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TAUSTAKSI

Tieteelliset kansainväliset kongressit 

Wanha Satama – Tapahtumat seutujen ja  yritysten markkinointimediana; 
Kongressi-messut ja suurlähetystöt

Cision- media-analyysit johdon työvälineenä kansainvälisessä mediaympäristössä 

Lentokenttäkaupunki Aviapoliksen projektipäällikkyys: yhteistyöverkoston johtaminen ja 
alueen markkinointi ja strateginen tuotekehitys, investorirajapinta ja kv. 
kiinteistösijoitustapahtumat Mipim ja ExpoReal

Lentokenttäkaupunkien ja seutujen kehittämisen ja markkinoinnin asiantuntija & puhuja, 
sisällöntuottaja ja workshop-vetäjä

Aiheina mm. benchmarking, kehitys- ja markkinointikonseptit, yhteistyön johtaminen ja  
kumppanuudet, tapahtumat seutujen vetovoimatekijöinä, Market Access- yrityksille



MITÄ SAAVUTETTAVUUS TARKOITTAA?

Paikkoja ja niiden luoksepääsyä sekä paikan liittymistä 
liikenneverkostoihin

 liitettävyys
 yhdistyneisyys
 yhdistettävyys



MUUTOKSEN AIKAKAUSI

 Kaupunkikulttuurin renessanssi käynnissä
 Maailman väestö pakkautuu kaupunkiseuduille- 70% vuoteen 2040 

mennessä (UN, 2012)
 Liikuvuus (mobility) tulee nousemaan merkittävämpään rooliin- erityisesti 

ihmisten liikuttaminen paikasta toiseen
 Aiheuttaa liikenteen suunnittelijoille haasteita- rajoitetut resurssit 

investointeihin
 Lentoliikenne voimakkaassa kasvussa globaalisti



MERCATORIN KARTTAPROJEKTIO KOROSTI 
EUROOPAN KOKOA



PETERSIN PROJEKTION PINTA-ALAT OVAT 
OIKEASSA SUHTEESSA



LENTOLIIKENTEEN KASVU TULEE AASIASTA



LENTOLIIKENTEEN KASVU TULEE AASIASTA

 Lentoliikenne kasvaa 3,7% vuosittain 
seuraavien 20 vuoden aikana

 Vaihtoehtoisia skenaarioita on kolme-
riippuu regulaatiosta

 Matkustajamäärä tuplaantuu eli nykyisistä 
3,8 miljardista matkustajasta noin 7,2 
miljardiin matkustajaan

 Matkustajamäärien kasvu tulee kehittyvistä 
maista ja Aasian ja Tyynenmeren alueelta

 Viimeisen 10 vuoden aikana kehittyvien 
maiden osuus maailman lentoliikenteestä 
on kasvanut 24%:sta  40%:iin



KUN MAAILMA ONKIN PALLO!



LIIKENTEEN SOLMUKOHTIEN MERKITYS 
KASVAA

Finavialla yli 20 
lentoasemaa

Läpikulkumatkustus kasvaa 
suhteellisesti nopeimmin 
kasvua tänä vuonna  23,9% 

84% kansanvälistä 
liikennettä 

2020 lisää kapasiteettia 
aina 30 miljoonaan 
matkustajaan asti



SUOMEN KEHITTYVÄT YHTEYDET PALVELEVAT 
MATKAILUINVESTOINTEJA

FINNAIR reittiverkosto yli 
20 kohteeseen Aasiassa

Nopeimpia reittejä EU:n ja 
Aasian välillä- EU:n 7 laajin 
reitistö

Euroopan 
uudenaikaisimmat koneet

16% kasvua



MITÄ SAAVUTETTAVUUS TARKOITTAA 
ALUEIDEN VETOVOIMAN NÄKÖKULMASTA?

 Etäisyydet eivät enää merkityksellisiä- matkaan käyttävä aika on! 

 Aikaisemmin sijainti, sijainti ja sijainti- nyt saavutettavuus, saavutettavuus ja 
saavutettavuus

 Taloudellisesti merkittävä tekijä- parhaiden, nopeimpien ja luotettavien 
iikenneyhteyksien ääreen syntyy taloudellisia keskittymiä

 Esimerkki: lentoasemalle syntyy 1000 työpaikkaa per 1 miljoona lentomatkustaja

 Vantaan Aviapolikseen Suomen suurin työpaikkakasvu vuosina 2009-2015- lähes 
10 000 työpaikkaa kun muihin seudun kuntiin mukaan lukien Espoo ja Helsinki 
syntyi yhteensä muutama tuhat- Helsingin kärsiessä työpaikkojen katoamisesta



MITÄ SAAVUTETTAVUUS MERKITSEE MIKKELIN 
JA SEUDUN KOHTEELLE JA INVESTORILLE?

 Liikenteellinen saavutettavuus vaikuttaa alueen ja kohteen vetovoimaan

 Joustavuus ja nopeus avainsanoja-nopeat kokeilut mm. robottibusseissa 
näyttävät suuntaa

 Vaikuttaa investointikohteen arvonmuodostukseen positiivisesti – esim. 
raideyhteyden merkitys kasvanut ja kasvussa

 Investoitava kohde saatavilla myyntiin edelleen nopeammin ja helpommin 
hyvien yhteyksien ääreltä

 Liikennejärjestelmien suunnittelussa mallia Ruotsista- strategiset yli 
hallituskausien ulottuvat suunnitelmat





CASE-ESIMERKIT

 Aviapolis- alueen lähiliikenne ja sen järjestäminen

 Helsingin niemen merellinen saavutettavuus

 Incheonin lentoaseman free shuttle-palvelu



LENTOLIIKENNE PK-SEUDUN KASVUN AJURINA



CASE-ESIMERKIT



SMART MOBILITY

 Asiakasarvoa synnyttävät nopeat ja toimivat matkaketjut, ajantasainen 
informaatio ja miellyttävä matkustuskokemus perille asti

 Tulevat ratkaisut ovat sähköisiä ja jaettuja- miten- se on vielä epävarmaa 

 Haastaa suunnittelun – rajatut resurssit

 Smart and sustainable- yhteiset urbaaninkin liikkumisen kehittämisen 
”ajolinjat”



YHTEENVETO

NEW PLANS FOR 20 000 
RESIDENTS MORE

 Lentoliikenteen ennustetaan kasvavan VAIKKA kuulemme 
monia mielipiteitä myös toiseen suuntaan

 Synnyttää mahdollisuuden myös uusiin 
matkailuinvestointeihin - kotimaisen ja lähialuematkailun 
ohella

 Suomella on ”window of opportunities”- miten se käytetään 
nyt? Yhteistyön voimalla eteenpäin!



HYVÄ SAAVUTETTAVUUS  JA YHTEYDET 
TUOVAT VIERAITA
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