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Ohje 

• Tämä on perustekstidia, 

jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta 

• VTT päivitti vuonna 2011 tekemänsä laskelmat 
asuntotuotantotarpeesta 

• Uudessa laskelmassa alueellinen tuotantotarve entistä 
suuremmassa roolissa 

• Tutkimuksessa selvitetty ensi kertaa kumuloitunut 
asuntovaje 

• Tulokset ovat ennen kaikkea työkalu asuntorakentamisen 
ennakointitarpeisiin 

• Rahoittajina: ympäristöministeriö, Kuntarahoitus, SAK, 
Hypoteekkiyhdistys, Suunnittelu- ja konsultointiyritykset 
SKOL ry ja Rakennusteollisuus RT ry 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Skenaarioiden mukainen asuntotuotantotarve 
koko maassa 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Skenaarioiden mukainen asuntotuotantotarve 
vuodessa seutukunnittain 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Kaupungistumisskenaariossa 
asuntotuotanto painottuu suuriin 
kaupunkeihin 

Helsingin; 48% 

Tampereen; 11% 

Oulu; 9% 

Turun; 7% 

Jyväskylän; 4% 

Kuopion; 3% 

Seinäjoen; 2% 

Vaasan; 2% Lahden; 2% 

Joensuun; 2% 

Hämeenlinnan; 
2% Lappeenrannan; 1% Porin; 1% Kouvolan; 0% 

Muut; 
5% 

Asuntotuotannon jakautuminen seutukunnittain 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Seutukunnittaiset osuudet 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Asuntotuotantotarve eri skenaarioissa koko 
maan tasolla 
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• Johdantosivua voit käyttää 

välilehtenä jakaaksesi 

esityksesi osiin.  

• Johdantosivuksi sopii 

myös suurikokoisella 

kuvalla varustettu 

diatyyppi, mutta älä 

yhdistä samaan 

esitykseen kahta erilaista 

johdantosivutyyppiä. 

Maahanmuuton vaikutus 

asuntotuotantotarpeeseen 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Suomen väestönkasvu perustuu 
nettomaahanmuuttoon 
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omavaraisväestö 

nettomaahanmuutto 

milj. henkeä 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Tilastokeskuksen väestöennusteessa 
nettomaahanmuutto oletettu 17 000 henkeä/v 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

60 % lisäys nettomaahanmuuttoon nostaisi 
asuntotuotantotarvetta 5 600 asunnolla vuodessa 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  

Asuntotuotantotarve eri skenaarioissa koko 
maan tasolla 
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Jos väestöennusteessa oletettu nettomaahanmuutto (17 000 henkeä) kasvaa 
1) 30 %:lla (+5 000 hlöä) lisätarve 2 500 asuntoa/v. yht. 60 000 vuoteen 2040 mennessä 
2) 60 %:lla lisätarve 5 600 asuntoa/v. yht. 140 000 vuoteen 2040 mennessä 
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• Tätä pelkistettyä 

diatyyppiä voit käyttää 

silloin, kun lisäät sivulle 

esimerkiksi taulukon tai 

muun elementin, joka ei 

sovi yhteen graafisten 

kuvioiden kanssa.  
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jota tulee käyttää aina kun 

mahdollista.  

• Myös kaksipalstaiset  

tekstidiat ovat 

suositeltavia.  

• Näiden oikeassa laidassa 

olevat graafiset elementit 

tekevät esityksen ilmeestä 

tunnistettavan ja 

johdonmukaisen. 

• Muuta tarvittaessa 

alatunnisteen tietoihin 

organisaatiosi nimi 

valitsemalla valikosta 

Lisää > Ylä- ja alatunniste.  

• Käytä esityksissä 

sivunumeroita ja 

päivämäärää, jotka on 

valmiiksi asetettu 

alatunnisteen tietoihin. 

 

Miten tarpeeseen vastataan? 

• Asuntotuotantotarve ja -vaje edellyttävät tehokasta 
maankäyttöä ja lisää asuinkäyttöön kaavoitettua 
rakennuskelpoista tonttimaata 

• Maankäytön, asumisen ja liikenteen kolmiyhteys vaatii 
selvästi voimakkaampaa investointipolitiikkaa 
kasvukeskuksissa  

• Ikääntyvän Suomen talouskasvu vaatii tuottavuuden 
nousua, johon kaupungistuminen tarjoaa mahdollisuuden  

• Katse myös Suomen rajojen ulkopuolelle, miten Helsingin 
seudusta tehdään houkutteleva suhteessa naapurimaiden 
metropoleihin? 
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Miksi Suomi tarvitsee maahanmuuttoa? 
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• Voit päättää esityksesi 

tähän lopetusdiaan, jossa 

on RT:n tuttu slogan ja 

graafisista elementeistä 

koostuva kaupunkisiluetti. 

Yhdessä yhteiskuntaa rakentaen 


