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FÖRORD

Globaliseringen och den kompetensbaserade utvecklingen samt den åldrande befolk-
ningen och klimatförändringen påverkar områdesanvändningen och regionstruktu-
ren i Finland. Utmaningarna kommer bara att bli större och större i framtiden. För 
att Finland skall ha framgång i den globala ekonomin krävs det att regionstrukturen 
kopplas till utvecklingen i Europa och närområdena. Vi skall ta tillvara de möjlig-
heter Östersjön erbjuder och därigenom främja uppkomsten av gränsöverskridande 
samarbetszoner. 

Denna utvecklingsbild är miljöministeriets syn på utvecklandet av den finländska 
regionstrukturen och områdesanvändningen på lång sikt. Målet är att styra dessa 
i en hållbar riktning så att de stöder Finlands konkurrenskraft och ekoeffektivitet 
samt invånarnas välbefinnande. De lösningar som gäller regionstrukturen och om-
rådesanvändningen har konsekvenser långt in i framtiden, och därför är det viktigt 
att behandla frågorna i det här skedet.

Utvecklingen av en flerkärnig regionstruktur främjar styrkorna i de olika delarna 
i landet och utnyttjandet av befintliga strukturer. Växelverkan dels mellan stads-
regionerna och dels mellan städerna och landsbygden stöder utvecklingen av en 
handlingskraftig och attraktiv regionstruktur. Satsningar bör göras på att förbättra 
tillgängligheten, men på sådana sätt som skonar miljön. Mångfalden i miljön är en av 
Finlands styrkor. Den ger underlag för en högklassig boendemiljö, en effektivisering 
av turismen samt utnyttjandet av naturresurserna. 

Utvecklingsbilden grundar sig på interaktiv beredning samt granskning av såväl 
utländska som inhemska planer och forskningsrön. Arbetet inleddes med att experter 
gjorde utvärderingar av utvecklingsutsikterna. Under arbetets gång anordnades flera 
diskussionstillfällen, vilka har fungerat som forum för olika instansers gemensamma 
behandlingar av regionstrukturens och områdesanvändningens utveckling i Finland. 
Beredningen avslutades med en kommenteringsrunda som riktade sig till en vid skara 
intressenter. Miljöministeriet tackar alla som medverkade i arbetet. 

I framtiden är det allt viktigare att utvecklandet av regionstrukturen och områ-
desanvändningen grundar sig på en dialog mellan regionerna och olika regionni-
våer samt på att dessa stöder varandra. De områden som i sin utvecklingsprocess 
bildar nätverk och samarbetar kommer att ha framgång. I utvecklingsbilden har 
den eftersträvade regionala utvecklingen ställts i proportion till en riksomfattande 
sammanhängande och stark helhet som främjar samarbetet mellan regionerna och 
utnyttjandet av gemensamma resurser så effektivt som möjligt. 

Utvecklingsbilden riktar sig till landskapsförbunden och statsförvaltningen. Den är 
ett redskap för arbetet med att utveckla regionstrukturen och områdesanvändningen 
på lång sikt. Syftet är också att påverka på det nationella planet genom att lyfta fram 
Finlands synvinkel och behov av samarbete. Jag hoppas att utvecklingsbilden skall 
ge stoff och struktur ur regionstrukturens och områdesanvändningens synvinkel för 
den diskussion och det beslutsfattande som berör de framtida inriktningarna. 

Jan-Erik Enestam
miljöminister
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1 Inledning

utgörs av olika stora samhällen och trafikleder som 
förenar dessa samt ett nätverk som består av de öv-
riga systemen för tekniskt underhåll. Regionstruk-
turen och områdesanvändningen skapar verksam-
hetsbetingelser för näringslivet och ett underlag 
för befolkningens livsvillkor samt påverkar den 
ekologiska hållbarheten. Många av de faktorer som 
avgör var företagen etablerar sig, t.ex. bl.a. trafik-
förbindelserna, en trygg och trivsam boendemiljö, 
tillgången på bostäder och bostadspriserna samt 
serviceutbudet, är sådana faktorer som man an-
tingen direkt eller åtminstone indirekt kan påverka 
via regionstrukturen och områdesanvändningen.

Regionstrukturen och områdesanvändningen 
förändras i allmänhet långsamt. Naturförhållan-
dena och de befintliga strukturerna utgör grunden 
för utvecklingen av regionstrukturen. De faktorer 
som påverkar utvecklingen är ofta motstridiga och 
snabbt föränderliga, vilket försvårar fastställandet 
av en hållbar riktning. I Finland är det särskilt be-
svärligt att utveckla regionstrukturen eftersom 
landet ligger avsides och har en stor areal, ett litet 
befolkningsunderlag och ett kallt klimat.

På senare år har Finland i olika internationella 
jämförelser placerat sig bland världens topplän-
der både när det gäller ekonomisk konkurrenskraft 
och hållbar utveckling. Med hänsyn till konkur-
renskraften har vårt land, som ju ligger avlägset 
och har en liten marknadspotential, förbättrat sin 
relativa ställning i en allt öppnare verksamhets-
miljö samtidigt som utvecklingen styrts i en hållbar 
riktning. Finlands styrkor utgörs av det nationella 
innovationssystemet och högteknologin samt den 
smidiga verksamheten i samhället och regionstruk-
turen. Finland har också ett stabilt miljösystem och 
därför är miljöns tillstånd till största delen gott, 
ställvis till och med utmärkt.

Även om läget i Finland överlag ligger på en bra 
nivå internationellt sett, har skillnaderna mellan 
regionerna inom Finland vuxit. Tillväxten i Hel-
singforsregionen och de övriga största stadsregio-
nerna har varit kraftig, och antalet arbetstillfällen 
och invånare i de perifera regionerna har minskat. 
I den skärpta internationella konkurrensen har de 
finländska städerna trots sin tillväxt inte varit lika 
attraktiva som sina konkurrenter när det gäller 
ekonomiska investeringar. Dessutom hör Finland 
fortfarande till de industriländer som förbrukar 
mest naturresurser per capita. Finland står alltså 
inför omfattande utmaningar om framgången skall 
fortsätta. Utvecklingen i Finland kommer särskilt 
att påverkas av globaliseringen, den teknologiska 
utvecklingen, den åldrande befolkningen och kli-
matförändringen.

Finlands framgång stöder sig på de ramar och 
möjligheter som landets regionstruktur och områ-
desanvändning erbjuder. Hur samhället fungerar 
beror i hög grad på var verksamheterna är belägna 
och hurdan totalstruktur dessa bildar. Produktion, 
boende, service och fritid kräver strukturer som 
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Utmaningar

2 Utvecklingsutsikter för regionstrukturen  
 och områdesanvändningen 

2.1		
Hot	och	möjligheter	som	
globaliseringen	medför

Globaliseringen av produktionen, marknaderna, 
arbetskraften och kapitalet präglar utvecklingen 
i Finland. Detta påverkar även regionstrukturen i 
vårt land, mer direkt än förut. Näringslivet place-
rar ut verksamheter på olika håll i världen för att 
på det sättet kunna utnyttja fördelarna i respektive 
område. Produktionen flyttas till länder med låga 

produktionskostnader. I högkompetensområden 
görs de mest krävande produktutvecklings- och 
forskningsarbetena. Distributionscentraler och 
marknadsföringsfunktioner flyttas så nära kon-
sumenterna som möjligt. Produktionsfaktorerna 
kan flyttas snabbt, varvid konkurrensen om in-
vesteringar och särskilt om den mest kompetenta 
arbetskraften skärps. I regionstrukturen kan det 
ske snabba lokala förändringar till följd av globala 
aktörers strategiska intressen och beslut.

Figur 1. Den ekonomiska potentialen 
i världen. De största ekonomiska 
koncentrationerna finns i Nord/
amerika, Västeuropa och Östasien. 
Finlands geografiska läge i förhållande 
till dessa koncentrationer erbjuder bra 
möjligheter att stärka den internationella 
ställningen. (ESPON 2006)
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Den allt starkare globala arbetsfördelningen 
innebär att den traditionella produktionen, och 
i fortsättningen även uppgifter som kräver hög 
kompetens, i allt högre grad överförs till länder 
som genomgår en snabb ekonomisk utveckling, 
t.ex. Kina, Indien och Ryssland. Å andra sidan er-
bjuder dessa områden även Finland nya växande 
marknader. Av de utvecklade länderna förutsätter 
globaliseringen framför allt förmåga att förnyas 
samt satsningar på kompetens och hög produk-
tivitet – den finländska ekonomin är redan starkt 
inriktad på detta. Finlands läge relativt långt från 
de stora marknaderna, med undantag av Ryssland, 
är dock en nackdel som eventuellt kommer att ac-
centueras framöver. På den globala marknaden är 
allianser, en förbättrad logistisk position och en – 
med tanke på förläggningen av företag och kompe-
tent arbetskraft – ökad dragningskraft de viktigaste 
konkurrensfaktorerna. Utöver dessa framhävs en 
hållbar användning av fasta produktionsfaktorer 
som är bundna till inhemsk mark. 

Europeiska unionen strävar dels efter att skapa 
förutsättningar för globaliseringen, dels att kon-
trollera effekterna av denna. Den inre marknaden 
har röjt hindren för mellanstatlig handel och till 
en stor del även hindren för övrig växelverkan. 
Lissabonstrategins mål att göra Europa till värl-
dens mest konkurrenskraftiga område förutsätter 
ett fördjupat samarbete och en fördjupad arbets-
fördelning inom EU, utnyttjandet av potentialen 
i olika områden på lång sikt och på ett hållbart 
sätt samt satsningar på gränsområdessamarbete 
och en förbättring av tillgängligheten. Det är EU:s 
krävande uppgift att förena medlemsstaterna och 
områdena i dessa så alla har en så jämlik tillgång 
till de centrala marknaderna som möjligt.

För regionstrukturen är utvidgningen av EU en 
betydande faktor: unionens geografiska tyngd-
punkt har flyttats österut och ökat förbindelserna 
mellan EU och Ryssland. Östersjöområdet, med 
sina nästan 100 miljoner invånare, håller på att for-
mas till en multinationell ekonomisk region och en 
tillväxtzon för industri och handel. Östersjöområ-
dets kommer att få en allt större roll i fortsättningen 

på grund av dess ställning som område för växel-
verkan mellan EU och Ryssland. Östersjöns oro-
väckande tillstånd har bidragit till att stärka beho-
vet av både nationellt och internationellt samarbete 
i avrinningsområdet. När man väger Östersjöom-
rådets möjligheter skall man beakta att länderna 
i området är mycket olika både med avseende på 
utvecklingsgrad och regionstruktur.

Eftersom de baltiska länder som har anslutit 
sig till EU ligger närmare de europeiska kärnom-
rådena är det också möjligt att Finlands relativa 
konkurrensställning försvagas. Finlands konkur-
renskraft när det gäller utplaceringen av företagens 
huvudkontor och forskningsenheter har tillsvidare 
varit relativt bra eftersom vi lyckats erbjuda goda 
och tillförlitliga verksamhetsbetingelser. Länder-
na i Baltikum håller dock på att ta ifatt Finlands 
försprång. EU:s s.k. kohesionsfinansiering riktas 
särskilt till infrastrukturerna i de nya medlems-
staterna, vilket kan förändra Finlands relativa till-
gänglighet till det bättre eller till det sämre, bero-
ende på hur finansieringen används.

Ryssland kommer i fortsättningen att bli en 
allt starkare global aktör att räkna med. Positio-
neringen av Ryssland och de landsdelar som hör 
till Östersjöområdet i den europeiska politiska 
och ekonomiska utvecklingen kommer att ha en 
stor betydelse för Finland och för den finländska 
regionstrukturen. S:t Petersburgsregionen är den 
största metropolen på Östersjökusten och håller 
på att växa till ett centrum i världsklass. Konse-
kvenserna av den ökande efterfrågan på service 
i området på regionstrukturen och områdesan-
vändningen återspeglas över gränserna långt in i 
Finland. Kring S:t Petersburg finns dessutom en för 
Ryssland ytterst viktig infrastruktur för energiex-
porten. Ett snabbt genomförande av hamnkoncen-
tration i Finska viken och de särskilda ekonomiska 
zoner som stöder sig på hamnarna är ett bevis på 
den stora effekten globaliseringen och aktörernas 
strategiska intressen har på regionstrukturen.

Samarbetet med Ryssland längs den långa öst-
gränsen kommer att utvecklas och ökas i framti-
den. Zoner med ny verksamhet håller på att formas 
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i anslutning till gränsövergångsställena. Gränsen 
mellan Finland och Ryssland är samtidigt EU:
s yttre gräns, och därför torde en utveckling av 
samarbetet även framöver stödas genom finansie-
ring från unionen. Å andra sidan har trenden varit 
att folk från bägge sidor av gränsen flyttat bort till 
större centra.

Regionstrukturen i Finland och särskilt i Norra 
Finland påverkas även av de lösningar som rela-

Figur 2. Städernas 
folkmängd i Öster-
sjöområdet år 2001. 
Kring Östersjön 
bor ca 100 miljoner 
människor. Området 
utgörs av ett mång-
sidigt nätverk av 
städer i olika stor-
leksklasser. (Nord-
regio 2006)

terar till utnyttjandet av de rikliga naturresurserna 
i Barentsområdet. Man uppskattar att en fjärdedel 
av världens olje- och gasreserv ligger i de nord-
liga områdena. De svåra arktiska förhållandena 
och den sårbara miljön gör att utnyttjandet av des-
sa naturresurser är en mycket krävande uppgift. 
Ryssland har redan börjat stärka infrastrukturen 
på Kolahalvön för att underlätta utnyttjandet av 
naturresurserna.
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2.2 	
Centralisering	och	
decentralisering

Regionstrukturen i Finland har huvudsakligen 
uppkommit genom den ekonomiska verksamhe-
ten. Den bär fortfarande drag av ett glest lantbruks-
samhälle och arbetsplatskoncentrationer kring 
industrin samt av stadshierarkier som bygger på 
service. Primärproduktionens andel av den fin-
ländska produktionsstrukturen utgör nuförtiden 
dock bara några procent. Förädlingsnäringarnas 
andel har krympt till ungefär en tredjedel, medan 
servicesektorn har vuxit till drygt 60 procent. Till 
de mest betydande industriella klustren hör skogs-
sektorn, som också legat till grund för en stor del av 
den övriga industriella verksamheten. Beskrivande 
för utvecklingen är att elektronikindustrin, som har 
en hög förädlingsgrad, mätt i omsättning har kört 
förbi basindustrin samtidigt som antalet arbetstill-
fällen och verksamhetsställen inom basindustrin 
har koncentrerats, minskat i och med automatise-
ring eller flyttats utomlands till områden med lägre 
produktionskostnader.

I fortsättningen kommer den finländska ekono-
min att övergå från investeringsdriven tillväxt till 
en mer utpräglad innovationsdriven utveckling. 
Satsningar på kompetens och intellektuellt kapital, 
en snabb teknologisk utveckling och en fungerande 
logistik och infrastruktur är grundläggande fakto-
rer för konkurrenskraft och tillväxt. I Finland ut-
görs en allt större del av bruttonationalprodukten 
och tillväxten i denna av immateriell produktion, 
t.ex. service, utbildning och produktutveckling. 
Konkurrensen om företag och kunniga medarbeta-
re kommer att skärpas förutom globalt även inom 
Finland. När det gäller kompetensbaserad tillväxt 
bör regionerna erbjuda experter – som företagen 
sedan följer – livsmiljöer som stöder kreativiteten. 
Det är framför allt de största stadsregionerna som 
fungerar som motorer för tillväxten. Den viktigaste 
grunden för detta är stadsregionernas kompetens-
intensivitet: i och med att stadsstorleken ökar för-
bättras förutsättningarna för specialisering och ge-
mensam tillämpning av skalfördelar och resurser.

Skalfördelarna i den ekonomiska konkurrensen 
leder i praktiken till att regionerna strävar efter 
dessa fördelar genom att bilda nätverk och speciali-
sera sig. Städerna ökar samarbetet och sammanslår 
resurserna. Denna förändring har kommit till ut-
tryck i olika regionliknande utvecklingszoner, tvil-
lingstadsprojekt och förbättrade förbindelser inom 
respektive stadsregion. Förbindelsenäten spelar 
en stor roll i denna utveckling. Företagen behöver 
snabba internationella och nationella förbindelser. 
I person- och godstrafiken är nyckelfrågan vilka 
stadsregioner och områden som kommer att ha de 
snabbaste och bästa tågförbindelserna, motorvä-
garna och flygförbindelserna.

Regionstrukturen i hela landet har under en läng-
re tid genomgått en kraftig centralisering. På senare 
år har flyttningsrörelsen dock gått allt jämnare till 

Figur 3. Enligt trendprognosen kommer befolkningen 
att koncentreras till de stora stadsregionerna. 
(Statistikcentralen 2006)

Prognosticerad förändring i 
folkmängden i de ekonomiska 

regionerna 2003–2030
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centra i landskapen, vilket visar att utvecklingen 
också omfattar decentraliserande krafter. Data- 
och kommunikationstekniker som är oberoende 
av tid och rum erbjuder nya arbetstillfällen också 
utanför de största centra, men kan å andra sidan 
också stöda en decentraliserande utveckling inom 
stadsregionerna. När det gäller samhällsstruktu-
ren kan det hända att den tekniska utvecklingen 
och arbetsflexibiliteten separerar boplatserna och 
arbetsplatserna längre från varandra särskilt i fall 
där en bra boendemiljö är av stor vikt.

I fortsättningen kommer stadsregionernas ut-
vecklingsmöjligheter att avvika från varandra. De 
beror inte enbart på skillnader i stadsregionernas 
storlek och läge. Skillnaderna i bland annat produk-
tionsstrukturen, utbildnings- och forskningskapa-
citeten samt utvecklingsstrategierna torde leda till 
att de nya tillväxtcentra inte kommer att ansluta 
sig till de befintliga direkt i storleksordning. Även 

sporadiska faktorer, t.ex. en produktionsstruktur 
som är inriktad på tillväxtområden eller en positiv 
image, kan lyfta fram oanade framgångsaktörer. 
Den nya tillväxtlogiken verkar gynna områden 
som förmår utnyttja nätverksrelationer och regio-
nalt samarbete i utvecklingsprocessen.

I landsbygdsregionerna har utvecklingen gått 
i den riktningen att utkomstformerna har utvid-
gats till näringar utanför konventionellt jordbruk. 
Produktion som stöder sig på råvarornas läge och 
en hög kompetens, till exempel decentraliserad 
produktion av förnybar energi, gruvindustri och 
företagande som relaterar till naturen, kommer att 
ha en särskilt stor betydelse i dessa näringar. En 
flexibel livsstil och boende på landsbygden kom-
mer eventuellt att bli vanligare allteftersom data-
kommunikationsförbindelserna utvecklas.

Det verkar som om utvecklingen på landsbygden 
allt mer följer utvecklingen i närliggande centra. 
Problemet med bevarandet av landsbygdens livs-
kraft är att det centrumnätverk som de finländska 
städerna bildar inte täcker hela landet tillräckligt 
bra, utan relativt perifera områden blir kvar mellan 
stadsregionerna. Landsbygden nära städerna har 
de bästa möjligheterna att utvecklas som miljöer för 
företagande och boende. Kärnlandsbygden torde 
alltjämt hållas som ett starkt område för primär-
produktionen med bra möjligheter att diversifiera 
verksamheterna. Den glesbebodda landsbygden 
har de allra sämsta utvecklingsutsikterna på grund 
av den ensidiga näringsstrukturen, bristen på ar-
betstillfällen och de små lokala marknaderna.

När det gäller bevarandet av naturens mångfald 
och värdefulla landskap ligger de största utma-
ningarna dels i det ökade trycket på att förändra 
och bygga värdefulla landskap nära stadscentra 
och dels i att vårdbiotoperna i avlägsna områden 
förfaller allteftersom landsbygdsbefolkningen och 
jordbruksnäringen minskar. Att värna om miljön 
och kulturlandskapen kan, i kombination med öv-
rig lokal verksamhet, bli en allt viktigare inkomst-
källa.

Figur 4. Befolkningsutvecklingen i Finland 1970–2004 
och trendprognosen 2005–2040. Om dagens utveckling 
fortsätter kommer befolkningen att öka mest i de stora 
stadsregionerna. Folkmängderna på kärnlandsbygden och 
den glesbebyggda landsbygden kommer att sjunka. 
(Statistikcentralen 2005)
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2.3		
Befolkningen	åldras

Förändringarna i befolkningens åldersstruktur 
kommer att vara stora i hela Europa, men i Finland 
kommer åldrandet att bli en särskilt stor prövning. 
Finland har sedan 1970-talet haft en förmånlig ål-
dersstruktur eftersom den arbetsföra befolkning-
ens andel har varit exceptionellt stor internationellt 
sett. Under de kommande årtiondena kommer lä-
get dock att vara det motsatta – de åldersklasser 
som lämnar arbetslivet är betydligt större än de 
åldersklasser som träder in i arbetslivet. På grund 
av åldersstrukturen väntas tillväxten i folkmäng-
den att bromsas upp redan på 2020-talet. Man har 
uppskattat att invandringen ökar fortsättningsvis, 
både på grund av efterfrågan på arbetskraft och 
av ökningen i antalet flyktingar. Detta kan delvis 
lindra de problem som orsakas av den åldrande 
befolkningen.

Förändringen i åldersstrukturen påverkar nati-
viteten och fördjupar de regionala skillnaderna i 
folkmängden. Befolkningen koncentreras till rela-
tivt få tillväxtområden samtidigt som befolkningen 
minskar i de övriga regionerna. I tillväxtområdena 
är ungdomarnas andel av befolkningen och där-
med även nativiteten i genomsnitt högre, medan 
den naturliga befolkningsutvecklingen i allmänhet 
är negativ i områden som uppvisar flyttningsför-
luster – en trend som kommer att stärkas ytterli-
gare. I och med att den regionala indelningen av 
befolkningen i en del av områdena ändrar, blir en 
hel del bostäder och övriga fastigheter överflödiga 
samtidigt som nya byggs i tillväxtområdena.

Allteftersom befolkningen åldras måste även 
strukturerna för boende, produktion och service 
förändras. I stället för familjebostäder behövs fler 
servicehus, i stället för daghem och skolor ökar 
efterfrågan på vårdhem för åldringar och sjukhus. 
Situationen försvåras av att ökningen i de äldre 
åldersklasserna sker i två faser med olika krav på 
regionstrukturen och områdesanvändningen. I den 
första fasen har de som går i pension i allmänhet 
en bra handlingsförmåga: de har mycket fritid och 

Figur 5. Tredelningen av landsbygden och städerna. 
Tredelningen av den finländska landsbygden och 
stadsnätet visar att kärnlandsbygden och landsbygden 
nära städerna utgör en stor andel och att centra ligger 
relativt tätt i Södra Finland och Österbotten. De östra 
och norra delarna av Finland består huvudsakligen av 
glesbebodd landsbygd med sporadiska stadscentra. 
(Statistikcentralen 2006)

Typ av kommun
   
 1  Glesbebodd 
  landsbygd  

 2  Kärnlandsbygd

 3  Landsbygd i närheten   
  av städer

 4  Städer



1�  Miljön i Finland  31sv | 2006

många av dem har det bra ställt ekonomiskt, vilket 
kommer att öka efterfrågan framför allt på fritids-
tjänster. Den senare fasen innebär främst en ökad 
efterfrågan på hälsovårdstjänster och boendetjäns-
ter för sämre mående åldringar.

Behovet av nya bostäder beror i allt högre grad 
på bostadshushållens storlek, vilken kommer att 
påverkas av ålderstrukturen. Åren 1980-2000 be-
hövdes bara var fjärde bostad på grund av befolk-
ningsökningen, medan tre fjärdedelar av bostads-
behovet berodde på att bostadshushållets storlek 
minskat. Det finns tecken på att genomsnittsstor-
leken på bostadshushållen i framtiden minskar 
ytterligare och att boytan per person ökar. Dessa 
förändringar har betydande konsekvenser för 
boendet, byggandet och områdesanvändningen 
framöver. Trycket på förändringar är störst i stora 
tillväxtcentra, eftersom tidigare flyttningsrörelser 
har koncentrerat de stora åldersklasserna till dessa 
regioner.

På det hela taget är den snabba tillväxten i de 
äldre åldersklasserna parallellt med minskningen 
i de yngre åldersklasserna en svår utmaning för 
befolkningsutvecklingen i en stor del av landet. På 
flyttningsförlustområdena tillspetsas problemen 
särskilt i och med att utnyttjandegraden hos infra-

strukturen och servicen sjunker och möjligheterna 
att underhålla infrastrukturen och servicen försäm-
ras. I växande regioner kommer de problem som 
decentraliseringen av samhällsstrukturen medför 
att växa allteftersom befolkningen åldras. I en 
splittrad samhällsstruktur kommer man inte att 
kunna anordna tillräckliga och jämlika tjänster till 
rimliga priser för invånarna i randområdena och 
de glesbebyggda områdena.

Konsekvenserna av befolkningsförändringarna 
förknippas med många osäkerhetsfaktorer. Till ex-
empel deltidsboende har blivit allt vanligare på 
senare år, men det är svårt att uppskatta hur stor 
del av dem som går i pension som kommer att bo 
en del av året annanstans än i den egentliga bosta-
den. Man kan anta att människornas livsstilar och 
konsumtionsvanor kommer att gå mer isär än idag. 
Vid valet av boningsort kommer förväntningar på 
livsstilen att ha en större betydelse, till exempel 
avseende en trivsam och mångsidig boendemiljö, 
tillgång till bra offentlig och privat service, kultur- 
och fritidsaktiviteter samt sociala nätverk. 

2.4 	
Klimatförändringen	den	
senaste	miljöutmaningen

Miljön och naturresurserna bestämmer förutsätt-
ningarna och begränsningarna för mänsklig verk-
samhet. De kan erbjuda nya möjligheter och i vissa 
förhållanden utgöra en konkurrensfördel. Å andra 
sidan ställer miljön gränser för den ekonomiska 
tillväxten. Om dessa gränser överskrids är följden 
en försämring av möjligheterna i framtiden. I da-
gens risksamhälle är utvecklingens gång ibland 
oförutsägbar, och därför blir det allt viktigare att 
iaktta försiktighetsprincipen. 

Klimatförändringen påverkar i hög grad regions-
trukturen och områdesanvändningen. Allteftersom 
klimatförändringen fortskrider ökar osäkerheten 
kring väderförhållandena och orsakas anpass-
ningsproblem för den befintliga regionstrukturen. 
Klimatförändringen leder till omfattande föränd-

Figur 6. Befolkningens utveckling i Finland efter ålders-
grupp 1970–2004 samt trendprognos 2005–2040. Enligt 
trendprognosen kommer antalet personer över 65 år 
att på 2030-talet vara ca 600 000 fler än idag. 
(Statistikcentralen 2006)
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ringar i naturförhållandena, vilka i sin tur påverkar 
människans verksamhetsbetingelser i hela världen. 
Eftersom klimatförändringen fortskrider i en snabb 
takt är ekosystemens begränsade anpassningsför-
måga inte nödvändigtvis tillräcklig, vilket kan ge 
upphov till plötsliga förändringar i ekosystemen. 
Konsekvenserna av klimatförändringen stärker 
vissa skadliga fenomen, t.ex. översvämningar och 
att ursprungliga organismer försvinner. Finland 
kan drabbas av svårförutsägbara återverkningar, 
ifall människornas livsvillkor försvagas avsevärt i 
stora områden någon annanstans i världen.

De genomsnittliga uppskattningar som gjorts 
om klimatförändringen visar att medeltemperatu-
ren i Finland kommer att stiga med hela �–6 grader 
och den genomsnittliga nederbördsmängden med 
1�–2� % i slutet av detta århundrade. Det är fram-
för allt temperaturerna och nederbördsmängderna 
på vintern och exceptionella väderförhållanden 
som kommer att öka; visserligen känner man ännu 
inte så bra till eventuella förändringar i extrema 
väderfenomen. I de arktiska områdena väntas 
temperaturen stiga ännu mer dramatiskt – med 

upp till 10 grader under detta århundrade. Norra 
Finland, där det varmare klimatet utgör ett hot mot 
särdragen, t.ex. rennäringen, är särskilt känsligt för 
klimatförändringen. Även om klimatförändringen 
överlag uppskattas ha skadliga följder kan man 
också tänka sig positiva effekter. I Finland kan det 
t.ex. hända att den termiska växtperioden förlängs 
och sjöfarten vintertid underlättas. I vilket fall som 
helst medför klimatförändringen betydande risker 
som man måste förbereda sig för.

Stigande nederbördsmängder, hårdare vindar, 
fler skyfall och stormar, förändringar i grund-
vatten- och isbildningsförhållanden, ökad erosion 
och svårare översvämningar kräver att man i områ-
desanvändningen måste göra förberedelser för och 
anpassa sig till klimatförändringen. Särskilt tätt 
byggda områden lider av svåra översvämningar 
om tillräckliga förändringar i strukturerna inte har 
gjorts för att dämpa snabba flöden. Svåra över-
svämningar ökar även belastningen från marken 
på vattendragen. Förändringarna i avrinningen på-
verkar till exempel näringstillståndet i Östersjön 
och därigenom även rekreationsmöjligheterna på 

Nyläge
(1961–1990)

Scenario 
(2100)

Figur 7. Medeltemperaturen i Norra Europa nu och scenariot för ca år 2100. I scenariot stiger jordens 
medeltemperatur med 2,6 °C, vilket motsvarar den genomsnittliga ökningen i olika scenarion. Enligt 
scenariot förskjuts temperaturzonerna i Norra Europa ca 500 km norrut. (SWECLIM/SMHI 2001)
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Figur 8. Andelen fossila bränslen när det gäller utveckling-
en av koldioxidutsläpp. Verkställandet av Kyotoprotokollet 
skulle i det närmaste stabilisera industriländernas utsläpp 
till 1990-talets nivå. (VTT)

kusten. Höjningen av havsytan till följd av de var-
mare temperaturerna jämnar ut landhöjningen på 
den finländska kusten. I kustområdena ökar dock 
de hårdare vindarna risken för översvämning.

Dämpningen av klimatförändringen anknyter 
till områdesanvändningen i och med skyldighe-
terna att minska växhusgasutsläppen och följderna 
av dessa skyldigheter på det lokala planet. Trycket 
på att förändra energiproduktionens struktur ökar 
eftersom energisektorn är den största enskilda pro-
ducenten av växthusgaser. Genom en ökning av 
förbrukningen av förnybara energikällor strävar 
man efter att minska växthusgasutsläppen. Områ-
desanvändningen i Finland påverkas främst av en 
ökad användning av bioenergi och vindkraft.

Regionstrukturen påverkar mängden växthus-
gasutsläpp främst via trafikens energiförbrukning. 
Gles bebyggelse och långa avstånd ger upphov till 
stora trafikmängder, vilka tillsvidare i huvudsak 
grundar sig på användning av olja. Trafiksystem 
som bygger på billig olja kommer framöver att ut-
sättas för förändringstryck allteftersom tillgången 
på olja försämras och oljepriset därför går upp. 
Anpassningen till bränslepriser och utsläppsmäng-
derna från trafiken beror både på utvecklingen av 
samhällsstrukturen och på den tekniska utveck-
lingen.

Stadsregionernas områden för aktiviteter i det 
dagliga livet har på senare tid utvidgats och bo-
sättningen är ofta splittras på ett oändamålsenligt 
sätt med tanke på kollektivtrafiken och service-
strukturen. En samhällsstruktur som grundar sig 
på personbilstrafiken är inte tillräckligt flexibel för 
att tackla förändringarna i befolkningens ålders-
struktur eller en försämrad tillgång på energi. Om 
splittringen av stadsregionerna fortsätter kommer 
växthusgasutsläppen att växa ytterligare på grund 
av personbilsberoendet och en minskad använd-
ning av fjärrvärme. En ökning i användningen av 
bioenergi i trafiken kan bidra till att dämpa ök-
ningen i utsläppen. Förändringen av strukturerna 
mot en riktning som skonar miljön kan snabbas 
upp genom beskattningslösningar som fokuserar 
på förbrukningen av naturresurser samt på avfall 
och utsläpp.

Figur 9. Växthusgasutsläppen i Finland sektorvis år 2004. 
Energisektorn ger upphov till största delen av utsläppen. 
Av denna härrör en femtedel från energiförbrukningen i 
trafiken. (Statistikcentralen 2006)
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3 Konkurrenskraft, välbefinnande  
 och ekoeffektivitet är målen

3.1 	
Finlands	internationella	
konkurrenskraft	stärks

Med hänsyn till Finlands ekonomiska konkur-
renskraft är det viktigt att man i regionstrukturen 
och områdesanvändningen förbättrar förutsätt-
ningarna för Finlands och de finländska område-
nas framgång i den öppna europeiska ekonomin. 
Den ekonomiska tillväxten bygger i hög grad på 
kompetens, vilket skärper den internationella kon-
kurrensen om kunniga medarbetare och företag. 
Finland bör erbjuda en attraktiv miljö och en hand-
lingskraftig struktur som lockar experter och före-
tag samt skapar förutsättningar för specialisering 
och arbetsfördelning i regionerna.

Följande är viktigt med avseende på Finlands 
konkurrenskraft:

• Att Finland behåller sin ställning som en stark 
europeisk aktör, vars verksamhetsbetingelser 
stöds av en nära koppling särskilt till områ-
dena vid Östersjön och Barents hav

• Att regionstrukturen i Europa utvecklas så 
att den får fler kärnor vilka grundar sig på 
arbetsfördelning, specialisering och potentiellt 
utnyttjande av olika områden 

• Att ett internationellt attraktivt och dyna-
miskt stadsnätverk stärks i Finland och länkas 
till det europeiska nätverket

• Att Finlands internationella och nationella 
tillgänglighet förbättras och att logistikkostna-
derna hålls konkurrenskraftiga

• Att natur- och kulturmiljöernas regionaleko-
nomiska betydelse stärks.

3.2		
Befolkningens	
välbefinnande	ökar

För att finländarna skall må bra även i framtiden 
måste vi se över befolkningens levnadsstandard 
och livskvalitet i alla delar av landet. I den kom-
mande utvecklingen är det en central utmaning att 
förbättra förutsättningarna för människornas ut-
komst på olika håll i landet, att vidta förberedande 
åtgärder för befolkningens åldrande och att samti-
dig bevara handlingskraften hos både växande och 
krympande samhällen.

Följande är viktigt med avseende på finländarnas 
välbefinn

• Att upprätthålla handlingskraften, tillgången 
till service och en bra och trygg livsmiljö i 
både växande och krympande regioner

• Att förbättra tillgängligheten och särskilt att 
säkerställa basservicenivån inom kollektivtra-
fiken

• Att värna om de unika natur- och kulturmil-
jöerna eftersom dessa utgör attraktionsfakto-
rer och bidrar till en högklassig livsmiljö

• Att utveckla den finländska regionstrukturen 
som en flerkärnig struktur som bygger på 
potentialen och styrkorna i respektive region 
samt växelverken mellan regionerna. 
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3.3 	
Ekoeffektiviteten		
förbättras

När det gäller främjandet av en ekologisk hållbar-
het är ett hållbart utnyttjande av naturresurserna, 
en god status på miljön och bevarandet av naturens 
mångfald de viktigaste frågorna. I den kommande 
utvecklingen poängteras främst dämpandet av och 
förberedelserna inför klimatförändringen. Klimat-
förändringen och det stigande oljepriset förutsät-
ter förbättrad energi- och ekoeffektivitet samt bra 
riskhanteringsförmåga. Förberedande åtgärder in-
för klimatförändringen måste vidtas så att så små 
skador som möjligt uppkommer för människorna, 
naturmiljön och regionstrukturen samt funktioner-
na i denna, och att eventuella positiva följder av 
klimatförändringen kan utnyttjas.

Följande är viktigt med avseende på den ekolo-
giska hållbarheten:

• Att befintliga strukturer och befintlig infra-
struktur utnyttjas så bra som möjligt

• Att region- och samhällsstrukturen utvecklas 
så att trafikbehovet kan minskas 

• Att energiförbrukningen i trafiken minskas 
med hjälp av miljövänliga färdmedel och tek-
nologiutveckling 

• Att skapa förutsättningar för utnyttjandet av 
förnybara energikällor 

• Att stoppa utarmningen av naturens mångfald 
och upprätthålla en bra status på naturen i 
samarbete med Finlands närområden.
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Eftersträvad utveckling

� En stark ställning för Finland  
 i Europa 

4.1 	
Att	ta	fasta	på	möjligheterna	
i	Östersjöområdet	

För Finlands fortsatta framgång är det viktigt att 
hela Europa utvecklas som en konkurrenskraftig 
ekonomisk region. Europa måste kunna stärka 
sina ekonomiska möjligheter genom att utnyttja 
resurserna i olika områden och öka samarbetet, 
specialiseringen och arbetsfördelningen mellan 
dessa resurser. Därför är det viktigt att främja ut-
vecklingen i de för den globala ekonomin viktiga 
samarbetsregionerna på olika håll i Europa – paral-
lellt med utvecklingen av den mellaneuropeiska 
kärnan.

Östersjöområdet är ett viktigt samarbetsom-
råde när det gäller att förbättra Finlands och hela 
Europas konkurrenskraft. Målet är att göra Öst-
ersjöområdet till ett ekonomiskt och socialt starkt 
samarbetsområde som utgör en attraktiv miljö för 
den europeiska tillväxten. Samtidigt skall större 
uppmärksamhet fästas vid den nordliga dimen-
sionen av Europa, som även omfattar nordvästra 
Ryssland och Barentsområdet.

Östersjöområdet måste kunna upprätthålla glo-
balekonomiska funktioner och tjänster som möjlig-
gör en hög levnadsstandard och en långt utvecklad 
infrastruktur. Utvecklingen av Östersjöområdet 
skall bygga på integrerade nätverk av stadsregio-
ner som har bra internationella förbindelser och 
som drar de omgivande områdena med sig i en 
arbetsfördelning på bred front. Samarbetet bör allt-
jämt stärkas, förutom när det gäller ekonomi och 
trafik, även på miljövårdens, kulturens och kom-
petensens område. 

Östersjöområdet har en viktig specialuppgift 
som brobryggare mellan Europa och S:t Peters-
burg, nordvästra Ryssland och Barents, samt utvid-
gat även från europeiskt håll i riktning mot Asien. 
Arbetet med att utveckla Östersjöområdet skall 
aktivt gripa möjligheterna att utnyttja den ekono-
miska tillväxten i nordvästra Ryssland allteftersom 
Ryssland utvecklas som en global aktör. Särskild 
uppmärksamhet skall fästas vid utvecklingen av S:
t Petersburg mot en metropol i världsklass och ett 
centrum för en ekonomisk region med mycket stor 
potential samt vid ett hållbart utnyttjandet av de 
strategiskt viktiga naturresurser och trafikmässiga 
möjligheter som Barents erbjuder.

Regionstrukturen i Finland bör knytas allt när-
mare till Östersjöområdet och de övriga närområ-
dena. Finland ligger centralt i den nordliga dimen-
sionen av Europa, vilket öppnar många möjligheter 
och ger Finland en stark roll i samarbetet mellan 
Östersjöområdet och nordvästra Ryssland. Fin-
lands stabila samhällsutveckling, fungerande in-
frastruktur, höga kompetensnivå samt vidsträckta 
och rena miljö utgör ett mycket konkurrenskraftigt 
verksamhetsfält ur internationell synvinkel. 

Regionstrukturella sammanslagningar och sam-
arbetsformer i Östersjöområdet och de omedelbara 
närområdena utvidgar Finlands marknadsområde 
och förbättrar verksamhetsbetingelserna i de olika 
delarna av Finland, minskar nackdelarna med det 
perifera läget samt öppnar möjligheter att påverka 
verkställandet av hållbara lösningar för miljön. 
Finlands medverkan i Östersjöområdet och hela 
den nordliga dimensionens arbetsfält stärker Fin-
lands yttre förbindelser och integreringen i det 
övriga Europa och därigenom i hela den globala 
ekonomin.
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4.2		
Utvecklingszoner	
över	gränserna

Utvecklingen av regionstrukturen i Finland bör ta 
fasta på samarbetet mellan städerna kring norra 
Östersjön. Särskilt nätverket av Helsingfors, Stock-
holm, Tallinn och S:t Petersburg erbjuder samar-
betsmöjligheter och förbindelser till resten av Öst-
ersjöområdet och Ryssland. Då Helsingfors ligger 
inom S:t Petersburgs influensområde och Ryssland 
har kanaliserad verksamhet över S:t Petersburg till 
Östersjön har Helsingfors bra möjligheter att växa 
till ett starkt centrum för norra Östersjön och en 
europeisk metropol. För att stärka denna ställning 
krävs fördjupat samarbete i hela Södra Finland 
samt utnyttjande av möjligheterna i stadssamar-
betet mellan Helsingfors och Tallinn.

Karelska näset och Finska viken är centrala för-
bindelsekorridorer mellan Finland och Ryssland 
som även kanaliserar inflytandet från den ekono-
miska regionen S:t Petersburg. I den här regionen 
är det viktigt att utifrån förbättringar i trafikför-
bindelserna skapa förutsättningar för ett fördjupat 
samarbete, i synnerhet på det ekonomiska planet. 
I Finlands interna regionstruktur är det viktigt att 
förutom riktningen norr-söder även fästa uppmärk-
samhet vid riktningen öst-väst. I regionstrukturen 
skall man beakta S:t Petersburgs ställning som met-
ropol och en förbättring av tillgängligheten med 
hänsyn till detta. Detta berör direkt regionerna i 
Sydöstra Finland, men också hela Södra och Östra 
Finland. Finland bör förbereda sig särskilt för de 
konsekvenser för regionstrukturen och miljön som 
orsakas av infrastrukturen för Rysslands snabbt 
växande olje- och naturgasexport samt det relate-
rade trafik- och samhällsbyggandet.

Östra Finland och ryska Karelen har rikligt med 
samarbetsmöjligheter inom ekonomin, särskilt när 
det gäller skogstillgångar och turism, men även i 
fråga om bevarandet och utvecklandet av natur-
miljön och kulturarvet. Med tanke på samarbetet 
bör gränsövergångsställenas roll i den finländska 

regionstrukturen stärkas och deras verksamhet 
diversifieras efter respektive regions särdrag. För 
Finland är det viktigt att det via gränsöverskrid-
ningsställena bildas större zoner som förenar stads- 
och bosättningscentra och stödjer dessa på bägge 
sidor om gränsen.

I samarbetet med Barentsregionen är det viktigt 
att Finland, särskilt Norra Finland, arbetar med 
förbindelserna från Barents till Östersjön och vi-
dare till övriga Europa. Målet är att det skall vara 
smidigt, kostnadseffektivt, driftsäkert och miljö-
vänligt att transportera via Finland och över Bot-
tenhavet. För Norra Finland framhävs turismen, 
handeln och den övriga ekonomiska verksamhe-
ten i samarbetet med Barentsområdet. Även när 
det gäller att bevara kulturella särdrag, säkerställa 
ursprungsbefolkningens ställning samt vården av 
svårt förnybara naturmiljöer behövs samarbete 
inom hela området.

På den finländska västkusten, framför allt vid 
Bottenviken och Kvarken, är det nödvändigt att 
stärka förbindelserna till Sverige och hela Skan-
dinavien. Allteftersom Sverige stärker sitt eget 
stadsnätverk längs den norra kusten bl.a. genom 
förbättringar av järnvägsförbindelserna, finns det 
förutsättningar att på bägge sidor av Bottenhavet 
bilda en vid, nordlig båge till Östersjön. Även för-
bindelserna mellan kuststäderna på den finska 
sidan kräver förbättringar. Bottenviksbågen, som 
sträcker sig från Uleåborgsregionen till Luleå på 
den svenska sidan, har en strategiskt viktigt roll i 
detta sammanhang, eftersom den utgör den största 
koncentrationen av industri, högkompetens och 
logistik i nordligaste Europa. Dessutom bör sam-
arbetet med Norge, Sverige och de inre delarna av 
Finland fördjupas och via dessa stärkas förbindel-
serna och utvecklingsmöjligheterna från Atlant-
kusten till Ryssland.
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Karta 1. De viktigaste internationella samarbetsområdena 
för regionstrukturen i Finland.

Finlands viktigaste samarbetsområden är Östersjö-
området, eftersom det är ett betydande europeiskt 
tillväxtområde, och Barentsområdet, främst på grund 
av dess naturresurser. Med avseende på Finlands roll som 
förmedlande länk är stadsnätverket kring norra Östersjön 
och Bottenvikenbågen de viktigaste samarbetszonerna. 
Helsingforsregionen har en central roll i nätverket av 
städerna kring norra Östersjön. Bottenviksbågen 
utvecklas till ett centrum för de nordligaste delarna 
av Europa.
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� En flerkärnig och nätverksbaserad    
 regionstruktur 

Regionstrukturen bör på lång sikt styras i en 
flerkärnig riktning. Därigenom skapas ett starkt 
och enhetlig stadsnätverk med fungerande inbör-
des arbetsfördelning där olika centra och regioner 
stöder varandra. Med hjälp av flerkärnigheten kan 
man säkerställa tillgången på urbana tjänster och 
funktioner i olika delar av landet samt möjliggöra 
ett effektivt utnyttjande av styrkorna och de befint-
liga strukturerna i respektive region. En flerkärnig 
områdesstruktur stärker de ekonomiska skalför-
delarna i hela landet. Samtidigt kan den förbättra 
Helsingforsregionens möjligheter att utvecklas till 
en stark europeisk metropol.

Med hänsyn till flerkärnigheten är de mångsi-
diga spetsregionerna med kompetensmässiga och 
ekonomiska funktioner, samt dessa regioners in-
fluensområden, av största vikt. Dessa stadscentra 
måste utvecklas till knutpunkter för regionstruk-
turen på det internationella, nationella och loka-
la planet. Stadsregionerna måste ha fungerande 
samhällsstrukturer, erbjuda attraktiva livsmiljöer 
och vara lätt tillgängliga. Stärkandet av en fler-
kärnig regionstruktur förutsätter att stadsregio-
nerna bildar nätverk och att arbetsfördelningen 
och specialiseringen främjas med utgångspunkt 
i respektive områdes lägesfaktorer, styrkor och 
lokala förhållanden. På samma sätt är det viktigt 
att stadsregionerna inleder samarbete och utveck-
lar arbetsfördelningen med andra centra och med 
landsbygdsregionerna i sitt influensområde. I vårt 
med europeiska mått mätt glest bebyggda land bör 
särskilt växelverkan mellan städerna och lands-
bygden stärkas och utvecklas så att dessa stöder 
varandra.

Flerkärnigheten och nätverksbildningen mellan 
stadsregionerna bör främjas med hjälp av utveck-
lingszoner som är utrustade med goda trafikför-

5.1 	
Stadsregioner	och	zoner	
bildar	ett	starkt	nätverk

För att den finländska konkurrenskraften skall 
kunna förbättras måste regionstrukturen och stads-
nätverket – eftersom dessa bidrar till konkurrens-
kraften – utvecklas så att de blir internationellt att-
raktiva och handlingskraftiga, och därmed skapar 
förutsättningar framför allt för kompetensbaserad 
utveckling. Å andra sidan är det för människornas 
välbefinnande viktigt att goda livsvillkor säker-
ställs i alla delar av Finland. I främjandet av den 
ekologiska hållbarheten skall först och främst be-
fintliga strukturer utnyttjas och regionstrukturen 
utvecklas på att energiförbrukningen effektivise-
ras.

Den rådande trenden inom regionstrukturen 
och områdesanvändningen är att urbaniseringen 
fortsätter och koncentreras till de största stadsre-
gionerna; något man måste räkna med att fortsät-
ter ett tag. Utvecklingen mot koncentrationer som 
har pågått länge och särskilt riktat sig till Helsing-
forsregionen svarar delvis på utmaningen i den 
skärpta internationella konkurrensen om att skapa 
starka stadsregioner. Detta förebygger hoten om en 
dämpad ekonomisk tillväxt och flyttning av verk-
samheter bort från Finland. Å andra sidan orsakar 
koncentrationen, både på växande och på krym-
pande områden, många problem i anslutning till 
välbefinnande och ekologisk hållbarhet som kan 
försämra landets konkurrenskraft. Med avseende 
på en hållbar regionstruktur är inte koncentratio-
nen i sig avgörande, utan i vilken riktning den går, 
hur snabbt processen fortskrider och hur följderna 
kan kontrolleras.
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bindelser. Dessa länkar samman stadsregionerna 
och deras influensområden samt främjar och styr 
samarbetet. Genom att utveckla zonerna kan man 
bilda funktionsmässigt starkare marknads- och 
samarbetsområden, vilket slutligen leder till ett 
nätverk av zoner som stöder flerkärnigheten i hela 
landet. Målet med ett samarbete som stöder sig på 
zoner är att genom övergripande planering stärka 
regionernas verksamhetsbetingelser och drag-
ningskraft när det gäller förläggning av verksam-
heter, effektivisering av trafikarrangemang och till 
exempel utvecklandet av turismen. Möjligheterna 
till funktionsmässig mångfald i zonerna varierar i 
de olika delarna av landet. 

5.2		
Variationsrika		
storregioner	blir		
en	styrka

Främjandet av flerkärnigheten skall grunda sig på 
styrkorna och de befintliga strukturerna i respek-
tive region. Finland har goda möjligheter att verk-
ställa en flerkärnig struktur eftersom landet har ett 
relativt täckande stadsnätverk med jämnt spridda 
kompetensstrukturer. Då dessutom möjligheterna 
till internationellt samarbete varierar efter landsdel 
skapas olika roller för samtliga centra och regioner. 
Likaså är förutsättningarna och möjligheterna att 
utnyttja naturresurserna och de naturliga förhål-
landena olika i olika delar av landet.

Södra Finland och framför allt Helsingforsregio-
nen bör utvecklas till en stark aktör i norra Öster-
sjöns funktionella samarbetszon och stadsnätverk 
som sträcker sig till S:t Petersburg, Stockholm och 
Tallinn. Huvudleden för exporten och importen 
finns i Södra Finland. De östra delarna av regio-
nen görs till portar mot Ryssland, och de västra 
till portar mot Skandinavien. Helsingforsregionen 
är det logistiska centret för landets viktigaste flyg-
förbindelser och andra förbindelser, och bör där-
för vara lätt tillgänglig från de andra delarna av 

landet. De flesta internationellt och nationellt cen-
trala funktionerna är förlagda till Södra Finland. 
Även om Södra Finland är ett starkt tillväxtområde 
ur europeisk synvinkel har regionen fortfarande 
vidsträckta skogs- och vattenområden som nästan 
befinner sig i ett naturligt tillstånd. 

Från Helsingfors öppnar sig, i och med goda 
trafikförbindelser, de för hela landet viktigaste 
utvecklingszonerna, både i kustriktningarna och 
inåt landet. I Södra Finland, där stadsnätverket är 
relativt tätt, erbjuder zonerna utmärkta möjlighe-
ter till mångsidigt samarbete och lämplig arbets-
fördelning mellan stadsregionerna. Zoner behövs 
också för att den alltför snabba koncentrationsut-
vecklingen till Helsingforsregionen skall kunna 
styras kontrollerat till mindre stadsregioner som 
ligger intill snabba järnvägsförbindelser. Till ex-
empel den nya direktbanan Kervo-Lahtis öppnar 
nya utvecklingsmöjligheter för regionstrukturen 
och områdesanvändningen i Södra Finland. Ett tä-
tare samarbete och en förbättrad arbetsfördelning 
i Södra Finland bidrar till att stärka utvecklingen 
av Helsingforsregionen som en europeisk metro-
pol som gagnar hela landet, och möjliggör å andra 
sidan att de övriga stadsregionerna i Södra Finland 
får utveckla  utifrån sina egna styrkor.

Västra Finland är en förbindelselänk för verk-
samheterna i hela landet. Kusten är viktig för Fin-
land när det gäller utvecklingen i Östersjöområdet, 
framför allt med hänsyn till sjöförbindelserna, det 
omfattande stadsnätverket och turismen. De mel-
lersta landsdelarnas betydelse och förmedlarroll 
kommer att växa i en regionstruktur med flera kär-
nor och nätverk. Västra Finland bör utvecklas på 
grundval av de ekonomiska regioner kring starka 
centra som ligger i anslutning till nationellt viktiga 
zoner och har goda förbindelser särskilt till Hel-
singforsregionen. Västra Finland har en betydande 
ställning i den finländska jordbruksproduktionen. 
Stadsregionernas styrkor ligger framför allt i bas- 
och förädlingsindustrin samt i företagartraditio-
nen. I en del av stadsregionerna framhävs även 
en internationellt betydande teknologisk kompe-
tens.



2�  Miljön i Finland  31sv | 2006

Östra Finland är huvudsakligen ett glesbebyggt 
område där naturmiljön och naturresurserna, 
framför allt skogarna, har en stor betydelse. Som 
motvikt till den glesa bebyggelsen finns det flera 
stadsregioner som är viktiga både ur nationell 
och ur internationell synvinkel. Dessa har hand i 
hand med servicen och basindustrin utvecklats till 
kompetenscentra med inriktning på t.ex. välfärds-
teknologi, skogs- och naturresurser eller Ryssland. 
Det är viktigt att regionstrukturen i Östra Finlands 
utvecklas med stöd av regionala stabila centra och 
deras influensområden samt att de funktionella 
förbindelserna mellan dessa, Helsingforsregionen 
och övriga Finland intensifieras. I Östra Finland 
bör man stärka det gränsöverskridande samarbetet 
och utnyttja närheten till metropolen S:t Petersburg 
i uppgiften som mellanhand till övriga Finland.

Norra Finlands styrka ligger i närheten till både 
Barents och Östersjön. Samarbetet och Norra Fin-
lands ställning som förbindelselänk bör stärkas på 
detta omfattande verksamhetsfält. Även om Norra 
Finland är ett vidsträckt område och samtidigt en av 
Europas mest glesbebyggda regioner utgör det en 
mycket mångsidig helhet av funktioner och förhål-
landen som omfattar bl.a. högkompetens, en stark 
basindustri och naturresurser, internationell turism 
samt logistikcentra. I de nordfinska förhållandena 
accentueras den betydelse regionens olika stora och 
olikt inriktade centra, särskilt turistcentra, har som 
garanti för servicen, men också behovet av att bilda 
nätverk av dessa centra och därigenom skapa en 
arbetsfördelning. Regionstrukturen påverkas även 
av det långa avståndet till Helsingforsregionen och 
de övriga europeiska metropolerna. Uleåborg med 
stöd av de övriga centra på Bottenvikens kust och 
i Norra Finland bör utvecklas som det viktigaste 
centret för högkompetensen, produktionen och 
befolkningen i nordligaste Europa.
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Karta 2. En flerkärnig och nätverksbaserad regionstruktur.

Utvecklingen av regionstrukturen i Finland grundar sig 
på ett flerkärnigt stadsnätverk. Flerkärnigheten skall 
bygga på styrkorna och lägesfaktorerna i de olika delarna 
i landet samt på utnyttjandet av befintliga strukturer. Som 
knutpunkter för regionstrukturen utvecklas mångsidiga 
kompetens- och ekonomicentra, vilka bör ges stöd i 
växelverkan och nätverksbildningen med de omgivande 
områdena, med varandra och med Finlands närområden.
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5.3		
Enhetliga	och	attraktiva	
stadsregioner

Med avseende på konkurrenskraften, välbefinnan-
det och den ekologiska hållbarheten är den kritiska 
faktorn i flerkärnigheten sist och slutligen hur olika 
centra utvecklas som regioner och länkas till sina 
egna influensområden. Denna regionbildande ut-
veckling skall styras så att det uppkommer sam-
hällsstrukturmässigt enhetliga helheter som är att-
raktiva med avseende på miljön och näringslivet.

Förenhetligandet av samhällsstrukturen är vik-
tigt förutom för dämpandet av klimatförändringen 
även för förberedelserna inför befolkningens åld-
rande. En okontrollerad splittring av samhälls-
strukturen i stadsregionerna måste stoppas och 
ökningen i trafikmängderna bromsas upp. Genom 
att förenhetliga samhällsstrukturen kan man däm-
pa utsläppstillväxten i och med att trafikpresta-
tionerna minskar och möjligheterna att använda 
fjärrvärme förbättras. Samtidigt minskar behovet 
av kommunaltekniska nätverk. För enhetligheten 
är det viktigt med en sådan utveckling av samhälls-
strukturen som stöder sig på och ytterligare stärker 
befintliga strukturer. Placeringen av servicen och 
andra funktioner skall styras så att olika befolk-
ningsgrupper kan nå dem till fots, med cykel eller 
med kollektiva trafikmedel.

Kvaliteten på livsmiljön och en fungerande sam-
hällsstruktur blir i allt högre grad konkurrensfak-
torer mellan regionerna, både internationellt och 
inom Finland. Därför skall man i utvecklandet av 
samhällena satsa på boendekvalitet och -alternativ, 
utbud av bostäder till rimliga priser, tillgång till 
service, smidig trafik samt en sund och trivsam 
omgivning. Dessa är centrala faktorer för en att-
raktiv miljö och en grund för valet av boningsort 
och för invånarnas vardag. En människonära skala, 
närheten till naturen samt säkerheten är faktorer 
som förutom för finländare är viktiga även som 
internationellt unika konkurrenstrumfar som man 
bör dra fördel av. 

Som stöd för stadsregionerna är det nödvän-
digt att bilda större ekonomiska regioner genom 
en arbetsfördelning på marknader och specialise-
rade tjänster. Det regionala samarbetet bör stärkas 
i vidare kretsar samtidigt som samhällsstrukturen 
utformas. Människornas önskemål angående bo-
endet bör kunna uppfyllas så att man samtidigt 
förhindrar en splittrad samhällsstruktur med eko-
logiska, sociala och ekonomiska problem som följd. 
Det handlar om att verkställa flerkärnigheten inom 
regionerna och utvidgat i deras influensområden. 
Detta förutsätter att nätverksstrukturen stärks ge-
nom att man utvecklar de befinliga centra som lig-
ger stadsregionen och dess influensområde, logis-
tikkoncentrationerna och de övriga knutpunkterna 
samt sammankopplar dessa genom tillväxtkorri-
dorer och bra kollektivtrafikförbindelser.

Trafiknätet är en viktig faktor när det gäller att 
stärka växelverkan mellan landsbygden och stä-
derna. Uppmärksamhet bör fästas vid hur trafiknä-
tet fungerar, hur tillräcklig kollektivtrafiken är och 
hur förutsättningarna för den kan förbättras. När 
man värnar om de landskapsmässiga värdena och 
kulturarvet i landsbygdsregionerna nära städerna 
bidrar detta till att skapa förutsättningar för triv-
sel och en konkurrenskraftig företagsverksamhet i 
stadsregionerna. Boendeformerna på landsbygden 
nära städerna bör utvecklas ekoeffektivt och först-
klassigt ur social synvinkel, och befintliga bystruk-
turer stärkas eftersom dessa ofta är kulturhistoriskt 
värdefulla.
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6 Bättre tillgänglighet på  
 miljövänliga sätt

6.1 	
Ett	effektivt	trafiksystem	
som	skonar	miljön

Effektiva trafik- och telekommunikationsförbin-
delser är viktiga för utvecklandet av Finlands 
flerkärniga och nätverksbaserade regionstruktur 
samt för stärkandet av den internationella ställ-
ningen. Trafik- och telekommunikationssystemet 
och -tjänsterna är i nyckelposition i arbetet med 
att höja regionernas ekonomiska dragningskraft 
och befolkningens välbefinnande. Städerna måste 
ansluta sig effektivt till den globala ekonomin, till 
varandra och till landsbygdsregionerna. Trafiksys-
temet bör också stöda Finlands utveckling som ett 
ekologiskt hållbart land. Både med avseende på 
miljön och på statsekonomin är det befogat att i 
stället för att bygga nya farleder satsa på att effek-
tivisera det nuvarande trafiksystemet och förbättra 
de befintliga farlederna. Vid utvecklandet av såväl 
trafiksystemet som samhällsstrukturen skall man 
räkna med att tillgången på olja kommer att för-
sämras och bränslepriserna att stiga.

Som en följd av förändringarna i närings- och 
produktionsstrukturen kommer allt strängare krav 
att ställas på transportsystemen. Förutom trans-
porthastigheten måste större satsningar göras på 
driftsäkerheten, precisionen, kostnadseffektivite-
ten och tryggheten. De logistiska transportkostna-
derna bör minskas och hållas konkurrenskraftiga i 
relation till kostnaderna i andra länder. Framför allt 
reskedjorna och de logistiska kedjorna jämte knut-
punkterna måste göras smidiga och fungerande.

Tillväxten i trafikvolymen bör begränsas för 
att klimatförändringen skall kunna bromsas upp 
och miljökonsekvenserna minskas. När det gäller 
trafikpolitiken skall man i planeringen av både re-

gion- och samhällsstrukturen fästa uppmärksam-
het vid att dämpa trafikökningen och främja säkra 
trafikformer som minskar belastningen på miljön. 
Detta förutsätter mer satsningar på kollektivtrafi-
ken och gång- och cykelbanor, vilket ju också be-
hövs eftersom åldringarnas andel av befolkningen 
växer kraftigt. Dessutom skall större vikt fästas vid 
framkomligheten i trafikmiljön.

Tillämpningarna inom informations- och kom-
munikationsteknologi kommer att göra det lättare 
för människorna att röra sig i framtiden och bidrar 
till ett effektivare utnyttjande av trafiknätens kapa-
citet. Det är viktigt att alla medborgare och företag 
får tillgång till snabba, regionalt täckande och för 
användarna förmånliga telekommunikationsför-
bindelser, eftersom de stöder målen för konkur-
renskraften, befolkningens välbefinnande och den 
ekologiska hållbarheten.

6.2 	
Starkare	internationella	
förbindelser

För att klara sig i den globala ekonomin måste 
Finland övervinna de problem som beror på läget 
och samtidigt dra fördelar av de styrkor som läget 
ger. Sett från Europas huvudmarknad ligger Fin-
land bortom ett hav, men har bra trafikförbindelser 
till de snabbt växande marknaderna i Ryssland. 
Finlands rusningsfria luftrum utgör en betydande 
styrka för den flygtrafik som går mellan konti-
nenterna över områdena i norr. I framtiden är det 
speciellt viktigt att utveckla person- och godstra-
fikförbindelserna till kontinentala Europa samt till 
Ryssland och Asien.
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De internationella förbindelserna stöds främst 
av TEN-transportnäten som täcker hela den euro-
peiska kontinenten. Av TEN-nätens prioritetspro-
jekt förbättras tillgängligheten i Finland främst av 
trafikkorridoren Nordens triangel och av Öster-
sjöns motorväg. 

Smidiga reskedjor och anslutningsförbindelser 
är oumbärliga för den internationella flygtrafiken. 
Koncentrationen av flygtrafiken till Helsingfors-
Vanda flygplats förutsätter att anslutningsförbin-
delserna förbättras bland annat genom en järn-
vägsförbindelse till flygplatsen. En ökning är att 
vänta i de internationella direkta förbindelserna 
även från övriga livliga flygplatser. 

Sjöförbindelsen över Östersjön bör alltjämt ut-
vecklas som den viktigaste farleden för Finlands 
utrikeshandel. Snabbare, smidigare sjötransporter 
kommer att ges en större betydelse, eftersom de 
hjälper till att dämpa klimatförändringen. Sär-
skild uppmärksamhet bör fästas på utvecklingen 
av transportkedjor som grundar sig på sjöfarten i 
Österjöområdet. Det är anledning att i så hög grad 
som möjligt hålla hamnarna öppna för sjöfarten 
året runt och farlederna som leder till dessa i ett 
tillstånd som tillgodoser behovet. Allteftersom 
sjötrafiken ökar bör förebyggandet av miljörisker 
effektiviserar och beredskapen att bekämpa miljö-
skador höjas.

Med tanke på konkurrenskraften hos den tunga 
industrin, särskilt träförädlingsindustrin, i Östra 
Finland är det viktigt att säkerställa fartygstran-
sporterna i Saimens vattenområde. Om hyresti-
den för Saima kanal inte kan förlängas tillräckligt, 
måste det finnas beredskap för byggandet av en 
alternativ förbindelse från Saimens vattenområde 
till Finska viken.

Järnvägarnas konkurrenskraft i förhållande till 
landsvägstrafiken bör förbättras i de internationel-
la person- och godstransporterna, särskilt mellan 
Ryssland och Finland. Banan mellan Helsingfors 
och S:t Petersburg är den viktigaste av Finlands 
internationella järnvägsförbindelser. En förbättring 
av banan förkortar restiden mellan städerna från 
dagens ca �,� timmar till 3 timmar. Direktbanan 

Kervo-Lahtis och förbättringen av bansträckan 
Lahtis-Vainikkala är viktiga i synnerhet för närings-
livet men också för utvecklingen av regionstruktu-
ren och områdesanvändningen i Östra Finland.

Av de internationella landsvägsförbindelserna 
är vägen Åbo-Vaalimaa (E18) den viktigaste som 
en del av den Nordiska triangeln, dvs. av trafik-
förbindelsen mellan de nordiska huvudstäderna 
och S:t Petersburg. Utvecklingen av landsvägsför-
bindelsen hela sträckan mellan Åbo och Vaalimaa 
till motorväg är viktig för Finland, eftersom E18 
fungerar som en stomme för trafiken till Ryssland 
och Sverige, som hör till våra största handelspart-
ner. För Finland är det viktigt att även förbättra 
Via Baltica, som går från Finland över de baltiska 
länderna till Polen.

En stärkning av den för Norra och Östra Finland 
viktiga Arkangelsk-korridoren i Ryska Karelen ge-
nom en bansträcka mellan Ledmozero och Koch-
koma skulle erbjuda både den finländska och den 
ryska industrin nya transportrutter via Vartius. För 
de nordligaste regionerna i Finland är dessutom 
Barentsförbindelserna mellan de nordliga delarna 
av Norge, Sverige och Finland respektive Nord-
västra Ryssland viktiga. Utnyttjandet av olje- och 
gasförekomsterna i Barentsområdet ökar trycket 
på att förbättra trafikförbindelserna i området. Till 
förbättrandet av Barentsförbindelserna hör även en 
eventuell iståndsättning av bansträckan Kemijärvi-
Salla och en förlängning av denna till Kantalahti 
på ryska sidan.

Arkangelsk-korridoren och förbindelserna till 
och från Barents korsar sig över Bottenviksbågen 
och ansluter där till Östersjöns motorväg. Botten-
viksbågen håller på att utvecklas till en samarbets-
zon i vilken ingår den mest betydande logistik-
koncentrationen för de norra delarna av Finland 
och Sverige. De trafiknät som ansluter till denna 
zon samt till Mittnorden, som sträcker sig över 
Kvarken, bör utvecklas både på den svenska och 
på den finska sidan så att de gagnar det växande 
samarbetet och långa transporter.
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Karta 3. De för Finland viktigaste internationella lands-
vägs- och sjötrafikförbindelserna.

Internationella trafikförbindelser utvecklas främst till 
kontinentala Europa samt till Ryssland och Asien. Sjöför-
bindelsen över Östersjön utvecklas som den viktigaste 
farleden för Finlands utrikeshandel. Nordiska triangeln 
och Via Baltica förenar de viktigaste städerna i Öster-
sjöområdet. I Europas nordligaste regioner underlättar 
Barents förbindelser, Arkangelsk-korridoren och Mitt-
nordens förbindelser det växande samarbetet och långa 
transporter.
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6.3		
Nationella	förbindelser	
stöder	flerkärnigheten

I och med att näringslivet bildar nätverk och pro-
duktionen koncentreras är det med hänsyn till ut-
vecklandet av de olika regionerna i Finland viktigt 
att de riksomfattande förbindelserna kan förbättras 
efter trafikbehovet. I de av statsrådet godkända 
riksomfattande målen för områdesanvändningen 
har nationellt viktiga trafiknät definierats. Vid om-
rådesanvändningen skall man säkerställa att dessa 
trafiknät utvecklas med beaktande av bra fram-
komlighet, trygghet och servicenivåer som motsva-
rar behovet. Fungerande huvudtrafikförbindelser 
säkerställer också livskraften i landsbygdsregio-
nerna och skapar förutsättningar för utvecklingen 
i dessa. Det är av största vikt att huvudtrafikförbin-
delserna till nationellt och regionalt viktiga centra 
och särskilt till Helsingforsregionen fungerar bra.

Målet är att på lång sikt utveckla en del av tra-
fiknäten som förstklassiga stomnät, vilka förenar 
Helsingforsregionen med landsbygdscentra samt 
de flesta stora stadsregionerna med varandra. St-
omnäten skall stöda en flerkärnig regionstruktur 
och tjäna centrala internationella förbindelser. 
Järnvägarnas stomnät utgörs av banor för snabb 
persontrafik och tung godstrafik. Stomvägarna 
representerar den del av de nationellt betydande 
vägarna som står för den bästa kvaliteten. På dessa 
vägar strävar man efter att fästa uppmärksamheten 
särskilt på en smidig och trygg långväga trafik.

När det gäller persontrafiken förutsätter en för-
bättring av tågtrafikens konkurrenskraft att nät-
verket av snabba tåg utvidgas från Helsingfors 
till de största städerna. En snabb tågtrafik sam-
mankopplar olika centra effektivt, vilket skapar 
pärlbandsliknande utvecklingszoner där regions-
trukturen och områdesanvändningen bör planeras 
som helheter. Exempel på detta är zonerna Hel-
singfors-Tammerfors och Helsingfors-Lahtis. På 
lång sikt kommer det även att behövas helt nya 
banförbindelser. 

Den tunga godstrafiken bör i så hög grad som 
möjligt överföras från landsvägarna till järnvägar-
na. Avsikten med banor för tung godstrafik är att 
sammanslå de viktigaste godsströmmarna inom 
industrin och det övriga näringslivet samt leda 
dem till hamnar och gränsstationer. I synnerhet 
med avseende på kostnadseffektiviteten och mil-
jöns hållbarhet i basindustrins transporter är det 
viktigt att axeltrycket kan höjas på de banor som 
har den livligaste tunga godstrafiken.
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Karta 4. Nationellt viktiga trafiknät.

Till de nationellt viktiga trafiknäten hör huvudlederna 
inom järnvägs-, landsvägs- och sjötrafiken samt de 
livligaste flygplatserna, hamnarna, centra för person-
trafiken och godsterminalerna. Utvecklandet av dessa 
nät skall säkerställas och största vikt fästas vid säkerhet 
och god framkomlighet. Långsiktsmålet är att utveckla en 
del av trafiknäten som förstklassiga stomnät. På lång sikt 
kommer det även att behövas helt nya banförbindelser.
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6.4 	
Regionala	och	lokala	
förbindelser	tryggas

Vid utvecklandet av det finländska trafiknätet bör 
man sörja för att de regionala och lokala trafik-
förbindelserna fungerar även i fortsättningen. De 
grundläggande behoven hos invånarna i glesbe-
bodda områden samt transporterna inom de nä-
ringar som anknyter till jord- och skogsbruket skall 
säkerställas. Därför skall lägre kategoriserade vä-
gar vara i sådant skick att de möjliggör transporter 
i alla förhållanden året runt.

Tillgången på kollektiva trafiktjänster är en trös-
kelfråga för landsbygdens livskraft. Befolknings-
minskningen i landsbygdsregionerna leder till att 
en allt mindre del av kollektivtrafiken kan finan-
sieras med biljettintäkter. Möjligheterna att röra 
på sig bör säkerställas i alla landbygdsområden 
genom att man utvecklar systemen för den offent-
liga trafiken till fungerande helheter. När det gäller 
anordnandet av kollektivtrafiken är det viktigt att 
man ökar det regionala samarbetet och utvecklar 
de transporter som betalas av samhället, t.ex. ge-
nom att kombinera transporter. I kollektivtrafiken 
skall man använda mindre fordon som lämpar sig 
för glesbygden och ta tillvara på nya datatekniska 
möjligheter, t.ex. styrning av anrop.

Trafiken inom stadsregionerna och en sund och 
trivsam miljö skall säkerställas i första hand genom 
förbättringar i kollektivtrafiken. I stadsregionerna 
skall kollektivtrafiken göras effektivare, säkrare, 
framkomligare och på alla sätt attraktivare. Nya 
markanvändningslösningar skall placeras så att 
befintliga kollektivförbindelser kan utnyttjas ef-
fektivt. Dessutom bör den lätta trafiken göras smi-
digare och säkrare.
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7 En hög kvalitet på miljön är  
 en resurs för Finland

ekologisk odling, hälsofrämjande livsmedel eller 
energiproduktion. 

Upprätthållandet och stärkandet av naturens 
mångfald och de rikliga naturvärdena förutsätter 
att verksamhetsbetingelser skapas för olika nä-
ringsidkare. Produktionsverksamheten diversifie-
ras utanför det egentliga jordbruket, framför allt i 
de regioner som ligger nära städerna. Glesbygden 
behöver däremot fler naturföretagare som på ett 
mångsidigt sätt utnyttjar de inkomstkällor natur-
miljön kan ge.

Inom jord- och skogsbruket skall effektivare 
åtgärder vidtas för att minska den diffusa belast-
ningen och dämpa klimatförändringen. Då den 
termiska växtperioden förlängs till följd av kli-
matförändringen förbättras Finlands ställning som 
livsmedelsproducent, men klimatförändringen 
medför även nackdelar för jordbruket. De varia-
tioner i produktionsförhållandena som beror på 
klimatförändringen ökar behovet av flexibla och 
varierbara produktionsstrukturer. En alltför en-
sidig produktionsstruktur inom jordbruket utgör 
med sina stora enheter en betydande riskfaktor i 
en föränderlig miljö. Dessutom försvagar den na-
turens mångfald och ökar transportbehovet. För-
beredande åtgärder bör vidtas för de kommande 
förändringarna genom att man utvecklar den 
småskaliga produktionen av närmat så att den blir 
mångsidigare och mer heltäckande samt skapar 
förutsättningar för en ändamålsenlig närlogistik 
för distributionen av närmat.

Utvecklingen av olika slag av landsbygdsregio-
ner förändrar landskapet t.ex. i och med att bosätt-
ningen breder ut sig, storleken på gårdarna växer 
och verksamheten inriktas på turism. Dessa fakto-
rer kan förändra olika områdens dragningskraft 
som miljöer för boende. Besluten inom områdesan-

7.1		
Goda	livsvillkor	för	
landsbygdsregionerna

Förutom starka centra och en bra tillgänglighet är 
den högklassiga miljön och naturresurserna vikti-
ga för Finlands konkurrenskraft och befolkningens 
välbefinnande. En sund, trygg, lugn livsmiljö nära 
naturen förknippas allt starkare med livskvalitet. 
Dessa utgör Finlands styrkor både i landsbygdsom-
rådena och i städerna, eftersom Finlands regions-
truktur skiljer sig mest från de mellaneuropeiska 
kärnregionerna när det gäller vidsträckta och rena 
naturmiljöer samt små bostadscentra. Mångfalden 
i natur- och kulturmiljöerna erbjuder goda möjlig-
heter för fritidssysselsättningar och turism. Dess-
utom ger de rikliga naturresurserna platsbundna 
möjligheter som kommer att få en större vikt i 
framtiden. Utnyttjandet av dessa bör arrangeras 
i enlighet med principerna om en hållbar utveck-
ling. För att miljön skall vara en resurs för Finland 
krävs en väl planerad områdesanvändning som 
kombinerar olika synvinklar.

Målet för utvecklandet av områdesanvänd-
ningen på landsbygden är att bevara verksam-
hetsbetingelserna för jord- och skogsbruket och 
mångfalden i näringarna samt att tillgodose bo-
stadsbehovet med beaktande av regionala särdrag. 
Det är nödvändigt att bevara Södra och Västra Fin-
lands bördiga åkermarker inom jordbruket, både 
med tanke på Finlands livsmedelssäkerhet och av 
landskapsmässiga skäl. På kärnlandsbygden bör 
de goda förutsättningarna för jordbruksidkande 
bevaras. I framtiden kommer det att bli allt vikti-
gare att jordbruksföretagen specialiserar sig t.ex. på 
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vändningen påverkar delvis hurdana helheter som 
bildas i landskapet. Vid planeringen och place-
ringen av olika funktioner skall man sträva efter 
lösningar som stöder utnyttjandet av en mångsidig 
landskapsstruktur så att denna blir till en drag-
ningskraft. En välvårdad kulturmiljö kan erbjuda 
möjligheter för lokal och regional specialisering. 
Man måste kunna knyta användningen av kultur- 
och naturmiljön både till den lokala bosättningen 
och till turismnäringen så att dessa får extra stöd 
av kultur- och naturmiljön.

En utvidgning av bosättningen i de landsbygds-
regioner som ligger nära städerna kan orsaka kon-
flikter i områdesanvändningen, framför allt på 
grund av de växande trafikvolymerna och behoven 
av att effektivisera jordbruket. Dessa kan lindras 
genom välplanerad placering av verksamheter där 
man även beaktar de mångsidigare näringsformer-
na i landsbygdsregionerna, t.ex. landskaps- och 
skyddsarbete, vård av små vattendrag, dagsutflyk-
ter till lantgårdar och annan serviceproduktion.

7.2 	
Hållbar	användning	
av	naturresurser

Skogen kommer även i framtiden att vara en viktig 
resurs för Finland, både med avseende på ekono-
min och på naturens mångfald. Även när det gäller 
utnyttjandet av förnybara energiresurser har sko-
garna en regionalekonomisk betydelse. Den ökade 
tillväxten och förändringarna i arterna till följd 
av det varmare klimatet gör att man måste sätta 
upp nya riktlinjer för hur man skall sammanpassa 
skogshushållningen och skogsskyddet. Målet är att 
upprätthålla den naturliga mångfalden av livsmil-
jöer i samtliga skogsområden för att de arter som 
finns på de nuvarande skyddsområdena skall ha 
möjlighet att steg för steg flytta till nya områden 
vartefter klimatförändringen fortskrider.

Rena vattendrag är en av Finlands mest speci-
ella resurser. Kvaliteten på grund- och ytvattnen 
bör förbättras ytterligare, och därför är det viktigt 
att planera områdesanvändningen med beaktande 

av konsekvenserna i respektive avrinningsområde. 
Detta ger en mer kontrollerad anpassning till för-
ändringarna i nederbörd och avdunstning, vilket 
förbättrar beredskapen inför översvämningar. 
För att försämringen av Östersjöns tillstånd skall 
kunna stoppas behövs effektiva åtgärder i hela till-
rinningsområdet. Åsarna, särskilt kring Salpaus-
selkä, kräver särskild uppmärksamhet eftersom 
de utsätts för motstridiga tryck på användningen. 
Salpausselkä är ett viktigt område där grundvatten 
uppkommer och filtreras. Det ligger nära Finlands 
mest tätt befolkade regioner och därför skall man 
minimera de risker för kvaliteten på grundvattnet 
som orsakas av övrig områdesanvändning.

Användningen av förnybara energikällor, sär-
skilt bioenergi, skall ökas kännbart. Bioenergipro-
duktionen kommer att ha stora möjligheter i fram-
tiden. Den lokala energitillförseln kan tryggas t.ex. 
genom att man utnyttjar gödsel från lantgårdar. 
Kulturlandskapen på åkrarna och åkrarnas od-
lingsbarhet kan upprätthållas genom att man od-
lar bioenergiväxter. Eftersom bioenergiproduktion 
innebär spridda och små produktionsanläggningar 
är bioenergi särskilt viktig för bevarandet av en 
livskraftig bosättning i landsbygdsregionerna samt 
för små tätorter. Vindkraftens betydelse för energi-
produktionen kommer också att öka allteftersom 
effektivare tekniska lösningar utvecklas. Flera stora 
vindparker kommer att behövas i Östersjöns kust-
områden, särskilt i väl valda områden kring Kvar-
ken och Bottenviken.

Myrarna utgör en central del av Finlands ur-
sprungliga natur och är exceptionellt represen-
tativa och biologiskt mångsidiga i internationell 
jämförelse. Därför bör stor uppmärksamhet fäs-
tas vid bevarandet av myrarnas naturvärden. Ut-
släppshandeln försämrar torvens ställning i en-
ergiekonomin, men av regionalekonomiska skäl 
bör dess konkurrenskraft upprätthållas i förhål-
lande till icke-förnybara importbränslen. Odling 
av energiväxter är ett alternativ till den fortsatta 
användningen av de områden där torvproduktio-
nen upphör.

Gruvverksamheten har en stor regionalekono-
misk roll särskilt i Norra och Östra Finland, och 
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kräver ofta stora investeringar i infrastrukturen. 
Skyddandet av landskapet och naturvärdena samt 
grundvattnet skall beaktas i utnyttjandet av mi-
neraltillgångarna i enlighet med principerna om 
hållbar utveckling. 

De icke-förnybara naturresurser som utnyttjas 
mest i Finland är grus, sand och stenmaterial. Det 
har blivit knappt om användningsbara grustill-
gångar särskilt nära stora bosättningscentra. An-
vändningen av naturligt grus begränsas av grund-
vattenskyddet, samhällsbyggandet och landskaps- 
och naturskyddet. Stenmaterial kan i vissa fall er-
sätta naturligt grus. Insamlingen och behandlingen 
av jordmaterial bör koncentreras i syfte att minska 
negativa miljökonsekvenser. I och med att tekniken 
går framåt kommer grustagning i havsområdena 
och eventuellt också under grundvattenytan att bli 
ett alternativ att räkna med. Grustagningen skall 
dock begränsas till områden utanför grundvatten-
områdena. För att insamlingen av jordmaterial 
skall minska måste användningen av jordmaterial 
effektiveras både med avseende på volym och på 
kvalitet samt användningen av ersättande material 
ökas.

7.3		
Regionernas	särdrag	blir	till	
fritids-	och	turistattraktioner

De mångsidiga natur- och kulturmiljöerna och 
naturens mångfald i Finland erbjuder goda möj-
ligheter för utvecklingen av turist- och rekrea-
tionsverksamheten. Kulturlandskapen och natur-
skyddsområdena är resurser vid arbetet med att 
utveckla landsbygden och säkerställer mångfalden 
i naturen. Dessa styrkor bör Finland utnyttja på 
det regionala planet med beaktande av de olika 
särdragen i respektive region. Vid utvecklandet 
av rekreationsverksamheten och turismen är det 
viktigt att få med de lokala invånarna och samman-
slutningarna med i ett positivt utvecklingsarbete.

I Finland ger allemansrätten och den relativt 
glesa bebyggelsen för det mesta mycket goda möj-

ligheter till friluftsliv och rekreation. Utvecklingen 
av rekreationsverksamheten bör riktas särskilt till 
tätt befolkade regioner där efterfrågan på rekrea-
tionsmöjligheter är störst. För att säkerställa en 
bra tillgång till rekreationsmöjligheter och minska 
trafikbehovet bör det finnas rekreationsområden 
och -tjänster dels för dagligt bruk i anslutning till 
bosättning och dels för utflyktsändamål i mer öde-
marksliknande områden nära stora centra, särskilt 
Helsingforsregionen. Kvaliteten på och underhål-
let av rekreationsområdena och -rutterna ute i re-
gionerna bör förbättras.

Fritidsbebyggelsens regionstrukturella bety-
delse ökar i och med att människor får mer fri-
tid och deltidsboende blir allt vanligare. Även i 
framtiden är stränderna en viktig resurs för lands-
bygdsregionerna. Landsbygdsregionerna bör på 
ett mångsidigt sätt utnyttja de utkomstmöjligheter 
som fritidsboendet ger. Fritidsbebyggelsen skall 
styras så att den stöder befintliga bystrukturer och 
servicen i dessa. Samtidigt skall man se till att de 
för trivseln viktiga lugnet och naturvärdena inte 
äventyras. Genom styrning skall man säkerställa 
att det även framöver finns tillräckligt med lediga 
stränder även för allmän rekreation.

Den lugna naturen i norr, årstidsväxlingarna, 
insjöarna och skärgården erbjuder de bästa möj-
ligheterna för utvecklandet av turismen. Finland 
bör, med stöd av de rikliga särdragen i naturen 
och de mångsidiga tjänster dessa skapar, utvecklas 
till ett starkt målland när det gäller naturturism. 
Finlands vidsträckta och variationsrika nätverk 
av naturskyddsparker och nationalparker skall 
utnyttjas för de behov turismbranschen ställer på 
ett hållbart sätt som inte äventyrar naturvärdena. 
I utvecklingen av turismen behövs samarbete med 
Finlands närområden, framför allt i norr och i öst.

Utbudet av turismtjänster skall utvidgas med 
utgångspunkt i respektive regions styrkor. Det är 
viktigt att turismen utvidgas och utvecklas på ett 
mångsidigt sätt särskilt i de regioner där turismen 
har en stor regionalekonomisk betydelse. Regional-
ekonomiskt viktiga naturturismcentra med mång-
sidig service, främst i Norra och Östra Finland, 
bör stärkas i enlighet med principerna för hållbar 
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utveckling. I detta sammanhang är det viktigt att 
värna om landskapsmässiga värden, utveckla 
förstklassiga turismtjänster som har dimensione-
rats efter naturens bärkraft, förbättra dragnings-
kraften i turismregionerna samt främja en hållbar 
naturturism och upprätthålla verksamhetsbeting-
elserna för denna.

Det finns risker för att snön – den största attrak-
tionen för vinterturismen i Finland – får en mindre 
roll på lång sikt allteftersom konsekvenserna av 
klimatförändringen blir starkare. Internationellt 
sett har Norra och Östra Finland alltjämt möjlig-
heter att dra fördel av vinterturismen, särskilt om 
de traditionella alpina turistorterna i Mellaneuropa 
mister sin dragningskraft till följd av det varmare 
klimatet. Vinterturismen bör utvecklas i första 
hand i befintliga turismcentra. Tystnaden och mör-
kertiden, till exempel, kan mer än idag utgöra en 
specialitet som lockar utländska målgrupper.

Den finländska sommarturist- och rekreations-
säsongen kommer att förlängas småningom som 
en följd av klimatförändringen, och det kan hända 
att de outhärdligt heta temperaturerna i Medel-
havsområdet driver semesterfirare till den svalare 
miljön i Finland. Turismtjänsterna för olika årstider 
bör utvecklas lokalt så att turismnäringen kan dri-
vas under en allt större del av året.
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Karta 5. Helheter som är betydande för naturmiljön och 
landskapet.

De finländska regionerna har olika styrkor som baserar 
sig på natur- och kulturmiljöernas lokala särdrag. Med 
avseende på naturmiljön och landskapet utgör dessa 
regioner betydande helheter: Lappland, Vaara-Finland, 
Insjöfinland, Österbotten och Södra Finland. Helhe-
terna omfattar delområden i vilka man vid planeringen 
av regionstrukturen skall beakta de regionala särdragen, 
framför allt med tanke på turismen och rekreationen. 
Regionstrukturellt viktiga centra för naturturismen bör 
stärkas i enlighet med principerna för hållbar utveckling.
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Helheter som är betydande för naturmiljön och landskapet

Lappland
I Lappland bestäms områdesanvändningen av den rela-
tivt orörda, ödemarksliknande och förändringskänsliga 
naturen: fjäll, skogar, myrar, åar och bäckar. Det är viktigt 
att vi vid anpassningen till klimatförändringen värnar 
om fjällregionens särdrag i samarbete med grannlän-
derna. Vattendragen kring Kemi älv, längs vilken regio-
nens glesa bebyggelse i huvudsak finns, skall behandlas 
som en helhet. I Lappland har turistcentra en betydande 
roll både som utkomstkällor och som faktorer som sä-
kerställer servicen. När klimatet blir varmare kommer 
verksamhetsbetingelserna för vinterturismen i Finland 
att bevaras längst i Lappland. I samernas hembygd ut-
går planeringen från att säkerställa de näringar som är 
viktiga för samekulturen i växelverkan med de övriga 
behoven som framkommer i områdesanvändningen.

Vaara-Finland
Den ödemarksliknande regionen Vaara-Finland (Kuu-
samoregionen, Kajanaland och norra delen av Norra Ka-
relen (Vaara-Suomi)) är med sina sjöar och skogklädda 
höjder en lämplig region för naturturism och annat na-
turföretagande. Vinterturismen håller på att utvecklas 
i området. Målet med utvecklandet av ödemarkerna i 
Vaara-Finland är att för bättra förutsättningarna för na-
turturism med utgångspunkt i befintliga turism- och 
skyddsområden. I de ödemarksliknande områdena är 
obebyggda stränder vid små sjöar viktiga för turismen.
 Samarbetet över den östra gränsen i Karelen är viktigt 
på båda sidorna om gränsen. Det öppnar möjligheter 
för bättre kontroll av miljöns status och utvidgning av 
turismen. När det gäller turismen skall uppmärksamhet 
fästas vid den helhet som sträcker sig från Norra Karelen 
till Salla och fortsätter över gränsen till Vitahavskarelen. 
I denna region finns flera attraktiva turistcentra som 
ger ett bra underlag för en utvidgning av branschen. Ett 
gränsöverskridande samarbete kan ge fördelar främst 
för ödemarks- och kulturturismen. Ule träsk, som hör 
till delområdet Ule älv-Ule träsk, representerar en unik 
kombination av landskapselement och ett attraktivt 
område för turister, vilket bör beaktas i regionutveck-
lingen.

Insjöfinland
Vattendragen i Insjöfinland har en internationellt sett 
ovanlig struktur: de har labyrintiska former, de är 
grunda och de har många holmar och öar. Undantagen 
utgörs av det stora sammanhängande vattenområdet 
Saimen samt de öppna fjärdarna i Päijänne med sina 
bergiga och ödemarksliknande stränder. Utmärkande 
för Insjöfinland är en tät fritidsbebyggelse som är lätt att 
nå från Helsingforsregionen och andra stora stadsregio-
nerna. Fritidsbebyggelsens betydelse växer alltjämnt vid 
planeringen av områdesanvändningen. Fritidsbebyg-
gelsen i regionen och dess dragningskraft för turismen 
bör stärkas med utgångspunkt i mindre stadscentra och 
servicen i dessa. Den rekreations- och turismverksam-

het som bygger på vattendragen och insjörutterna som 
gagnar denna bör utvecklas utan att äventyra regionens 
särdrag. Regionen Päijänne-Keitele och vattendragen 
kring Vuoksen, som rinner ut i Ryssland, utgör en egen 
helhet ur planeringssynvinkel. Via Vuoksen och de när-
liggande vattendragen öppnas möjligheter till samarbete 
med Ryssland.

Österbotten
Att beakta och värna om särdragen vid kusten är det 
viktigaste för Österbotten. Skärgården i Kvarken är på 
grund av landhöjningsegenskaperna en internationellt 
unik helhet. Trästäderna och -byarna med sina hamnar 
är också viktiga för Bottenviken och Bottenhavets drag-
ningskraft. Områdesanvändningen i Österbotten be-
stäms, förutom av landhöjningen, av jämna åkrar som 
genomskärs av breda älvdalar samt av skogar och myrar. 
Det är viktigt att älvdalarna utvecklas som helheter med 
beaktande av behovet att bekämpa översvämningar, vilja 
ju tilltar i styrka. Bottenviken skall värnas om eftersom 
den är den renaste delen av Östersjön – belastningen 
från landet skall minskas ytterligare. I Suomenselkä 
finns flera vidsträckta ödemarksliknande områden som 
kan nås relativt bra från de stora centra. Tystheten och 
mörkertiden är faktorer som kan utnyttjas vid mark-
nadsföringen av dessa områden.

Södra	Finland
I Södra Finland finns det – med internationella mått 
mätt – vidsträckta sammanhängande grönområden 
nära huvudstaden. Dessa utsätts för många tryck från 
markanvändningen, och därför bör särskild uppmärk-
samhet fästas vid bevarandet av dem. Den byggda och 
odlade arealens stora andel har redan ställvis lett till att 
naturmiljöer splittrats. Tavast-Nylands sjöhögland bör 
utvecklas som den största sammanhängande helheten. 
Detta område har särskilt värdefulla naturmiljöer. Den 
byggda kulturmiljön skall vårdas som en del av den 
attraktiva boende- och verksamhetsmiljön och kultur-
turismen. Särdragen i värdefulla kulturhistoriska och 
landskapsmässiga helheter, till exempel i Kumo älvdal, 
bör bevaras.
 Tyngdpunkten för utvecklingen av kustområdena i 
Södra Finland ligger i en mångsidig rekreation och tu-
rismverksamhet som jämkas samman med skyddsåt-
gärderna och de lokala näringarna och bosättningen. I 
Finska viken växer miljöriskerna till följd av ökningen 
i transporterna, vilket kräver förbättringar i bekämp-
ningsberedskapen och förebyggande samarbete mellan 
Östersjöländerna när det gäller planeringen av samar-
betskedjor. Även inom turismen behövs mer interna-
tionellt samarbete, framför allt över Finska viken. En 
viktig förutsättning för utvidgningen av turismen är 
att sjötrafikförbindelserna fungerar bra på kusten och 
i skärgården. Skärgårdshavet, som är ett delområde av 
Södra Finland, skall utvecklas vidare som ett attraktivt 
mål även för internationell turism.
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