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Helsinki menestyi älykaupunkivertailussa
Helsinki sijoittui eurooppalaisista kaupungeista viidenneksi IMD:n (World 
Competitiveness Center, Smart City Observatory) ja SUTD:n (Singapore 
University of Technology and Design) laatimassa maailmanlaajuisessa 
Smart City Index 2019 -vertailussa. Vertailun kärjessä olivat Zürich, Oslo, 
Geneve ja Kööpenhamina. Tukholma sijoittui kuudenneksitoista. Euroo-
pasta vertailussa oli pisteytetty 39 kaupunkia.

Muista älykaupunkivertailuista poiketen Smart City Index keskittyy asuk-
kaiden asenteisiin ja kokemuksiin siitä, miten teknologiset ratkaisut tuke-
vat asumista ja hyvää elämää. Indeksi painottaa asukkaiden näkökulmaa 
pelkkien teknologisten edistysaskeleiden arvioinnin sijaan. Jokaisesta 
kaupungista kartoitettiin 120 satunnaisesti valitun asukkaan näkemyksiä 
oman kaupunkinsa infrastruktuurista ja digitaalisesti tuotetuista palveluis-
ta. Helsingissä digitaaliset toteutukset ovat vastaajien mukaan helpottaneet 
ja nopeuttaneet erityisesti julkisen liikenteen aikataulujen selaamista ja 
lippujen hankkimista, kierrättämistä, työnhakua ja henkilötodistusten 
hakemista sekä edistäneet tietotekniikan opetusta kouluissa.

Kaupungit pisteytettiin vertailussa sen mukaan, miten digitaalisissa rat-
kaisuissa on huomioitu ympäristön terveellisyys ja turvallisuus, liikkumi-
nen, vapaa-ajan palvelut, koulutus- ja työmahdollisuudet sekä hallinnon 
kehittäminen. 

Lisää aiheita jatkuvasti päivittyvillä verkkosivuillamme
www.helsinginseudunsuunnat.fi

Helsingin seudun suunnat on neljännesvuosijulkaisu ja tässä julkaisussa esitetty kat-
saus seudun kehityksestä kuvaa vuoden 2019 lopun tilannetta. Luvut eivät huomioi 
vuoden 2020 alun hyvin poikkeuksellista kehitystä.
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Tuotannon ennakoiva kuvaaja 
Muutos (%) edellisestä vuodesta
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Aluetalous
Tuotannon kasvu jatkui Helsingin seudulla
Helsingin seudun tuotanto kasvoi vahvasti vuoden 2019 loppuun asti. 
Arvion mukaan tuotannon volyymi nousi loka–joulukuussa 4,5 prosent-
tia edellisvuodesta. Helsingin seudulla ei tapahtunut vuoden viimeisellä 
neljänneksellä merkittävää kasvun hidastumista kuten koko maassa, jossa 
kasvua oli vain 0,4 prosenttia vuotta aikaisemmasta. Helsingin seudun 
kasvu perustui sekä jalostus- että palvelualoihin. Teollisuudessa (erityises-
ti sähkö- ja elektroniikka) ja rakennusalalla tuotanto nousi merkittävästi 
edellisvuodesta. Myös informaatiopalveluissa, liike-elämän palveluissa 
sekä majoitus- ja ravitsemistoiminnassa talous kasvoi edelleen nopeasti. 
Sen sijaan kaupassa, kuljetusalalla ja kotitalouksien palveluissa kasvu 
hidastui.           

Suhdannenäkymät heikot vuoden lopulla – mutta  
paremmat kuin syksyllä

Teollisuusyritysten ja rakentamisen suhdannenäkymät

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK:n) tammikuun Suhdannebarometrin 
mukaan Suomen talouskasvu hidastuu tänä vuonna ja suhdannenäkymät 
uudelle vuosikymmenelle lähdettäessä ovat pysyneet heikkoina kaikilla 
päätoimialoilla. Teollisuudessa tilauskantojen odotettiin supistuvan ja 
rakentamisessa sekä palveluissa suhdannetilanne oli heikko. Tammikuus-
sa maailman talouden ennakoitiin kasvavan tänä vuonna hieman viime 
vuotta nopeampaa vauhtia. Kasvulukuja on kuitenkin laskettu ennusteesta 
toiseen ja alaspäin suuntautuvat riskit ovat aiheellisia. 

EK:n tammikuussa tekemän suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan 
teollisuuden ja rakentamisen yritykset arvioivat suhdannetilanteen hei-
kentyneen vuoden 2019 lopussa. Tammikuun 2020 suhdannetilannet-
ta pidettiin edelleen hieman normaalia parempana, sillä suhdanneti-
lannetta kuvaava saldoluku oli 7. Viime lokakuussa vastaava saldoluku 
oli 22. Suhdannenäkymien uusin saldoluku oli kuitenkin parantunut 
tammikuussa arvoon –1, kun se vielä viime lokakuussa oli –26. Uuden-
maan yritysten suhdannearviot olivat tammikuussa 2020 muuta maata 
myönteisempiä. Koko maassa teollisuusyritysten tilauskanta oli painu-
nut selvästi alle normaalitason ja suhdannenäkymät olivat yhä heikot 
vaikkakin hieman paremmat kuin syksyllä. Yleiset suhdanneodotukset 
olivat näin ollen kohentuneet vuodenvaihteen aikana, vaikkakin ne oli-
vat yhä heikot. Tammikuussa sitä kuvaava saldoluku oli –15 kun se vielä 
lokakuussa oli –29. 

Palvelualojen suhdannetilanne parani vuoden lopussa

Palvelualojen suhdannetilanne on pysyi tasaisena loppuvuoden aikana. 
Palvelualojen yritykset arvioivat suhdanteen olevan aavistuksen keski-
määräistä parempi (saldoluku +5). Myös suhdanneodotukset tuleville 
kuukausille olivat  parantuneet vuodenvaihteen tienoilla. Siitä huolimatta 
suhdannenäkymät tuleville kuukausille olivat vielä heikot. Yleisiä suh-
dannenäkymiä mittaava saldoluku nousi tammikuussa arvoon –6, kun 
lokakuussa oltiin vielä saldoluvussa –16. Tilanne heijastui myös palvelu-
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Kuluttajien ennuste Suomen talouden  
kehityksestä 
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yritysten myynnin määrään. Myyntimäärät kasvoivat loppuvuoden aikana 
aiempaa hitaampaa vauhtia ja odotukset myynnin tulevasta kasvusta oli-
vat heikentyneet. Henkilöstön määrä kasvoi hieman loppuvuoden aikana. 
Palvelualan yritykset ennakoivat henkilöstömäärän lisääntyvän edelleen 
kevään aikana. Myös yritysten kannattavuus koheni hieman viime vuoden 
loppua kohden verrattuna edellisen vuoden loppuun. Palvelualan yrityk-
set arvioivat sekä tuotantokustannusten että myyntihintojen nousevan 
selvästi lähikuukausina.

Uudenmaan palvelualojen yritysten suhdannetilanne pysyi hyvänä vuo-
den 2019 lopussa ja vuoden 2020 alussa. Tämänhetkistä tilannetta kuvaava 
saldoluku oli tammikuussa 9, kun vastaava saldoluku oli lokakuussa 7. 
Myös suhdannenäkymät paranivat jonkin verran tammikuussa. Uusin 
suhdanneodotuksien saldoluku oli –2, kun saldoluku oli viime lokakuussa 
–15. Vastaajista 86 prosenttia arvioi suhdanteiden säilyvän ennallaan. 
Uudenmaan yritysten suhdanneodotukset olivat hieman koko maan kes-
kiarvoa suotuisammat. Palveluyritysten liikevaihto kasvoi hieman loka-
joulukuun aikana Uudellamaalla. Myös henkilökunnan määrä lisääntyi 
hivenen vuoden 2019 lopulla ja alkuvuonna 2020 työvoimaa odotettiin 
palkattavan vielä jonkin verran lisää. 

Kuluttajilla ei vahvaa luottamusta, mutta muutosta 
parempaan

Pääkaupunkiseudun kuluttajista miltei joka toinen oletti tammikuussa 
Suomen taloustilanteen olevan samanlainen 12 kuukauden kuluttua kuin 
tiedusteluajankohtanakin. Pääkaupunkiseudulla lähes joka kolmas oletti 
sen olevan hieman huonomman ja viisi sadasta oletti sen olevan paljon 
huonomman. Paremmaksi sen oletti muuttuvan 13 prosenttia kuluttajista. 
Koko maan taloustilanteen ennakointia kuvaava saldoluku sai lokakuussa 
pääkaupunkiseudulla arvon –4,7 (joulukuussa –10,4). Koko maan ku-
luttajat olivat hieman synkempiä näkemyksissään ja saldoluku sai loka-
kuussa arvon –14,4 (syyskuussa –15,6). Tilanne oli kuitenkin muuttunut 
positiiviseen suuntaan syys–lokakuun jälkeen, jolloin saldoluvut olivat 
sekä pääkaupunkiseudulla että koko maassa alhaisimmillaan moneen 
vuoteen (–18,2 ja –22,5).

Suomen taloustilannetta kuvaavat luvut eivät ole vertailukelpoisia enää 
5/2019 sitä edeltäviin lukuihin tilastoinnissa tapahtuneiden uudistusten 
vuoksi.

Oman talouden myönteiseen kehitykseen luotettiin 
vuoden lopulla

Pääkaupunkiseudun kuluttajat luottivat edelleen oman taloutensa myön-
teiseen kehitykseen ja luottamus  jopa hieman vahvistui viime vuoden 
lopulla.  Tammikuun tiedustelussa pääkaupunkiseudun kuluttajista joka 
kolmas oletti sen olevan paremman 12 kuukauden kuluttua. Kuluttajis-
ta 30 prosenttia oletti sen olevan hieman paremman ja samanlaisena 
sen oletti säilyvän joka toinen vastaajista. Koko maassa kuusi kuluttajaa 
kymmenestä oletti sen säilyvän samanlaisena ja 28 prosenttia kuluttajista 
oletti sen paranevan.  Oman talouden luottamusta kuvaava saldoluku 
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Aloittaneet yritykset Helsingin seudulla 

Lähde: Tilastokeskus

Lukumäärä

0
500

1 000
1 500
2 000
2 500
3 000
3 500
4 000

I/18 II/18 III/18 IV/18 I/19 II/19 III/19
Teollisuus
Kauppa
Liike-elämän palvelut
Muut palvelut
Muu

Työikäinen väestö 
IV/19, muutos (%) edellisestä vuodesta

Lähde:Tilastokeskus

-2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Työikäiset

Työlliset

Työttömät

Työv. ulkop.

Helsingin seutu Suomi

Työllinen työvoima työnantajaryhmittäin  
Helsingin seudulla  
IV/19, muutos (%) edellisestä vuodesta

Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

%

-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0

Yhteensä Yksityinen Julkinen Valtio Kunta/
yht. kunt.
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oli pääkaupunkiseudulla tammikuussa 14,3 (joulukuussa 12,7) ja koko 
maassa 8,9 (joulukuussa 8,9).

Oman talouden kehitystä kuvaavat luvut eivät ole vertailukelpoisia enää 
5/2019 sitä edeltäviin lukuihin tilastoinnissa tapahtuneiden uudistusten 
vuoksi.

Vuoden 2019 syksyllä perustettiin eniten  
uusia yrityksiä vuosiin 

Helsingin seudulla perustettiin vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä 
lähes 3 800 uutta yritystä, mikä on suurin uusien yritysten määrä yksit-
täisellä vuosineljänneksellä 12 vuoteen. Myös vuoden 2019 edellisinä 
neljänneksinä niitä on yli 3 000 kappaletta eli jonkin verran keskimää-
räistä enemmän. Lähes puolet (1 711 kappaletta) uusista yrityksistä syntyi 
palvelualoilla, tarkemmin sanoen muissa kuin liike-elämän palveluissa. 

Koko maassa uusien yritysten perustamisvauhti hiipui

Koko maassa uusia yrityksiä perustettiin heinä–syyskuussa lähes 10 000 
kappaletta. Verrattuna aiempiin vuosineljänneksiin tämä määrä on hie-
man keskimääräistä suurempi, mutta yritysten perustamistahdissa ei ole 
huomattavissa pidempään jatkunutta kehitystä tai trendiä. Uusien yritys-
ten jakautuminen toimialoittain on samankaltainen sekä koko maassa että 
Helsingin seudulla. Helsingin seudulla korostuvat koko maata selvemmin 
liike-elämän palvelut ja muut palvelut, ja koko maassa vastaavasti kauppa 
ja teollisuus.

Työmarkkinat

Työllisten määrä kasvoi reippaasti Helsingin seudulla

Työllisten määrä lisääntyi Helsingin seudulla 2,6 prosentilla loka–joulu-
kuussa verrattuna vuoden takaiseen. Koko maan tasolla työllisten määrä 
kasvoi vain 0,6 prosentilla Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mu-
kaan. Työvoiman ulkopuolella olevien määrä pieneni Helsingin seudulla 
lähes kahdella prosentilla. Työikäisten määrä kasvaa Helsingin seudulla, 
mutta pysyy ennallaan koko Suomen tasolla. 

Loka–joulukuussa 15−64-vuotiaiden työllisyysaste oli Helsingin seudulla 
74,9 prosenttia, mikä oli lähes prosenttiyksikön korkeampi vuotta aiem-
min. Koko maan työllisyysaste kohosi vuoden takaisesta reilun puoli 
prosenttiyksikköä ja oli 72,3 prosenttia vuoden 2019 neljännellä vuosi-
neljänneksellä. 

Työllisten määrä kasvoi yksityisellä sektorilla

Yksityisellä sektorilla työskentelevien määrä lisääntyi Helsingin seudulla 
loka−joulukuussa 3,5 prosenttia verrattuna edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä oli lähes sama kuin 
vuosi sitten. Kuntatyöntekijöiden määrä ylitti niukasti vuoden takaisen 
tason, mutta valtiolla työskentelevien määrä väheni. Työllisten koko-
naismäärä lisääntyi Helsingin seudulla 2,6 prosentilla. Tilastokeskuksen 
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työvoimatutkimuksen mukaan Helsingin seudulla oli loka–joulukuussa 
591  300 yksityisen sektorin työntekijää ja 180 000 julkisen sektorin työn-
tekijää. 

Koko maan tasolla yksityisen sektorin työntekijämäärä kasvoi vähemmän 
kuin Helsingin seudulla. Julkisen sektorin työntekijöiden määrä pieneni 
koko maassa prosentilla vuoden takaisesta.  

Työttömyysasteen lasku pysähtyi

Työttömien osuus työvoimasta oli Helsingin seudulla 8,5 prosenttia jou-
lukuun lopussa työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan. 
Työttömyysaste oli sama kuin vuotta aiemmin.  

Koko maassa työttömien osuus työvoimasta kohosi hivenen 9,8 prosent-
tiin. Työttömyysaste on tyypillisesti vuoden lopussa korkeampi kuin syk-
syllä kausivaihtelusta johtuen. 

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan työttömyysaste oli Helsingissä 
9,2 prosenttia, Espoossa 7,7 prosenttia, Vantaalla 8,9 prosenttia ja KUU-
MA-kunnissa 7,3 prosenttia joulukuun lopussa. Työttömien määrä koo-
taan kuukausittain työ- ja elinkeinotoimistojen rekisteristä ja työvoiman 
määrä on Tilastokeskuksen rekisteripohjaisen työssäkäyntitilaston tuorein 
tieto (vuoden 2017 lopusta).

Tilastokeskuksen otospohjaisen työvoimatutkimuksen mukaan työttö-
myysaste laski Helsingin seudulla 0,2 prosenttiyksikköä. Loka–joulukuussa 
työttömyysaste oli Helsingin seudulla 5,9 prosenttia ja koko maassa 6,0 
prosenttia. 

Työttömyysaste lähti nousuun vuonna 2008. Työ- ja elinkeinoministeriön 
rekisteritietojen mukaan työttömyysaste kääntyi laskuun vuonna 2016 
sekä Helsingin seudulla että koko maassa.

Nuoria työttömiä hieman edellisvuotta vähemmän

Helsingin seudulla oli joulukuun lopussa 5 867 työtöntä nuorta, mikä oli 
kaksi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maan tasolla 
nuorten työttömien määrä väheni saman verran. Työ- ja elinkeinominis-
teriön työnvälitystilaston mukaan alle 25-vuotiaiden työttömien määrä 
laski Espoossa ja KUUMA-kunnissa. Sen sijaan Vantaalla nuoria työttömiä 
oli prosentin verran enemmän kuin vuosi sitten. 

Helsingissä oli joulukuun lopussa 2 301 työtöntä nuorta, Espoossa 922 
työtöntä nuorta, Vantaalla 1 171 työtöntä nuorta ja KUUMA-kunnissa 
1 467 työtöntä nuorta. Koko maassa alle 25-vuotiata työttömiä oli 32 802. 

Nuorisotyöttömyys lähti Helsingin seudulla voimakkaaseen kasvuun 
vuonna 2013, mutta kääntyi laskusuuntaan vuonna 2016. Laskuvauhti 
oli nopeaa vuosina 2018–2019, mutta hiipui viime vuoden loppua kohden. 
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Asunto- ja toimitilamarkkinat

Asuntojen ostoaikomukset edelleen melko vahvat
Viime marraskuussa pääkaupunkiseudulla lähes joka viides kyselyyn 
vastannut suunnitteli asunnon ostoa Tilastokeskuksen kuluttajabaro-
metrin mukaan. Heistä 5 prosenttia ilmoitti ostavansa asunnon varmasti 
ja 14 prosenttia mahdollisesti. Koko maassa osuudet asunnon ostamista 
harkitsi hieman tätä harvempi vastaaja. Tammikuussa 2020 kuluttajabaro-
metrin tietojen mukaan asunnon ostohalukkuus näytti  kuitenkin olevan 
marraskuun tietoihin verrattuna jonkin verran alempi sekä koko maassa 
että pääkaupunkiseudulla. 

Asunnon ostoaikomuksia kuvaavat luvut eivät ole vertailukelpoisia enää 
5/2019 sitä edeltäviin lukuihin tilastoinnissa tapahtuneiden uudistusten 
vuoksi. 

Toimistotilojen vajaakäyttö pysyi samalla tasolla  
pääkaupunkiseudulla

Toimisto- ja liiketilojen vajaakäyttö pysyi Catella Property Oy:n mukaan 
samalla tasolla, kun taas teollisuus- ja varastotilojen vajaakäyttö kasvoi 0,5 
prosenttiyksikköä heinä−joulukuussa edelliseen puolivuotisjaksoon ver-
rattuna. Liiketilojen vajaakäyttöaste oli heinä–joulukuussa 2,9 prosenttia, 
toimistotilojen 12,3 prosenttia ja teollisuus- ja varastotilojen 4,6 prosenttia. 

Toimistotilojen ja liiketilojen vajaakäyttö oli pääkaupunkiseudulla kas-
vussa muutaman vuoden ajan, mutta vajaakäyttö kääntyi laskuun vuonna 
2017.

Hyvinvointi

Perustoimeentulotukea saavien määrä pysyi lähes 
ennallaan pääkaupunkiseudulla

Loka–joulukuussa perustoimeentulotukea saavien henkilöiden määrä 
pysyi lähes ennallaan pääkaupunkiseudulla, kun verrataan kuukausi-
keskiarvoja edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Helsingissä tukea 
saaneiden määrä hieman väheni (–3,2 %) ja Vantaalla puolestaan hieman 
kasvoi (+2,5%). Espoossa muutosta ei juurikaan ollut.

Loka–joulukuussa perustoimeentulotukea sai Helsingissä keskimäärin 
35 700, Vantaalla 14 700 ja Espoossa 14 000 henkilöä kuukaudessa. 

Perustoimeentulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyivät kunnilta 
Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Perustoimeentulotuen saajien 
määrät ovat sittemmin vähentyneet pääkaupunkiseudulla. Työttömyyden 
väheneminen selittää suuren osan perustoimeentulotuen saajien luku-
määrän muutoksesta. Osa toimeentulotuen saajista saa myös kuntansa 
myöntämää täydentävää ja/tai ehkäisevää toimeentulotukea.
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Kotihoidontuen saajat 
Muutos (%) edellisestä vuodesta

Lähde: Kela 
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Kotihoidon tuen saajien määrän väheneminen jatkui
Pienten lasten hoidon tukea sai loka–joulukuussa Helsingin seudulla 
16 400 perhettä, mikä oli lähes seitsemän prosenttia vähemmän kuin 
edellisen vuoden vastaavan ajanjakson aikana. Tuen saajien määrä laski 
edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna niin pääkaupunkiseu-
dun kunnissa, KUUMA-kunnissa kuin koko maassa. Pääkaupunkiseudulla 
tukea saaneiden määrä väheni seitsemän, KUUMA-kunnissa kahdeksan 
ja koko maassa yhdeksän prosenttia.

Kotihoidon tukea sai loka–joulukuussa Helsingissä 6 700, Espoossa 3 500, 
Vantaalla 3 000 ja KUUMA-kunnissa 3 200 perhettä. 

Kotihoidon tukea saavien perheiden määrät ovat olleet tällä vuosikym-
menellä laskussa niin Helsingin seudulla kuin koko maassa. Lasten koti-
hoidon tuella hoidettavien lasten määrä on vähentynyt myös suhteessa 
lasten lukumäärään.

Liikenne ja ympäristö

Hyvän ilmanlaadun osuus nousi kaikissa  
pääkaupunkiseudun mittauspisteissä

Loka–joulukuussa hyvän ilmanlaadun osuus kokonaisajasta nousi kaikissa 
pääkaupunkiseudun mittauspisteissä, kun verrataan edellisen vuoden 
vastaavaan ajanjaksoon. Ilmanlaatu oli erityisesti sekä loka- että joulu-
kuussa huomattavasti aiempaa parempaa. Marraskuussa välttävän tai 
huonon ilmanlaadun osuus oli sen sijaan hieman edellisvuotta suurempi 
kaikissa mittauspisteissä. 

Hyvän ilmanlaadun osuus kokonaisajasta oli loka–joulukuussa Leppävaa-
rassa keskimäärin 79 prosenttia, Tikkurilassa keskimäärin 73 prosenttia, ja 
Mannerheimintiellä keskimäärin 65 prosenttia. Muina aikoina ilmanlaatu 
oli lähinnä tyydyttävää.

Mannerheimintien mittauspisteessä ilmanlaatu on viime vuosina ollut 
pääosin tyydyttävä, mutta vuonna 2018 hyvän ilmanlaadun osuus koko-
naisajasta kasvoi tyydyttävää suuremmaksi. Leppävaarassa ja Tikkurilassa 
ilmanlaatu on vuodesta 2015 saakka ollut suurimman osan ajasta hyvä. 
Katupöly heikentää ilmanlaatua etenkin keväisin.

Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat  
ennätystahtia vuoden viimeisellä neljänneksellä

Uudellamaalla yöpymisten määrä kasvoi noin seitsemällä prosentilla, 
missä heijastuu Helsingin ja Vantaan menestys. Helsingissä yöpymiset 
lisääntyivät lähes kahdeksalla prosentilla ja Vantaalla yli 11 prosentilla. 
Helsingin osuus Uudenmaan koko vuoden yöpymisistä oli 64 prosenttia 
ja Vantaan 18 prosenttia. Nämä kaksi kaupunkia kattavat Uudenmaan 
yöpymisistä yli 80 prosenttia. Espoossa vuoden 2019 yöpymisten määrä 
putosi ennätyksellisestä vuodesta 2018 prosentilla, minkä taustalla oli 
kotimaisten yöpymisten selvä väheneminen.



8

Väestön nettomuutto Helsingin seudulla 
Liukuva vuosisumma

Lähde: Tilastokeskus
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Helsingin seudun väestönkasvu edelleen nopeaa
Helsingin seudun asukasluku oli joulukuun lopussa 1 512 000. Loka–jou-
lukuussa seutu kasvoi 4 850 asukkaalla. Kasvu pysyi edellisen vuoden 
tasolla. Seudulla syntyi 3 630 lasta ja kuoli 2 600 henkilöä. Muuttovoitto 
oli 3 820 henkilöä. 

Helsingin väestö kasvoi 1 600 asukasta, Espoo 1 160 asukasta, Vantaa 1 340 
asukasta ja KUUMA-kunnat 625 asukasta. Helsingin väestönkasvu lähes 
tuplaantui edellisvuoden loka–joulukuuhun verrattuna palautuen pidem-
män aikavälin keskimääräiselle tasolle. Espoossa väestönkasvu hidastui 
noin 30 prosentilla ja myös Vantaalla ja KUUMA-kunnissa väestönkasvu 
hidastui jonkin verran edellisvuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun väestö kasvoi vuoden 2019 
aikana yhteensä 20 100 asukkaalla, 1,35 prosenttia. Kasvu on edellisvuo-
den ennakkoa suurempi. Tänäkin vuonna väkilukua tullaan korjaamaan 
alaspäin, koska pitkään tietymättömissä olleita poistetaan aineistosta. 
Syntyneitä oli vähemmän ja kuolleita enemmän kuin edellisenä vuonna. 
Näin ollen luonnollinen väestönlisäys pieneni. Sekä kotimainen, että 
ulkomainen nettomuutto oli sen sijaan edellisvuotta suurempaa. Koko 
seudun ja pääkaupunkiseudun kasvu on ollut tätä ennen suurempaa 
viimeksi vain 1960-luvulla. Koko maassa väestönkasvu nopeutui hieman 
edellisvuodesta ulkomailta saadun muuttovoiton kasvun myötä, mutta 
väestönkasvu on edelleen alhaista verrattuna aikaisempiin vuosiin. Luon-
nollinen väestönlisäys pieneni syntyneiden määrän laskiessa edelleen.

Muuttovoitto Helsinkiin kasvoi loppuvuonna

Helsingin seutu sai loka–joulukuussa muuttovoittoa 3 820 henkeä, mikä 
oli lähes saman verran kuin vuoden 2018 vastaavalla neljänneksellä. Hel-
sinki sai muuttovoittoa 1 200 henkeä. Espoon muuttovoitto väheni 790 
henkeen. Vantaa sai muuttovoittoa 1 130 ja KUUMA-kunnat 590 henkeä. 
Helsingin seudun ulkopuolinen Suomi sai muuttovoittoa vain 75 henkeä.

Helsingin saama muuttovoitto kasvoi loka–joulukuussa yli 500 hengellä, 
kun taas Espoossa muuttovoitto väheni saman verran edellisen vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna. Vantaalla muuttovoitto oli lähes 
edellisvuoden tasolla ja KUUMA-kuntien muuttovoitto väheni hieman.

Ennakkotietojen mukaan Helsingin seudun saama muuttovoitto on kasva-
nut 1 200 hengellä viimeisen vuoden aikana. Espoon muuttovoitto on kas-
vanut 1 240:llä ja Vantaan muuttovoitto 390:llä. Helsingin muuttovoitto sen 
sijaan on vähentynyt 270 hengellä ja KUUMA-kuntien muuttovoitto 350:llä.

Koko vuoden ennakkotieto Helsingin seudun nettomuutosta on kvartaalin 
IV/19 liukuvaa vuosisummaa suurempi, sillä ulkomaisia tulomuuttoja on 
päivitetty jälkikäteen vuodelle 2019.
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Seudun sisäinen nettomuutto 
Muuttoliike kaupungista seudun muihin kuntiin

Lähde: Tilastokeskus
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Muuttovoitto ulkomailta väheni loppuvuonna
Helsingin seudulle muutti loka–joulukuussa ulkomailta 3 140 henkeä ja 
seudulta pois 1 520 henkeä. Muuttovoittoa tuli ulkomailta 1 620 henkeä, 
mikä oli noin 400 vähemmän kuin edellisvuoden IV neljänneksellä. Ero 
selittyy tulomuuton vähenemisellä. Muualla maassa ulkomainen netto-
muutto kasvoi jonkin verran lähtömuuton vähenemisen myötä. 

Espoon ulkomainen muuttovoitto väheni 190 ja Vantaan muuttovoitto 
150 henkeä, mikä on –33 prosenttia edellisen vuoden viimeiseen neljän-
nekseen verrattuna. Helsingin ja KUUMA-kuntien muuttovoitto väheni 
vain vähän.

Ennakkotietojen mukaan koko viime vuoden aikana muuttovoitto ulko-
mailta pääkaupunkiseudulle kuitenkin kasvoi edellisestä vuodesta 700 
henkeä eli noin 11 prosenttia. Helsingissä kasvua oli noin 480 henkeä. 
Espoossa kasvua oli 130 ja Vantaalla 80 henkeä. KUUMA-kunnissa ulko-
mainen nettomuutto pysyi ennallaan. Ulkomainen nettomuutto sisältää 
myös ulkomailta muuttavat Suomen kansalaiset, mutta ei muualta Suo-
mesta seudulle muuttavia ulkomaan kansalaisia. Helsingin seutu saa 
lähes 60 prosenttia enemmän muuttovoittoa ulkomaan kansalaisista kuin 
muuttovoittoa ulkomailta, Vantaalla yli kaksinkertaisesti ja KUUMA-kun-
nissa kolminkertaisesti.

Koko vuoden ennakkotieto Helsingin seudun ulkomaisesta nettomuutosta 
on kvartaalin IV/19 liukuvaa vuosisummaa suurempi, sillä ulkomaisia 
tulomuuttoja on päivitetty jälkikäteen vuodelle 2019.

Vantaa voitti seudun sisäisessä muuttoliikkeessä

Loka–joulukuussa Helsingin muuttotappio muihin seudun kuntiin oli 
–855 asukasta, kun se vuotta aikaisemmin oli lähes –1 100. Espoon seudun 
sisäinen muuttovoitto puolestaan pieneni huomattavasti, 260 henkilöstä 
34 henkilöön. Vantaalla muuttovoitto pysyi edellisvuoden tasolla, noin 
380 hengessä. KUUMA-kuntien muuttovoitto pääkaupunkiseudulta oli 
360 henkeä, noin 100 vähemmän kuin edellisvuoden vastaavalla neljän-
neksellä.

Helsingin muuttotappio muihin seudun kuntiin on kasvanut vuoden 2013 
jälkeen, poikkeuksena vuosi 2017. Nyt koko vuoden tappio oli jo –3 600 
asukasta, josta 1 750 Vantaalle, 1 500 Espooseen ja 350 KUUMA-kuntiin. 
Vantaan muuttovoitto kasvoi vuoden takaisesta ja KUUMA-kuntien muut-
tovoitto väheni, erityisesti Vantaalta saadun muuttovoiton pienenemisen 
takia. Viime vuonna myös Espoo sai muulta seudulta muuttovoittoa.
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Alue- ja väestökehityksen muutossuunnat  
Uudellamaalla ja sen seuduilla

Johannes Herala
Erityisasiantuntija
Uudenmaan liitto

Viime vuosien alue- ja väestökehityksen suuret 
muutostrendit muokkaavat Suomen aluera-
kennetta ehkä voimakkaammin kuin koskaan 

aikaisemmin. Väestönkasvu ja muuttoliike ovat keskit-
tyneet yhä voimakkaammin muutamille vetovoimaisille 
keskusalueille. Tilastokeskuksen väestöennusteen mu-
kaan vuonna 2040 Uusimaa on Manner-Suomen ainoa 
maakunta, jossa väestömäärä kasvaa.

Yksi merkittävä muutostrendi keskittävän väestökehi-
tyksen takana on globaali kaupungistumiskehitys. Kas-
vavat kaupunkiseudut vetävät ihmisiä opiskelemaan ja 
työmarkkinoille, mutta niiden ohella myös palvelut ja 
kaupunkielämä houkuttelevat. Kaupungistumisen myötä 
myös yritykset hyötyvät osaavan ja erikoistuneen työ-
voiman saatavuudesta sekä tuotantotoimintaa tukevien 
verkostojen rakentumisesta. 

Uudenmaan väestönkasvu on ollut jo pitkään nopeam-
paa kuin muualla maassa ja muuttovoiton ansiosta kas-
vun ennustetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa. Kasvu 
ei ole kuitenkaan jakaantunut tasaisesti maakunnan si-
sällä, vaan sen painopiste on kohdistunut pääkaupun-
kiseudulle ja osaan KUUMA-seudun kuntia. Itä-Uudel-
lamaalla väestönkasvu on ollut jo pitkään maltillista ja 
Länsi-Uudellamaalla kääntynyt selvään laskuun.  

Koko Suomen tapaan myös Uudenmaan väestön ikä-
rakenne on muuttunut viime vuosina merkittävästi ja 
tulevina vuosina ikärakenteen vanheneminen voimistuu 
entisestään. Syntyvyyden alenemisen myötä työikäisten 
ja lasten määrä vähenee samalla kun ikääntyneen väes-
tön määrä kasvaa. Ikärakenteen muutos luo haasteita 

alueiden elinvoimalle ja erityisesti taloudellisesti kestä-
välle palvelujen järjestämiselle. Väestön vanhenemisen 
seurauksena maan sisäisen ja ulkomaisen muuttoliik-
keen merkitys korostuu yhä vahvemmin. Uudellamaalla 
väestörakenteen vanheneminen rasittaa kasvunäkymiä 
erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisilla maakun-
nan reuna-alueilla. 

Väestö keskittyy pääkaupunkiseudulle

Tällä hetkellä Uudellamaalla asuu lähes 1,7 miljoonaa 
ihmistä. Viime vuonna väestönkasvu oli ennakkotietojen 
mukaan suurempaa kuin kertaakaan 1990-luvun alun 
jälkeen. Kasvusta yli 80 prosenttia oli muuttovoittoa, 
josta puolet maahanmuuttajataustaisen väestön ulko-
maista muuttoa. Koko maan väestöstä Uudellamaalla 
asuu noin kolmannes. 

Uudenmaan väestönkasvu on keskittynyt voimakkaasti 
pääkaupunkiseudulle. 2000-luvun aikana maakunnan 
väkiluku on kasvanut lähes 300 000 asukkaalla, josta 
pääkaupunkiseudun osuus on ollut lähes 80 prosenttia. 
Uudenmaan ydinalueena pääkaupunkiseutu muodostaa 
Suomen ainoan suurkaupunkialueen.

Tekstissä käytetyt väestötiedot perustuvat Tilastokeskuksen väestötietoihin sekä alueelliseen väestöennusteeseen, joka ulottuu vuoteen 2040.

Kuvio 1. Uudenmaan seutujen väestönmuutos vuoteen 
2040 mennessä

Lähde: Tilastokeskus
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Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Uudenmaan 
väkiluku ylittää vuoteen 2040 mennessä 1,9 miljoonan 
asukkaan rajan. Ennusteen mukaan väestön keskitty-
minen pääkaupunkiseudulle jatkuu edelleen. Myös 
KUUMA-seudulla väestön ennustetaan kasvavan seu-
raavan 20 vuoden aikana. Itä-Uudellamaalla väestön 
ennustetaan sen sijaan vähenevän noin viisi prosenttia 
ja Länsi-Uudellamaalla jopa 12 prosenttia.

 Uusimaa ikääntyy, mutta ei tasaisesti

Uudenmaan väestöllinen huoltosuhde eli alle 15-vuo-
tiaiden ja yli 65-vuotiaiden suhde työikäiseen väestöön 
oli viime vuonna 52 prosenttia. Huoltosuhde heikentyi 
selvästi edellisen vuosikymmenen alussa, kun suuret 
ikäluokat lähestyivät eläkeikää. Tällä hetkellä noin joka 
viides uusmaalainen on yli 65-vuotias.  Koko maan ta-
soon nähden Uudenmaan huoltosuhde on kuitenkin 
yhä varsin suotuisa.

Uudenmaan ikärakenteessa on suuria eroja maakun-
nan eri alueiden välillä. Erityisen huolestuttava tilanne 
on Länsi- ja Itä-Uudellamaalla, joissa huoltosuhde on 
kohonnut koko maan keskiarvon yläpuolella. Selvästi 
paras tilanne on pääkaupunkiseudulla, jossa etenkin 
nuoriin aikuisiin painottuva muuttovoitto on hillinnyt 
huoltosuhteen nousua. 

Myös tulevina vuosikymmeninä maakunnan väestö 
jatkaa vanhenemistaan. 20 vuoden kuluttua Uudella-
maalla ennustetaan olevan noin 130 000 yli 65-vuotiasta 
enemmän kuin tällä hetkellä. Samalla lasten ja työikäisen 
väestön osuus supistuu entisestään. Erittäin haasteelliset 
näkymät ovat Länsi-Uudellamaalla, jossa väestöraken-
ne vanhenee ja huoltosuhde heikkenee selvästi muuta 
maakuntaa nopeammin. 

Pitkällä aikavälillä väestörakenteen merkittävin muu-
tosvoima liittyy syntyvyyden merkittävään alenemiseen. 
Viime vuonna syntyvyys oli Suomessa mittaushistorian 
alhaisinta. Maakunnista ainoastaan Varsinais-Suomes-
sa kokonaishedelmällisyysluku jäi Uudenmaan tason 
alapuolelle. 

Suotuisan väestörakenteen näkökulmasta syntyvyyden 
lasku rasittaa kasvunäkymiä erityisesti pääkaupunkiseu-
dun ulkopuolisella Uudellamaalla. Itä- ja Länsi-Uudel-
lamaalla luonnollinen väestönkasvu on jo pitkään ollut 
negatiivista ja kehityksen ennustetaan voimistuvan tule-

Kuvio 2. Uudenmaan seutujen väestöllinen huoltosuhde 
2000–2018 ja ennuste 2019–2040
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Lähde: Tilastokeskus

Kuvio 3. Uudenmaan seutujen luonnollinen väestön- 
lisäys 2000–2019 ja ennuste 2020–2040

Lähde: Tilastokeskus
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vina vuosina entisestään. KUUMA-seudulla syntyvyys on 
vielä toistaiseksi kuolleisuutta suurempaa, mutta myös 
siellä käänne on tapahtumassa jo lähivuosina. 

Väestönkasvu muuttoliikkeen varassa

Syntyvyyden laskiessa Uudenmaan väestönkasvu on pe-
rustunut viime vuosina yhä enemmän maan sisäiseen 
tulomuuttoon ja maahanmuuttoon. Muuttoliike on ol-
lut luonteeltaan valikoivaa ihmisten ikärakenteen sekä 
sosiaalisten ja taloudellisten ominaisuuksien suhteen. 
Pääkaupunkiseutu on perinteisesti saanut muuttovoittoa 
nuorista, opiskelu- ja työuransa alkuvaiheessa olevista 
muuttajista, KUUMA-seutu sekä Itä- ja Länsi-Uusimaa 
puolestaan lapsiperheistä.

Valikoiva muuttoliike heijastuu alueen talouteen ja ikä-
rakenteeseen. Erityisesti nuoriin aikuisiin painottuvalla 
muuttoliikkeellä on suuri merkitys alueiden kasvulle ja 
elinvoimalle. Muuttoliikkeen valikoivuus tyypillisesti li-
sää kasvavien ja supistuvien alueiden välistä eriytymistä.

Uudenmaan väestönkasvu on nojannut yhä vahvemmin 
pääkaupunkiseudun positiiviseen kokonaisnettomuut-
toon. 2000-luvun alun jälkeen seudun muuttovoitto on 
kiihtynyt voimakkaasti maahanmuuton vetämänä. Myös 
yhä useampi muualle Suomeen saapuva maahanmuut-
taja päätyy myöhemmin asumaan pääkaupunkiseudulle. 

Lähde: Tilastokeskus

Lähitulevaisuudessa maahanmuuton merkitys kasvaa 
entisestään alueiden väestödynamiikassa. Erityisesti 
huoltosuhteen näkökulmasta sen merkitys korostuu, 
sillä yhä harvempi alue voi laskea jatkossa pelkän luon-
nollisen väestönkasvun varaan. 

Väestöennusteet eivät osoita  
väistämätöntä kehitystä

Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havain-
toihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen 
menneestä kehityksestä. Pitkällä aikavälillä näille osa-
tekijöille asetetut oletukset ja niissä esiintyvät pienetkin 
poikkeamat saattavat vaikuttaa merkittävästi ennustettui-
hin lukuihin. Väestöennusteita laadittaessa ei myöskään 
oteta huomioon yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätös-
ten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Väestöennusteisiin liittyvistä epävarmuuksista huolimat-
ta väestön keskittyminen ja ikääntyminen ovat tämän 
hetken todellisuutta, joka heijastuu väistämättä myös 
Uudenmaan seutujen kehitykseen. Pääkaupunkiseudul-
la keskittävä väestökehitys kytkeytyy kasvun hallintaan 
liittyviin haasteisiin, kun taas Itä- ja Länsi-Uudenmaan 
ikääntyvillä muuttotappioalueilla haasteet liittyvät elin-
voiman säilyttämiseen. 

Alhainen syntyvyys sekä suurten ikäluokkien eläköity-
minen yhdistettynä pidentyneisiin eliniänodotteisiin 
määrittävät Uudenmaan väestörakenteen muutosta tu-
levien vuosien kuluessa. Kuntatalouden näkökulmasta 
nuoriin ikäluokkiin kohdistuvien menojen väheneminen 
kompensoi väestön ikääntymisestä aiheutuvien meno-
jen kasvua. Keskeinen kysymys liittyy kuntien kykyyn 
sopeuttaa palvelurakennettaan muuttuvaa väestöraken-
netta vastaavaksi.

Nähtäväksi jää, millaisille ratkaisuille tulevaisuuden elin-
voimainen sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävä 
aluerakenne Uudellamaalla rakentuu. Väestöennustei-
den osalta on hyvä muistaa, että niitä ei ole tarkoitettu 
toteutuvaksi, vaan ne tarjoavat mahdollisuuden ryhtyä 
toimenpiteisiin, jotta epäsuotava kehitys voidaan vält-
tää. Nyt tulisikin keskustella niistä keinoista ja toimen-
piteistä, joilla taantuvien alueiden elinvoima pystytään 
turvaamaan myös tulevaisuudessa.  
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Info

Helsingin seutu: 
Pääkaupunkiseutu ja KUUMA-kunnat
Pääkaupunkiseutu: 
Helsinki, Espoo, Kauniainen 
ja Vantaa
KUUMA-kunnat: 
Hyvinkää, Järvenpää, Kerava,  
Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi,  
Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti
Uusimaa: 
Uudenmaan maakunta

Julkaisun tuotannon, asuntomarkkinoiden, rikollisuu-
den, matkailijoiden yöpymisten ja väestön luvut ovat 
ennakkotietoja, jotka tarkentuvat lopullisiin tilastoihin.

Asunnon ostoaikomukset
Niiden kotitalouksien osuus, jotka aikovat ostaa asunnon 
varmasti tai mahdollisesti seuraavan vuoden aikana.

Ilmanlaatuindeksi
Perustuu HSY:n kehittämään indeksiin, joka lasketaan 
tunneittain. Huomioon otetaan rikkidioksidin, typpi-
dioksidin, hiilimonoksidin, otsonin, hengitettävien hiuk-
kasten ja pienhiukkasten pitoisuudet, joille määritetään 
ali-indeksi. Näistä korkein määrittelee ilmanlaatuin-
deksin arvon mittausasemalla. Indeksin arvot on jaettu 
viiteen ilmanlaatuluokkaan hyvästä erittäin huonoon.

Pitkäaikainen keskiarvo
Summataan tietyn ajanjakson neljännesten arvot ja jae-
taan luku neljännesten lukumäärällä.

Saldoluku

Saldoluvulla kuvataan odotuksia suhdanne- ja kulut-
tajabarometrissä. Luku saadaan, kun myönteisten vas-
tausten prosenttiosuuksista vähennetään kielteisten 
vastausten prosenttiosuudet. Positiivinen luku kuvaa 
myönteisiä odotuksia.

Toimeentulotuki
Toimeentulotuki on sosiaalihuoltoon kuuluva viimesi-
jainen taloudellinen tuki, jonka tarkoituksena on turvata 
henkilön ja perheen toimeentulo ja edistää itsenäistä 
selviytymistä. Toimeentulotuen määrä määräytyy asiak-
kaan välttämättömien menojen mukaan. Perustoimeen-
tulotuen myöntäminen ja maksaminen siirtyi kunnilta 
Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. 

Tuotanto
Kuvaa alueen yritysten ja muiden yhteisöjen tuotannol-
lista aktiviteettia.

1) Helsingin seutu: Toimialoittaisten tuotannon kehi-
tystä ennakoivien indikaattorien perusteella konstruoitu 
Helsingin seudun tuotannon ennakoiva kuvaaja. Tuorein 
katsauksessa esitettävä tieto perustuu indikaattoreiden 
ennakkoarvioihin. Tietolähde: Kaupunkitutkimus TA Oy.

2) Suomi: Tilastokeskuksen kansantalouden neljän-
nesvuositilinpidon bruttokansantuote kiintein hinnoin. 
Tuorein neljännes on Tilastokeskuksen julkaisema ko-
konaistuotannon ennakkotieto.

Työnvälitystilasto

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

Työttömyysaste

Työttömien osuus työvoimasta. Tilastokeskuksen työttö-
myysaste perustuu työvoimatutkimukseen ja työ- ja elin-
keinoministeriön työttömyysaste työnvälitystilastoon, 
minkä vuoksi ne poikkeavat jonkin verran toisistaan.  

Työvoimatutkimus

Tilastokeskuksen otospohjainen kuukausittain tehtävä 
haastattelututkimus. Työllisyyttä koskevissa toimialoit-
taisissa tiedoissa on pienten toimialojen kohdalla suu-
rehko virhemarginaali.
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Avainlukuja

Väestö 31.12.2019* Helsinki Espoo Vantaa
KUUMA-
kunnat

Helsin-
gin 

seutu Uusimaa

Muu Suomi 
pl. Helsingin 

seutu Suomi

Väkiluku 654 707 289 735 233 560 324 159 1 511 
958

1 690 409 4 015 615 5 527 573

Väestönmuutos vuoden alusta 6 665 6 103 5 394 1 769 20 113 19 385 –10 459 9 654

Väestönmuutos, % 1,0 2,2 2,4 0,5 1,3 1,2 –0,3 0,2

Muuttovoitto 5 331 4 586 4 387 1 555 16 050 15 891 1 853 17 903

Työmarkkinat IV/2019

Työlliset (TK) .. .. .. .. 772 968 857 700 1 783 698 256 666

Muutos vuoden takaisesta, % .. .. .. .. 2,6 2,2 –0,2 0,6

Työttömät (TEM, 12/19) 31 720 11 070 10 520 11 790 65 320 72 578 192 370 257 690

Työttömyysaste, % (TEM, 12/19) 9,2 7,7 8,9 7,3 8,5 8,5 9,5 9,8

Työllisyysaste, % (TK) .. .. .. .. 74,9 75,0 71,1 72,3

Hyvinvointi IV/2019

Yleisen asumistuen saajat 
(12/19)

65 958 19 610 17 798 13 579 117 294 124 335 262 373 379 667

Muutos vuoden takaisesta, % 1,5 4,6 3,2 1,8 2,3 2,1 0,2 0,8

Kotihoidontuen saajat 6 722 3 475 2 957 3 183 16 394 17 802 32 669 49 062

Muutos vuoden takaisesta, % –9,1 –5,2 –1,4 –7,7 –6,7 –6,8 –10,2 –9,1

Perustoimeentulotuen saajat 35 678 14 731 13 951 10 707 75 273 80 553 129 695 204 968

Muutos vuoden takaisesta, % –3,2 2,5 0,3 -0,6 –1,1 –1,3 –1,0 –1,0
*Ennakkotieto.

Helsingin Seudun Suunnat
Helsingin Seudun Suunnat antaa  
ajankohtaista tietoa seudun kehityksestä. 
Verkkosivusto päivittyy jatkuvasti, ja  
pdf-julkaisu ilmestyy neljä kertaa  
vuodessa. 
 
www.helsinginseudunsuunnat.fi 
 
Tilaa uutiskirje:  
www.helsinginseudunsuunnat.fi/uutiskirje

Uutiskirje ilmestyy vuonna 2019 
viikolla 11, 25, 38, 51
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