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Helsingin seudun yritystoiminta on keskittynyt ratojen
varteen

Helsingin seudulla toimi 80 028 yritystä ja niillä oli yhteensä 86 022 toimipaikkaa vuonna 2011.
Yritystoimipaikkojen laskennallinen henkilöstömäärä oli yhteensä 486 000 ja niiden liikevaihto
167 miljardia euroa. Toimipaikan keskikoko oli 5,6 henkilöä. Helsingin seudulla sijaitsee koko maan
yritystoiminnan toimipaikoista 24 prosenttia ja henkilöstöstä 33 prosenttia. Siellä tuotetaan maan
liikevaihdosta 44 prosenttia. Väestöstä Helsingin seudun osuus on 26 prosenttia.
Nämä tiedot – ja paljon muutakin yksityiskohtaista tietoa Helsingin seudun yrityksistä, yritystoiminnan muutoksesta ja rakenteesta sekä sijainnista – käyvät ilmi joulukuussa julkaistavasta Helsingin
seudun yritysraportista. Yksi teema raportissa on myös yritystoimipaikkojen saavutettavuus ja
suhde raideliikenteeseen, josta tässä artikkelissa tarjolla pieniä ennakkomaistiaisia.

Yli puolet yritysten henkilöstöstä alle kilometrin etäisyydellä raideliikenteen
asemista
Vuoden 2011 yritystoimipaikkojen henkilöstöstä 52 prosenttia työskentelee enintään kilometrin
etäisyydellä raideliikenteen (lähijunat ja metro) asemista. Pääkaupunkiseudun neljän kaupungin
osalta osuus on vielä hieman korkeampi eli 56 prosenttia. Enintään 600 metrin päässä asemia
työskentelee yli kolmannes eli 35 prosenttia henkilöstöstä, pääkaupunkiseudulla 39 prosenttia.
Yksi keskeisistä johtopäätöksistä raportissa onkin, että yritystoiminta on hyvin keskittynyttä
– paitsi koko maan ja Helsingin seudun näkökulmasta – myös vielä tarkemmalla aluetasolla.
Saavutettavuus ja hyvät kulkuyhteydet ovat tärkeitä kasautumiseen liittyviä tekijöitä, joilla on suuri
merkitys suurille kasvaville kaupunkialueille. Helsingin seutu on kasvanut mittoihin, jossa sen koko
ja yritystoiminnan monipuolisuus synnyttävät kasautumisetuja, jotka vetävät alueelle tuottavaa, uutta
yritystoimintaa sekä tukevat vanhojen yritysten kasvua. Erityisesti kommunikaatiointensiivisten
alojen toimipaikat keskittyvät hyvin saavutettaville alueille, jonne niin yhteistyökumppaneiden kun
asiakkaiden on helppo tulla. Pelkästään esimerkiksi Rautatientorin ympärillä kilometrin säteellä on
yli 61 000 yritystyöpaikkaa, sekä lisäksi yli 17 000 julkisen hallinnon työpaikka.
Tulevaisuudessa erityisesti raideliikenteen merkitys tulee korostumaan entisestään. Kunhan nyt
jo rakenteilla olevat Kehäradan ja Länsimetron asemat otetaan käyttöön, jo melkein 2/3 yritysten
henkilöstöstä työskentelee Helsingin seudulla alle kilometrin etäisyydellä raideliikenteen asemista,
pääkaupunkiseudulla jopa 67 prosenttia.
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Yritystoimipaikat ja niiden henkilöstö suhteessa raideliikenneasemiin
Prosenttia (%)
toimipaikoista

Prosenttia (%)
henkilöstöstä

Helsingin seudun nykyiset raideliikenteen asemat
Etäisyys asemalle max 600 m

28%

35%

Etäisyys asemalle max 1 km

44%

52%

Pääkaupunkiseudun nykyiset raideliikenteen asemat
Etäisyys asemalle max 600 m

32%

39%

Etäisyys asemalle max 1 km

50%

56%

Etäisyys asemalle max 600 m

11%

12%

Etäisyys asemalle max 1 km

21%

25%

Kuuma-seudun nykyiset raideliikenteen asemat

Helsingin seudun nykyiset ja rakenteilla olevat tulevat asemat yhteensä*
Etäisyys asemalle max 600 m

30%

41%

Etäisyys asemalle max 1 km

49%

62%

Pääkaupunkiseudun nykyiset ja rakenteilla olevat tulevat asemat yhteensä*
Etäisyys asemalle max 600 m

35%

45%

Etäisyys asemalle max 1 km

57%

67%

* tarkastelussa ovat mukana vuonna 2013 rakenteilla olevat asemat Kehäradan ja Länsimetron varressa (ks. kartta)

Helsingin seudun yritysraportti (HSY:n julkaisuja 11/2013) julkaistaan ennen joulua painettuna ja
sähköisesti. Sähköinen versio löytyy osoitteesta: www.hsy.ﬁ/tietoahsy/julkaisut
Raportti perustuu pääosin HSY:n yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa ylläpitämään yritysja toimipaikka-aineistoon, joka on käytettävissä HSY:n SeutuCD:llä ja SeutuRuudussa.
Lisätietoja: www.hsy.ﬁ/seututieto/kaupunki/paikkatiedot
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