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Maakuntahallitus 24.10.2022 
Maakuntajohtaja Kari Häkämies 

 

§ 3 Ajankohtaiset asiat 
 
 
MDI:n väestöennuste povaa kasvua Turun seudulle 

Väestökehityksen suuri kuva ei ole muuttunut edellisestä ennusteesta. Varsinais-Suomi on edelleen Uuden-

maan ja Pirkanmaan lisäksi ainoa maakunta Manner-Suomessa, jolle ennustetaan kasvua kaikissa skenaa-

rioissa vuosina 2021–2040. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaalle ennustetaan kasvua hajautumisen ja kansainvälis-

tymisen skenaarioissa sekä Pohjanmaalle kansainvälistymisen skenaariossa. 

Myös väestön keskittyminen suurille kaupunkiseuduille jatkuu päivitetyssä väestöennusteessa. Turun seutu-

kunta kasvaa vuoteen 2040 mennessä kansainvälistymisen skenaariossa liki 50 000 henkilöllä ja hajautumi-

sen skenaariossakin lähes 40 000 henkilöllä. Ennustettu kasvu on vähäisintä kaupungistumisen skenaariossa. 

Tätä selittää se, että muissa kaupungistumisessa kasvu on vahvasti Turun varassa, kun muissa skenaarioissa 

myös muu kaupunkiseutu kasvaa nopeasti. 

Muualla Varsinais-Suomessa väestö vähenee, joskaan ei läheskään yhtä nopeasti kuin mitä Turun seutu kas-

vaa. Kunnittain tarkasteltuna väestö vähenee määrällisesti eniten seutukuntakeskuksissa, erityisesti Salossa 

ja Loimaalla. Kasvu taas on nopeinta Turussa ja sen naapurikunnissa. Turun seudun ulkopuolella kasvua en-

nustetaan vain Kustaviin, Taivassaloon ja Auraan. 

MDI:n väestöennusteen perusuran oletuksena on, että väestökehitys jatkuisi samanlaisena kuin vuosina 

2015–2021. Kaupungistumisen skenaariossa oletetaan koronapandemiaa edeltävän kehityksen vuosilta 

2015–2019 jatkuvan, kun taas hajautumisen skenaarion pohjana on pandemian aikainen väestökehitys vuosi-

na 2020–2021. Kansainvälistymisen skenaariossa puolestaan oletetaan, että Suomen maahanmuutto nousee 

vuoteen 2040 mennessä suhteessa samalle tasolle kuin Ruotsissa. 

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294 
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Matkailualan liikevaihto nousi kesällä uuteen ennätykseen 
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Matkailu- ja tapahtuma-alan yritysten liikevaihto kasvoi viime heinäkuussa ennätyslukemiin Tilastokeskuksen 

suhdannetietojen valossa. Liikevaihdon kehityksen kausitasoittamaton indeksiluku nousi jo kesällä 2021 ko-

ronapandemiaa edeltävän tason yläpuolelle, ja heinäkuussa 2022 alan yritysten liikevaihto kasvoi vielä 10 % 

edellistä heinäkuuta korkeammalle. Myös liikevaihdon trendikehitys nousi viime kesälle ennätystasolle ja oli 

heinäkuussa 30 % vuoden 2015 tasoa korkeammalla. 

Matkailuyritysten liikevaihto on kasvanut Varsinais-Suomessa hitaasti mutta tasaisesti vuodesta 2015 lähtien. 

Koronakriisin pahimman vaiheen jälkeen alan yritysten kasvu on ollut erittäin nopeaa. Jääkin nähtäväksi jat-

kuuko aiempaa nopeampi kasvu, kun pandemiasta on kokonaan toivuttu, vai hidastuuko liikevaihdon kehitys 

aiemmalle tasolle. 

Varsinais-Suomen liitossa seurataan matkailualan suhdannekehitystä neljästi vuodessa. Seurattava matkailu-

klusteri sisältää tiedot majoitus-, ravitsemus- ja kuljetusalan lisäksi urheilu-, huvi- ja virkistystoiminnan yritysten 

suhdannekehityksestä. 

Lisätietoja: tietopalvelupäällikkö Antti Vasanen, puh. 050 410 2294 

 

 

 

 

 

Valtakunnallinen energiansäästökampanja haastaa kunnat, yritykset ja kuntalaiset 

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat johtaneet energian hinnan ja saatavuuden ongelmiin Suomessa ja koko 

Euroopassa. Talvella sähkönkäytön ja lämmityksen kustannusten ennustetaan olevan poikkeuksellisen korke-



4 (5) 

 
 

alla. Vallitsevan energiakriisin myötä 10. lokakuuta käynnistyi valtionhallinnon yhteinen Astetta alemmas -

kampanja, joka tarjoaa konkreettisia vinkkejä energiansäästöön ja sähkön kulutushuippujen leikkaamiseen 

kotona, töissä ja liikenteessä. Lyhyen aikavälin tavoitteena on saada lähes kaikki suomalaiset (yli 95 %) sääs-

tämään energiaa sekä leikata sähkön kulutusta huippukulutustunneilta viisi prosenttia. Pitkän aikavälin tavoit-

teita ovat pysyvästi alhaisempi energiankulutus ja sähkön tehohuippujen madaltaminen. 

Energian saatavuuden ja hintojen kohoamisen ongelmiin ei ole näkyvissä nopeita ratkaisuja, joten kuluttajien, 

kuntien, yritysten ja muiden toimijoiden on syytä varautua ja sopeuttaa omaa kulutustaan nykyistä pienem-

mäksi. Toimiin on jo ryhdytty: Kantaverkkoyhtiö Fingrid julkaisi hiljattain tiedon, jonka mukaan sähkönkulutus 

on pudonnut lähes kymmenen prosenttia syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna. Vaikka kulutus on alentu-

nut, on myös varauduttava siihen, että sähköstä voi olla ajoittain pulaa ja joudutaan jakelun keskeytyksiin. 

Jokainen sähkönkäyttäjä voi pienentää sähkökatkojen riskiä kiinnittämällä huomiota omiin sähkönkäyttöta-

poihinsa ja -ajankohtaansa. Olennaista on välttää paljon sähköä kuluttavien laitteiden käyttämistä huippukulu-

tuksen aikana arkipäivisin klo 8–10 ja klo 16–17. 

Alueellisena energianeuvojana Valonia kannustaa Varsinais-Suomen kuntia ja kuntalaisia tekemään energia-

tekoja. Syksyn aikana on paitsi vastattu kuluttajilta tulleisiin kysymyksiin puhelimitse ja sähköpostilla, myös 

järjestetty useita neuvonta/ infotilaisuuksia. Myös Varsinais-Suomen liiton henkilökunnalle on pidetty infotilai-

suus. 

Kampanja näkyy ja kuuluu lähikuukausina muun muassa television tietoiskuissa, paikallisradiokanavilla, sa-

noma- ja aikakauslehdissä, sosiaalisessa mediassa ja useissa muissa kanavissa. Energiankulutusta vähenne-

tään koko yhteiskunnassa: kodeissa ja taloyhtiöissä, yrityksissä, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. 

Kampanjaan oli 19.10. mennessä ilmoittanut energiatekonsa 686 yritystä ja työyhteisöä. 

Kunnat ovat laatineet omia säästölistojaan 

Useat varsinaissuomalaiset kunnat ovat pohtineet energiansäästötoimia ja vienyt tai viemässä ne lautakuntiin 

käsiteltäviksi. Yleisimpiä suunniteltuja toimenpiteitä ovat mm. tilojen lämpötilojen pudotukset, ilmanvaihdon 

käyntiaikojen tarkistaminen ja optimointi, koulujen ja muiden tilojen ulkovalaistuksen vähentäminen sekä kulu-

tusseurannan lisääminen. Joissain kohteissa tiloja jätetään lämmittämättä talven aikana kokonaan tai osittain 

ja poistetaan henkilökunnan autolämmitystolppien käyttö. Moni kunta on vauhdittanut valaistuksen muutosta 

leditekniikkaan niin sisätiloissa kuin ulko- ja katuvalaistuksessa. Päätöksiä katuvalaistuksen käyttöaikojen ly-

hentämisestä on tehty toistaiseksi muutama, mutta asia on menossa kunnanhallitusten keskusteluun kunnis-

sa. 

Ne kunnat, jotka ovat liittyneet kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) ovat toteuttaneet säästötoimia 

pidemmällä aikavälillä jo aikaisemmin. Esimerkiksi Turussa valmistellaan kiinteistöjen älykästä ohjausta, kulu-

tusseurannalla päästään käsiksi pieniinkin kulutuspoikkeamiin ja julkisten tilojen sisälämpötila pudotetaan 20 

asteeseen. Kaupungissa on käynnistynyt myös sisäinen sähkönsäästökampanja, jota mm. ekotukihenkilöt 

tukevat toimipisteissä. 

Yllä mainitut toimenpiteet on koottu Valonian järjestämässä kuntien teknisen sektorin yhteistyötapaamisessa 

12.10. Julkisista toimijoista myös Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä on ilmoittanut pudottavansa toimitilo-

jensa sisälämpötilan 20 asteeseen ja kirkkojen 18 asteeseen. 
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Tutustu kampanjaan, osallistujien energiatekoihin sekä säästövinkkeihin www.astettaalemmas.fi. Vinkkilistoja 

on myös ruotsin- ja englanninkielisenä. 

Lisätietoja: Valonian energia-asiantuntija Liisa Harjula etunimi.sukunimi@valonia.fi, p. 040 1820 412 

 

http://www.astettaalemmas.fi/
mailto:etunimi.sukunimi@valonia.fi

