahdeksankertainen määrä. Koko maassa se oli viisinkertainen.

Nuorisotyöttömyydessä vahva laskusuunta - pitkäaikaistyöttömiä entistä
enemmän

Helsingin seutu

Suomi
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Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

Joulukuun lopussa oli nuorten työttömien määrä laskenut vähän yli 17 prosenttia edellisvuodesta
sekä Helsingin seudulla että koko maassa . Helsingin seudulla heitä oli 4 820 ja koko maassa
33 140. Nuorisotyöttömien määrä kääntyi laskuun viime vuoden toisella neljänneksellä ja laskuvauhti kiihtyi loppuvuotta kohti mentäessä.

Avoimet työpaikat
Liukuva vuosisumma indeksinä, 1993=100

Sen sijaan pitkäaikaistyöttömien määrä jatkoi kasvuaan vuoden 2009 lopulla tapahtuneen muutok-

1400

sen jälkeen. Joulukuun lopun tilanteen mukaan heidän määränsä oli kasvanut 35,5 prosenttia edel-

1200

lisvuodesta. Lisäys oli 23,0 prosenttia koko maassa, jossa yli vuoden työttömänä olleita henkilöitä oli

1000

58 220. Helsingin seudulla heitä oli 11 650 eli 3 050 edellisvuotta enemmän. Koko maassa lisäys oli
vastaavana aikana 10 880 henkilöä.
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto
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Nuorisotyöttömyys
Muutos (%) edellisestä vuodesta
Helsingin seutu

LIIKENNE

Suomi

%

Uusien autojen rekisteröinti kasvussa
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Viime vuoden toisella neljänneksellä alkanut voimakas uusien autojen rekisteröinti jatkui myös lop-

40

puvuoden aikana. Loka–joulukuussa Helsingissä ensirekisteröintejä tehtiin 22 prosenttia enemmän

20

kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa lisäys oli 37,2 prosenttia. Helsingissä uusia autoja rekisteröi-
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tiin 5 170 viime vuoden viimeisellä neljänneksellä ja koko vuoden aikana 21 360 autoa. Se oli 16 pro-
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Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitys

senttia edellisvuotta enemmän, jolloin ensirekisteröintien määrä olikin laskussa. Koko maassa ensirekisteröintejä oli 28 090 kappaletta loka–joulukuussa ja koko viime vuoden aikana yhteensä
126 400 autoa. Lisäystä edellisvuoteen oli runsas viidennes.

Matkustajamäärä nousussa laivaliikenteessä – lentoliikenteessä
ennallaan

Lento- ja laivaliikenteen
matkustajamäärä

Helsingin satamien kansainvälisen laivaliikenteen matkustajamäärä on ollut noususuuntainen jo pitIndeksi

kään joitakin harvoja vuosineljänneksiä lukuun ottamatta. Loka–joulukuussa lisäys oli 12,4 prosent-

210
200

tia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Yhteensä matkustajamäärä oli viime vuonna

Lentoliikenne

190

10,4 milj. henkilöä, josta loka–joulukuun osuus oli runsas viidennes.

180
Laivaliikenne

170

Loka–joulukuussa kansainvälisen ja kotimaisen lentoliikenteen matkustajamäärä oli Helsinki–Van-

160
150

taan lentokentällä lähes kolme miljoonaa henkilöä, joka oli itse asiassa täsmälleen yhtä paljon kuin

140

vuotta aikaisemminkin. Koko viime vuoden aikana lentomatkustajia oli 12,7 milj., joka oli vain

IV/04 IV/05 IV/06 IV/07 IV/08 IV/09 IV/10

prosentin enemmän kuin edellisvuonna.

Lähde: Finavia ja Helsingin satama

Satamien tavaraliikenne kasvoi, rautateillä vähennystä
Tavaraliikenne – etenkin vienti – kasvoi Helsingin satamissa loka–joulukuussa, sillä lisäystä oli lähes
Sataman tavaraliikenne
Muutos (%) edellisestä vuodesta

viidesosa edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuonnin määrä kasvoi 6,1 prosenttia,
joten yhteensä tavaraliikenne kasvoi 11,8 prosenttia. Viennin määrän kasvu lähti liikkeelle jo viime
vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja voimakkaampi lisäys alkoi toisella vuosineljänneksellä.

Tuonti

%

Vienti

Yhteensä

40

Sekä viennin että tuonnin määrän lasku oli voimakasta etenkin vuoden 2009 aikana. Koko viime

30

vuoden aikana tavaraliikenteen määrä Helsingin satamissa oli 27 milj. tonnia, joka jakaantui tuonnin

20

ja viennin suhteen lähes yhtä suuriin osuuksiin. Loka–joulukuussa kokonaismäärä oli 10,8 milj. ton-
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nia, josta viennin osuus oli 46 prosenttia.
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Rautateiden tavaraliikenne supistui Helsingin asemilla viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 27

-20

prosenttia. Vähennys oli samaa luokkaa kuin kaksi vuotta aikaisemminkin, jolloin lasku jatkui voi-
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Helsingin satama
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makkaana vielä vuoden 2009 ensimmäisen puolivuotiskauden. Loka–joulukuussa sekä lähtevän

että saapuvan tavaran määrä väheni prosentuaalisesti yhtä paljon eli 27 prosenttia. Lamavuoden

Rautateiden tavaraliikenne

1993 alkuun verrattuna Helsingissä rautateiden tavaraliikennettä oli vajaa viidesosa vähemmän.
Yhteensä viime vuoden aikana tavaraliikenteen määrä oli 896 200 tonnia, josta saapuvan tavaran
osuus oli miltei kolme neljäsosaa. Loka–joulukuussa kokonaismäärä oli 216 900 tonnia.
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Saapunut

Yhteensä
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Lähde: Valtion rautatiet (VR)

Toimeentulo- ja asumistuen saajien määrän kasvuvauhti hidastui
Toimeentulotuen saajien määrän kasvuvauhti on hidastunut pääkaupunkiseudulla loka–joulukuussa edellisiin vuosineljänneksiin ja etenkin edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Pääkaupunkiseudulla heidän määränsä oli loka–joulukuun aikana keskimäärin 51 740 henkilöä kuukaudessa.

Toimeentulo- ja asumistuen saajat
pääkaupunkiseudulla
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Se oli 3,9 prosenttia edellisvuoden tilannetta enemmän. Helsingissä lisäys oli viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 2,5, Vantaalla 8,8 ja Espoossa neljä prosenttia verrattuna vuoden 2009 viimeisen neljänneksen keskimääräiseen kuukausikeskiarvoon. Helsingissä heidän määränsä oli 33 350,
Vantaalla 10 030 ja Espoossa 8 360. Pääkaupunkiseudulla viisi henkilöä sadasta sai toimeentulotukea. Helsingissä vastaava osuus oli kuusi henkilöä sadasta. Vantaalla ja Espoossa se oli neljä henkilöä sadasta.
Pääkaupunkiseudulla oli viime joulukuun lopussa 39 200 asumistuen saajaa. Lukumäärä oli kasva-

Toimeentulotuki

%

Asumistuki
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nut 2,7 prosenttia vuotta aiempaan tilanteeseen verrattuna. Kasvuvauhti oli laantunut huomattavasti
etenkin edellisvuoteen verrattuna. Viime joulukuun lopussa pääkaupunkiseudulla noin 8 asuntokuntaa sadasta sai asumistukea. Helsingissä asuntokuntien saajien määrä kasvoi 2,7 prosenttia,

Lähde: Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit ja
KELA

Espoossa kolme prosenttia ja Vantaalla 2,5 prosenttia edellisvuodesta. Viime joulukuun lopussa
asumistuen saajia oli Helsingissä 24 830, Espoossa 6 810 ja Vantaalla 7 470.

Kotihoidontuen saajat
pääkaupunkiseudulla

Kotihoidontuen saajia hieman aiempaa enemmän

Muutos (%) edellisestä vuodesta
Kotihoidontuen saajat

%

Pääkaupunkiseudulla oli loka–joulukuussa 13 380 lakisääteistä kotihoidontukea saavaa lapsiper-

6

hettä. Se oli kaksi prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kehityksen suunta oli kuitenkin erilainen eri kaupungeissa. Sekä Espoossa että Vantaalla pitkään jatkuneen lisäyksen jälkeen ja viime
vuoden kolmannella neljänneksellä tapahtuneen tasaantumisen jälkeen kyseisten perheiden mää-

4

2

rä kääntyi laskuun. Espoossa vähennys oli 1,7 prosenttia ja Vantaalla 1,5 prosenttia. Helsingissä
sen sijaan kotihoidontuen saajien määrä jatkoi nousuaan ja lisäys edellisvuodesta oli 5,7 prosenttia. Helsingissä kotihoidontukea saavia perheitä oli 6 740, Espoossa 3 660 ja Vantaalla 2 900
loka–joulukuussa.
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Valokiilassa

Marko Vihervuori, ryhmäpäällikkö
Helsingin seudun liikenne (HSL)

Helsingin seudun Laaja liikennetutkimus
2007–2008

Tutkimuksen taustaa
Laaja liikennetutkimus (LITU 2008) toteutettiin vuosina 2007–2008. Vastaava yhtä laaja tutkimus
tehtiin edellisen kerran vuosina 1987–1988. Tällä kertaa tutkimusalue kattoi Helsingin seudun työssäkäyntialueen 37 kuntaa, kun edellinen tutkimus koski vain Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan aluetta. Liikennetutkimuksesta saatiin ajantasaista tietoa liikkumisesta Helsingin seudun työssäkäyntialueella. Tietojen avulla muodostettiin liikenne-ennustemallijärjestelmä koko alueelle.

LITU 2008 tutkimusalue (Helsingin seudun työssäkäyntialue, 37 kuntaa)

Tutkimuksen sisältö
Laaja liikennetutkimus koostui neljästä osatutkimuksesta. Henkilöhaastattelututkimuksessa selvitettiin Helsingin seudun työssäkäyntialueen asukkaiden liikkumistottumuksia: kuinka paljon ja millä kulkutavalla ihmiset liikkuvat. Ajoneuvoliikenteen määräpaikkatutkimuksessa kerättiin tietoa pääkaupunkiseudun rajan ylittävästä ajoneuvoliikenteestä ja sen suuntautumisesta. Joukkoliikenteen määräpaikkatutkimuksessa selvitettiin pääkaupunkiseudun rajan ylittävien joukkoliikennematkojen
suuntautumista ja tarkoitusta. Tutkimuksesta saatiin lisäksi tietoa muun muassa käytetyistä linjoista,
vaihdoista ja lipputyypeistä. Liityntäpysäköintitutkimuksessa selvitettiin liityntäpysäköintipaikkojen
kuormitusta ja paikkatarvetta, liityntäpysäköinnin käyttöön ja paikan valintaan vaikuttavia syitä sekä
liityntäpysäköintimatkojen suuntautumista ja matkan tarkoitusta.
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Strategisen liikennejärjestelmäsuunnittelun, esim. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) tarpeisiin ja liikenne-ennustemallien kehittämistä varten tarvitaan tietoa muutoksista, joita on tapahtunut liikennejärjestelmässä, autonomistuksessa ja liikkumistottumuksissa. Tutkimusalueen laajentaminen 37 kunnan alueelle lisää tiedon kattavuutta ja vastaa työssäkäyntialueen
laajentumiskehitystä. Liikkumisen ja liikenteen muuttumista pääkaupunkiseudun kunnissa voidaan
tarkastella aiempien liikennetutkimusten perusteella 1960–luvulta nykypäivään.

Tutkimuksen tuloksia
Joukkoliikenne- ja henkilöautomatkojen kokonaismäärä on kasvanut koko seurantajakson ajan vuodesta 1966 alkaen. Samalla henkilöautomatkojen osuus moottoriajoneuvomatkoista on kasvanut ja
ohittanut joukkoliikennematkojen määrän 1980–luvulla. Tarkastelujaksolla joukkoliikenteen osuus
pääkaupunkiseudun asukkaiden tekemistä moottoriliikennematkoista on laskenut henkilöautomatkojen määrän kasvaessa. Joukkoliikenteen osuuden lasku on kuitenkin tasaantunut 1980– ja
1990–luvun taitteen jälkeen.

Henkilöautolla ja joukkoliikenteellä tehtyjen matkojen määrä sekä kulkumuoto-osuudet
1966–2008
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Pääkaupunkiseudun asukkaiden henkilöautolla ja

Joukkoliikenteen osuus pääkaupunkiseudun asukkaiden

joukkoliikenteellä tekemät matkat pääkaupunkiseudulla

moottoriajoneuvolla pääkaupunkiseudun sisällä tekemistä
matkoista

Pääkaupunkiseudun asukkaiden moottoriliikennematkojen arkipäivän matkaluku on kasvanut vuoden 1988 kahdesta matkasta 2,2 matkaan vuonna 2008. Matkamäärän hienoinen kasvu näyttäisi tapahtuneen henkilöautomatkojen lukumäärässä. Matkan tarkoituksen mukaan jaoteltuja matkamääriä tarkasteltaessa kasvua on tapahtunut erityisesti ostos-, asiointi-, vierailu- ja harrastusmatkoilla.
Kotoa alkavien tai kotiin päättyvien työmatkojen määrä sen sijaan näyttäisi pienentyneen ja henkilöautomatkojen osuus työmatkoista kasvaneen.
Kulkutapaosuuksissa on selviä eroja pääkaupunkiseudun ja muun Helsingin seudun välillä. Vuoden
2008 tutkimusaineistosta käy ilmi, että joukkoliikenteen osuus kaikista moottoriliikennematkoista on
pääkaupunkiseudun asukkailla 41 prosenttia (myös pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuneet matkat mukaan luettuna) ja muun Helsingin seudun asukkailla 13 prosenttia. Muun tutkimus-
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alueen asukkailla joukkoliikenteen osuus on 10 prosenttia. Jos tarkastellaan pääkaupunkiseudun
asukkaiden osalta vain pääkaupunkiseudun sisäisiä matkoja, joukkoliikenteen osuus on 42 prosenttia. Kävelyn ja pyöräilyn yhteenlaskettu osuus matkojen kokonaismäärästä on pääkaupunkiseudulla
33 prosenttia ja muulla Helsingin seudulla sekä muulla tutkimusalueella 30 prosenttia.
Matkojen määrä ja niihin käytetty aika on lähes sama koko tutkimusalueella, mutta niiden pituus
vaihtelee alueittain. Pääkaupunkiseudulla erityisesti työmatkat ovat keskimäärin lyhyempiä kuin
muulla tutkimusalueella. Matkojen määrä matkan tarkoituksen mukaan (työmatka, koulumatka jne.)
on lähes vakio taulukossa mainituilla alueilla.

Asuinpaikka

Matkaa/
arki-vrk/henkilö

Pääkaupunkiseutu (4 kuntaa)
Muu Helsingin seutu (10 kuntaa)
Helsingin seutu (14 kuntaa) yhteensä
Muu LITU-alue (23 kuntaa) yhteensä
Koko LITU-alue (37 kuntaa) yhteensä

Kilometriä/
arki-vrk/henkilö

3,3
3,3
3,3
3,2
3,3

Minuuttia/
arki-vrk/henkilö

25
40
28
39
30

71
73
72
68
71

Liityntäpysäköintitutkimuksen mukaan selvästi tärkein syy käyttää liityntäpysäköintiä on ajoneuvoliikenteen ruuhkat. Seuraavaksi tärkeimmät syyt ovat: auto on tarpeen osalla matkaa, liityntäpysäköinnin avulla pääsee nopeammin perille kuin autolla ja hyvät joukkoliikenneyhteydet.

Autoilijoiden tärkeimmät syyt käyttää liityntäpysäköintiä

Ajoneuvoliikenteen ruuhkat

43

Auto tarpeen osalla matkaa

33

Nopeampaa kuin autolla perille
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Hyvät joukkoliikenneyhteydet
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Vaikeus löytää pysäköintipaikka
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8
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3
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%
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Julkaisu:
http://www.hsl.fi/FI/suunnittelu/tutkimukset/Sivut/laajaliikennetutkimus.aspx
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Mäntsälä
Hyvinkää

info

Pornainen
Nurmijärvi

Järvenpää

Tuusula Kerava

Vihti

Sipoo

Aluejako
Espoo

Pääkaupunkiseutu:

Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen

Kehysalue:

Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,
Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Vantaa

Kauniainen

Helsinki

Kirkkonummi

Helsingin seutu:

Pääkaupunkiseutu ja kehysalue

Helsinki

Uusimaa:

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakunnat

Muu pääkaupunkiseutu
Muu Helsingin seutu

Käsitteitä
Asunnon ostoaikomukset:
Niiden kotitalouksien osuus, jotka aikovat ostaa asunnon varmasti tai mahdollisesti seuraavan vuoden aikana.
Ilmanlaatuindeksi:
HSY:n (ent. YTV) kehittämä indeksi, joka lasketaan tunneittain. Huomioon otetaan rikkidioksidin, typpidioksidin, hiilimonoksidin, otsonin, hengitettävien hiukkasten ja pienhiukkasten pitoisuudet, joille määritetään ali-indeksi. Näistä korkein
määrittelee ilmanlaatuindeksin arvon mittausasemalla.

Suhdeluku (indeksi):
Perusajankohdan arvo on suhdelukuna 100. Kuluvan ajankohdan arvo jaetaan perusvuoden arvolla (sekä kerrotaan
sadalla) ja saatu suhdeluku ilmaisee prosenttimuutokseen
perusvuoteen nähden (esim. 110 merkitsee kymmenen
prosentin nousua perusvuodesta).

Liukuva vuosisumma:
Kausitasoitusmenetelmä, jolla tasataan vuoden sisäistä, toistuvaluonteista vaihtelua. Vuosineljänneksen arvo lasketaan
summaamalla neljän viimeisimmän neljänneksen arvot ja jakamalla summa luvulla 4.

Tuotanto:
Kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannollista
aktiviteettia.
1) Helsingin seutu: Toimialoittaisten tuotannon kehitystä
ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu Helsingin seudun tuotannon ennakoiva kuvaaja. Tuorein katsauksessa esitettävä tieto perustuu indikaattoreiden ennakkoarvioihin. Tietolähde: Kaupunkitutkimus TA Oy.
2) Suomi: Tilastokeskuksen kansantalouden neljännesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. Tuorein
neljännes on Tilastokeskuksen julkaisema kokonaistuotannon ennakkotieto.

Pitkäaikainen keskiarvo:
Summataan tietyn ajanjakson neljännesten arvot ja jaetaan
luku neljännesten lukumäärällä.

Työnvälitystilasto:
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tilasto, joka perustuu
työnhakijoiden rekisteriin.

Rikokset (poliisin tietoon tulleet):
Väkivaltarikokset: henkeen tai terveyteen kohdistuvat rikokset sekä siveellisyysrikokset. Omaisuusrikokset: varkaudet,
törkeät varkaudet ja näpistykset.

Työttömyysaste:
Työttömien osuus työvoimasta. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyysasteet poikkeavat toisistaan johtuen tietojen erilaisesta
hankintatavasta.

Lento- ja laivaliikenteen matkustajat:
Saapuneet ja lähteneet matkustajat yhteensä.

Saldoluku:
Saldoluvulla kuvataan odotuksia suhdanne- ja kuluttajabarometrissä. Luku saadaan, kun myönteisten vastausten prosenttiosuuksista vähennetään kielteisten vastausten prosenttiosuudet. Positiivinen luku kuvaa myönteisiä odotuksia.

Työvoimatutkimus:
Tilastokeskuksen otospohjainen kuukausittain tehtävä
haastattelututkimus. Työllisyyttä koskevissa toimialoittaisissa tiedoissa on pienten toimialojen kohdalla suurehko
virhemarginaali.
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Avainlukuja
Väestö 31.12.2010*
Väkiluku
Väestönmuutos vuoden alusta
Väestönmuutos, %
Muuttovoitto

Helsinki
588 384
5 034
0,9
3 405

Espoo
247 869
3 539
1,4
1 285

Vantaa
199 930
2 294
1,2
711

H:gin seutu
1 349 049
13 683
0,5
6 405

Suomi
5 374 499
23 072
0,4
12 882

Työmarkkinat IV/2010
Työllinen työvoima (TK)
Muutos vuoden takaisesta, %
Työttömät (TEM)
Työttömyysaste, % (TEM)
Työllisyysaste, % (TK)

324 888
–1,5
24 474
7,8
73,6

137 672
–3,4
7 619
5,8
72,9

110 892
10,8
9 277
8,6
70,9

735 273
–0,1
51 543
7,2
73,0

2 620 563
–0,1
269 228
10,3
67,3

Hyvinvointi IV/2010
Asumistuen saajat
Muutos vuoden takaisesta, %
Toimeentulotuen saajat1
Muutos vuoden takaisesta, %
Kotihoidontuen saajat
Muutos vuoden takaisesta, %

Helsinki
24 827
2,7
33 349
2,5
6 744
5,7

Espoo
6 812
3,0
10 034
4,0
3 655
-1,7

Vantaa
7 468
2,5
8 361
8,8
2 902
-1,5

PKS
39 205
2,7
51 744
3,9
13 384
2,0

*ennakkotieto.
1poislukien Kauniainen.
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