
KANTA-HÄMEEN LAADULLINEN TILANNEKUVA 

ALUEPROFIILI 

Maakuntaohjelman painotukset 

Maakuntaohjelma 2018-2021 sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin 

perustuvat kehittämisen tavoitteet. Ohjelman tavoitteena on edistää kasvua ja vahvistaa maakunnan kilpailukykyä ja 

elinvoimaa. Keskeisenä kehittämisen visiona on, että ihmiset haluavat ja voivat tehdä työtä, asua ja viihtyä 

Hämeessä. Maakuntaohjelman toimintalinjat ovat: 

● Uudistuva ja muutosjoustava Kanta-Häme (uusiutuvat työpaikat ja yritykset, innovaatiotoiminta, osaaminen ja 

osaava työvoima, bio- ja kiertotalous) 

● Kasvukäytävistä elinvoimaa Kanta-Hämeeseen (kasvuvyöhykkeiden vahvistaminen, tasapainoinen kehitys, 

saavutettavuus, yhteistyössä)  

● Hyvä arki Kanta-Hämeessä (asuminen, arjen sujuvuus, hyvinvointi, työllisyys) 

Toimintalinjoissa läpikäyvinä teemoina ovat kansainvälistyminen, digitalisaatio, kehitysalustat ja kasvuympäristöt, 

kestävä kehitys ja älykäs erikoistuminen. 

Älykkään erikoistumisen strategiset valinnat 

Älykkään erikoistumisen strategia kohdistuu sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan että uuden 

liiketoiminnan, yritysten, tuotteiden ja palveluiden luomiseen. Strategian valitut painopistealat ovat: 

● Luonnonvarojen kestävä käyttö - biotalous ja kiertotalous 

● Valmistava teollisuus 

● Luovat alat, matkailu ja hyvinvointipalvelut 

● Rakennettu ympäristö ja palvelut 

Painopistealueet on valittu yhdessä siten, että niistä löytyy Kanta-Hämeestä sekä kasvuhaluista yrittäjyyttä että 

kansainvälistä kehittämispotentiaalia. Erityisenä tavoitteena on yritysten tutkimus-, kehitys-, ja innovaatiotoiminnan 

avulla lisätä kasvua ja kansainvälistymistä. 

Maakunnan toiminnalliset alueet ja kehittämisvyöhykkeet 
Maakunta sijoittuu suurten kaupunkien Helsingin, Tampereen ja Turun muodostamaan kolmioon. Maakunnan 

aluerakenteen rungon muodostavat kolme seutukuntaa sekä kehitys- ja kasvukäytävät. Käytäviä yhdistävät itä-länsi –

suuntaiset valtakunnalliset liikenneväylät. Aluerakenteeltaan Kanta-Häme on kolmen profiililtaan erilaisen 

kaupunkiseudun, Forssan, Hämeenlinnan ja Riihimäen seutujen muodostama maakunta. Toiminnallisesti ja 

rakenteellisesti Kanta-Häme on osa Helsingin laajaa metropolialuetta. Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut sijoittuvat 

Suomen kasvukäytävälle. Forssan seutu on keskeinen osa Helsinki-Forssa-Pori kehitys- ja kuljetuskäytävää. 

VÄESTÖDYNAMIIKKA 

Kanta-Hämeen maakunnan väkiluku on kasvanut tasaisesti pitkällä aikavälillä. Kanta-Häme on yksi harvoista 

maakunnista Uudenmaan, Pirkanmaan, Varsinais-Suomen ja Päijät-Hämeen lisäksi, missä väestö on kasvanut 

tasaisesti vuosikymmenien ajan. Kanta-Häme ylitti 160 000 asukkaan rajan vuonna 1989 ja 170 000 asukkaan rajan 

vuonna 2007. Maakunnan väkiluku oli suurimmillaan vuonna 2013, jolloin alueen asukasluku nousi 175 481 

asukkaaseen. 

Kanta-Häme on ollut viidenneksi vetovoimaisin maakunta väestönlisäyksen perusteella vuosien 1995–2012 välillä. 

Kanta-Häme sai merkittävää väestönlisäystä ja muuttovoittoa 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Hyvistä 

kasvun edellytyksistä huolimatta maakunnan väestö on vähentynyt usean vuoden peräkkäin. Tämä johtuu sekä 

luonnollisen väestönkasvun että kuntien välisen nettomuuton negatiivisuudesta. Muun muassa korkeasti koulutetut 

lähtevät, eivätkä tule työn perässä. Kun tarkastellaan kaikkien Suomessa korkeakoulututkinnon suorittaneiden liikkeitä, 

niin Tilastokeskuksen tuoreimman tiedon (2018) mukaan suurin osa suuntaa Uudellemaalle. Kanta-Hämeeseen 



asettuneiden määrä vuosi valmistumisen jälkeen oli vajaat kaksi prosenttia. Taustalla on pitkälti sopivien työpaikkojen 

puute. 

Tilanne heikentyi asteittain vuosina 2014–2018. Vuonna 2017 väestö väheni jo hieman yli tuhannella henkilöllä (-1 061) 

ja vuonna 2018 väestön väheneminen jatkui vuoden 2017 tasolla. Supistuva väestönkehitys koski kaikkia alueen 

kuntia. Väestön väheneminen on ollut maltillista suhteessa alueen väestöpohjaan ja useisiin negatiivisesta 

väestönkehityksestä kärsiviin maakuntiin, mutta muutos oli Kanta-Hämeen näkökulmasta merkittävä poikkeama 

suhteessa aikaisempaan kehitykseen. 

Vuonna 2019 väestökehityksen suunta kuitenkin kääntyi ja vuosi oli selvästi edellisiä parempi. Kanta-Hämeessä oli 

vuoden 2019 lopussa 170 981 asukasta. Väkiluku laski vuoden aikana 383 hengellä, mutta laskua oli selvästi 

vähemmän kuin neljänä aiempana vuonna. Väestönlaskun hidastuminen johtui maakuntien välisen nettomuuton 

parantumisesta. Tulomuuttoja Hämeeseen oli 56 enemmän ja lähtömuuttoja 676 vähemmän kuin vuosi sitten. 

Muuttovoittoa toivat myös ulkomailta Hämeeseen muuttaneet asukkaat. 

Vuoden 2019 aikana Hämeenlinna ja Riihimäki olivat ainoat maakunnan kunnat, jotka saivat väestönlisäystä. 

Hämeenlinnan seutu kasvatti ainoana seutukuntana väkilukuaan. Maakunnasta toiseen tehtiin viime vuonna yhteensä 

132 042 muuttoa. Ilahduttavaa oli, että Kanta-Häme oli manner-Suomen neljänneksi paras maakuntien välisessä 

muutossa, sillä meiltä muihin maakuntiin muutti vain 28 asukasta. Lisäksi Kanta-Hämeeseen muuttajien rakenne on 

hyvä. Erityisesti Hämeenlinnan seutu saa muuttovoittoa aikuisväestöstä, työllisistä, hyvin koulutetuista sekä keski- ja 

hyvätuloisista. 

Kehityskäyrää maakunnassamme negatiivisen puolelle kääntää raju syntyvyyden lasku, vaikka Hämeenlinnassa 

syntyvyys kääntyikin nousuun. Vuoden 2019 aikana uusia hämäläisiä syntyi vain 1229, mikä on 50 lasta vähemmän 

kuin vuonna 2018. Kuolleita oli 89 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Koko maassa syntyvyys on yleisesti laskussa. 

Lapsia on syntynyt vähemmän kuin nyt viimeksi nälkävuotena 1868 ja 1830-luvun lopulla. Ennakollinen 

kokonaishedelmällisyysluku koko maassa oli koko mittaushistorian alhaisin, 1,35. 

Hämeen alueen väestönkehityksen käänteen taustalla on useita syitä. Koko maassa on tapahtunut demografinen 

käänne eli syntyvyyden aleneminen ja samanaikainen kuolleisuuden kasvu väestön ikärakenteen muutoksen 

seurauksena. Nuorten 15-24 -vuotiaiden lähtömuuttajien määrä on kasvanut ja 25-34 -vuotiaiden nuorten aikuisten 

tulomuutto vähentynyt. Lisäksi lisääntynyt maahanmuutto ei yksin riitä tasapainottamaan laskevaa kehitystä. Korkean 

muuttoalttiuden omaavien nuorten ja nuorten aikuisten arvoissa ja arvostuksissa, asenteissa, ja elämäntyyleissä on 

tapahtunut muutoksia. Tämä heijastuu suoraan nuorten ja nuorten aikuisten paikkaan liittyviin valintoihin. 

Hämeenlinnan ja Riihimäen seudut sijaitsevat koko maan tärkeimmän liikenne- ja kasvukäytävän varrella, mutta kasvu 

on kohdistunut niiden sijaan ensisijaisesti Helsingin ja Tampereen vaikutusalueelle. 

Valtakunnallisena trendinä on väestönkasvun keskittyminen tällä hetkellä yhä harvemmille alueille. Kanta-Hämeen 

seutujen väliset erot vetovoimassa ovat merkittäviä; Forssan seudulla väkiluku on viimeisen kymmenen vuoden ajan 

pääasiassa vähentynyt ja Riihimäen ja Hämeenlinnan seuduilla kasvanut. Riihimäen seudun asukasluku kääntyi 

laskuun vuonna 2014 ja Hämeenlinnan seudun vuonna 2015. 

Ikäryhmittäin tarkasteltuna yli 75- ja yli 85-vuotiaiden määrä on kasvanut reippaasti Kanta-Hämeessä vuodesta 1990 

vuoteen 2019 noin 72 % eli noin 7 600 asukkaalla. Yli 75-vuotiaiden osuus koko Kanta-Hämeen väestöstä vuonna 

2019 oli jo lähes 11% ja ikääntyneiden osuus on korkeampi kuin maassa keskimäärin. Nuorten 0-6 ja 7-14 -vuotiaiden 

määrä on sen sijaan vähentynyt vuodesta 1990 noin 12,5 % eli 3 710 asukkaalla. Alle 15-vuotiaiden osuus koko Kanta-

Hämeen väestöstä vuonna 2019 oli 15,2 %. Työikäisten 15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä on laskenut noin 5 

prosenttiyksikköä vuosina 1990-2019. 

Kaupunki-maaseutu -luokituksen näkökulmasta Kanta-Hämeessä ei ole haasteellisia alueita, vaan väestökehityksen 

kannalta suurimmat haasteet liittyvät erityisesti Forssan kaupunkiseutuun. Kanta-Hämeessä kaupunkialueella asuu 74 

% väestöstä kun koko maassa vastaava osuus on alle 70%. Maakunnan maaseutu on alueluokitukseltaan lähes 

kokonaan (93 %) kaupungin läheistä maaseutua. 

Kaikista muuttaneista Kanta-Hämeeseen muutettiin vuonna 2018 selkeästi eniten Uudeltamaalta (45,5 %). 

Pirkanmaalta muuttaneita oli toiseksi eniten (16,9 %). Kaupungeittain/kunnittain Kanta-Hämeeseen muutettiin eniten 



Helsingistä (12,9 %), Hyvinkäältä (9,1 %), Tampereelta (8,2 %) ja Vantaalta (5,6 %). Ikäryhmittäin tarkasteltuna vuonna 

2018 Kanta-Hämeeseen muuttaneista yli 53 % oli 20-39v. Ja 60 % kaikista tänne muuttaneista viime vuonna oli 15-

39v. Muuttoliike Kanta-Hämeestä muihin maakuntiin on kaksinkertaistunut vuosien 1990–2018 välisenä aikana. 80% 

Kanta-Hämeen muuttoliikkeestä suuntautuu Uudenmaan, Pirkanmaan, Päijät-Hämeen ja Varsinais-Suomen 

maakuntiin. Muuttoliike Pirkanmaalle on lähes kolminkertaistunut. Vuonna 2018 Kanta-Hämeestä muutettiin Helsinkiin 

ja Tampereelle lähes saman verran. Vuodesta 2001 lähtien maakuntien välinen muuttoliike 25-34 -vuotiaiden osalta 

on ollut Kanta-Hämeessä muuttovoittoinen. Ainoastaan vuonna 2016 kyseisissä ikäluokissa tuli muuttotappiota. 

Pysyvänä ilmiönä on 15-24 -vuotiaiden ikäluokan muuttotappio (vuodesta 1990-lähtien), joka johtuu pitkälti opiskeluun 

liittyvästä, tiedekorkeakoulumaakuntiin suuntautuvasta muuttoliikkeestä. 

Maahanmuutto on viimeisen kahdeksan vuoden aikana ollut keskimäärin 630 maahanmuuttajaa ja maastamuutto on 

ollut keskimäärin 270, joten maahanmuuttajien vuotuinen nettolisäys on ollut keskimäärin 360 vuodessa. 

Vieraskielisten osuus Kanta-Hämeessä on alhainen 4,0 %. Suurin osa ulkomaalaista muuttajista sijoittuu 

Hämeenlinnaan. Eniten ulkomaan kansalaisia tulee Virosta, Puolasta, Venäjältä, Irakista ja Thaimaasta. Suurimmat 

vieraskieliset ryhmät ovat viro, venäjä, arabia, puola ja thai. 

ALUETALOUDEN, TYÖLLISYYDEN JA KUNTATALOUDEN DYNAMIIKKA 

Kansantalouden kasvun hidastuminen näkyy liikevaihdon kasvuluvuissa. Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen 

mukaan toimialojen yhteenlaskettu liikevaihdon kasvu oli Kanta-Hämeessä vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä 

neljänneksellä keskimäärin 3,0 prosenttia, mikä jäi maan keskiarvoa (3,4 %) heikommaksi. Kasvu oli myös 

edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa (4,8 %) heikompi. Liikevaihdon kasvu tuli pitkälti rakentamisesta, jossa kasvua oli 

hurjat 9,3 prosenttia. Myös muilla päätoimialoilla liikevaihto kasvoi, mutta hillityimmin (tukku- ja vähittäiskaupassa 3,8 

%, muissa palveluissa 2,7 % ja teollisuudessa 1,4 %). Rakentamisen päätoimialalla kasvu oli edellisvuotta merkittävästi 

parempaa, tukku- ja vähittäiskaupan, muiden palveluiden sekä erityisesti teollisuuden päätoimialalla kasvu oli 

edellisvuotta heikompaa.  

Aloittaneiden yritysten määrä alueella on edelleen kasvussa. Tilastokeskuksen tuoreimpien tietojen mukaan yrityksiä 

aloitti vuoden 2019 kolmella ensimmäisellä neljänneksellä 7,1 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan 

aikaan. Aloittaneita yrityksiä oli 752. Suuri osa näistä on mikroyrityksiä. Eniten yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen 

ja teknisen toiminnan toimialalla, rakentamisen toimialalla, tukku- ja vähittäiskaupan toimialalla sekä muun 

palvelutoiminnan toimialalla. Yrityksiä aloitti vilkkaasti myös muilla toimialoilla. Esimerkiksi taiteen, viihteen ja 

virkistyksen toimialalla aloittaneiden yritysten määrä kasvoi selvästi edellisvuodesta. Myös yritystoiminnan starttirahalla 

aloittaneiden määrä oli kasvussa. Jos mukaan lasketaan työttömyysetuudella yritystoiminnan aloittaneet, on kasvu 

vielä selvempi. 

Kokonaisuutena alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan lähitulevaisuuden odotukset ovat positiiviset; 

suhdanneodotuksissa on optimismia. Investointeja on menossa ja käynnistymässä. Hämeenlinnan seutukunnassa 

yksityisten ja julkisten investointien määrä on reilut 1,6 miljardia euroa vuoteen 2035 mennessä. Rakenteilla on muun 

muassa Huhtamäen tehdaskiinteistö ja uusi Kanta-Hämeen keskussairaala ja tulossa muun muassa vankila, tieliittymiä 

ja lukuisa määrä asuntoja sekä kaupan ja tuotannon alan toimitiloja. Suunnitteilla on uuden ASSI-sairaalan 

rakentaminen Ahvenistolle. Moreeni-Ristikankaan yritysalue kehittyy hyvin. Hämeenlinnan Moreenista on kehittynyt 50 

yrityksen ja yli tuhannen työpaikan innovatiivinen teollinen ympäristö. 500 hehtaarin alueella on noin 170 000 

kerrosneliömetriä yrityksille tarkoitettua rakennettua tilaa. Lisäksi alueella on rakennusvalmiita tontteja ja useita kohteita 

kaavoitettavana. Janakkalan Rastikangas on kehittyvä 155 hehtaarin yritysalue Moreenin eteläpuolella Helsinki-

Tampere moottoritien varrella. Alue soveltuu erityisen hyvin tuotanto-, logistiikka- ja varastotoimintaan. Nykytilanteessa 

alueella on jo 8 yritystä ja noin 340 työpaikkaa. Suurin toimija alueella on Lidlin keskusvarasto. Alueen eritasoliittymän 

tiesuunnittelu käynnistyy tänä vuonna ja rakentaminen ajoittuu vuosille 2022-2023. Hanke on todennäköisesti valtion 

ja kuntien yhteishanke, kustannusarvio on tasoltaan noin 8 miljoonaa euroa. Valtion rahoituspäätöstä ei vielä ole, mutta 

hanke pyritään saamaan valtion budjettiin 2021-2023. Janakkalassa on suunnitteilla Viralan liityntäpysäköintialue vt 

3:lla. Hanke palvelee sekä kuntakeskus Turengin että Rastikangas elinkeinoalueen yhteyksiä. Kustannusarvio on 5,6 

miljoonaa euroa, josta valtion osuus 3,6 miljoonaa. Tämäkin hanke pyritään saamaan valtion budjettiin ensi vuodelle. 

Hämeenlinnan kantakaupungissa vt 10:ä kehitetään kaupunkimaisena taajamaväylänä, joka palvelisi myös 

maankäytön tarpeita. 

Työllisyys- ja työttömyysasteilla mitattuna Kanta-Hämeen tilanne on erittäin hyvä. Vuonna 2019 työllisyysaste (15-64 -

vuotiaat) oli manner-Suomen maakunnista neljänneksi korkein (74,2 %) ja maan keskiarvoa korkeampi (72,6). 



Vastaavasti työttömyysaste (TEM työnvälitystilastot) on maakunnista viidenneksi matalin ja maan keskiarvoa selvästi 

matalampi. Nuorten työllisyysaste (15-24 -vuotiaat) oli maan keskiarvossa. Pitkäaikaistyöttömien osuus työttömistä 

työnhakijoista on lähes maan keskiarvossa. Sen sijaan nuorten työttömyysasteen osalta maakunta sijoittuu maan 

keskiarvoa alemmaksi. Nuorten työttömien määrä on vähentynyt nopeammin kuin maassa keskimäärin. Viime 

kuukausien aikana lasku on ollut maakuntien nopeimmasta päästä. Alle 25-vuotiaiden nuorten työttömien osuus alle 

25-vuotiaasta työvoimasta on tällä hetkellä hieman maan keskiarvon yläpuolella. Alueelta lähtee nuoria opiskelemaan 

alueen ulkopuolisiin yliopistoihin, mikä näkyy muuttotappiona nuorten ikäryhmissä opiskelujen alkaessa. Toisaalta 

samanaikaisesti osa työttömistä nuorista ei ole valmis muuttamaan työn tai opiskelun perässä. Nuoret valmistuneet 

eivät myöskään aina välttämättä sijoitu alalle, jolle valmistuvat. Joillakin aloilla myös keskeyttämiset ovat harmittavan 

yleisiä.  

Kanta-Hämeen maakunnan työttömyys oli kasvussa vuodesta 2012 lähtien, mutta työttömien määrä kääntyi laskuun 

vuoden 2016 alussa. Vuonna 2019 Kanta-Hämeen työttömyysaste oli jo lähemmäs kahdeksan prosentin, 8,2 % ja 

manner-Suomen maakuntien neljänneksi matalin. Vuonna 2019 työttömien työnhakijoiden määrä väheni edelleen 

vuoden takaiseen verrattuna Kanta-Hämeessä 650:llä (-9 %). Koko maassa työttömien määrä kääntyi kasvuun (0,5 

%). Kanta-Hämeessä oli joulukuun 2019 lopussa 6 974 työtöntä työnhakijaa ja joulukuun lopussa työttömien määrä 

väheni vuoden takaiseen verrattuna 268:lla (-4 %). Kanta-Hämeessä työttömien osuus työvoimasta on ollut matalampi 

kuin koko maassa keskimäärin 2000-luvulta lähtien ja esimerkiksi vuosina 2014–2019 työttömien osuus on ollut noin 1 

prosenttiyksikön matalampi Kanta-Hämeessä kuin koko maassa. Työttömyys on pysytellyt Hämeenlinnan ja Riihimäen 

seuduilla maan keskiarvon alapuolella pitkään, mutta vuonna 2016 myös Forssan seudun työttömyys kääntyi ja oli 

hieman alle koko maan keskiarvon. Vuonna 2019 Riihimäen seudulla työttömyys on selvästi matalampi kuin koko 

maassa ja on yksi koko maan alhaisimpia työttömyysprosentteja (6,6 %). 

 

TE-toimistoon ilmoitettujen uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu jatkui edelleen vuonna 2019 (avoimien 

työpaikkojen määrä kasvoi joulukuussa. Määrä on kasvanut vuodesta 2014 alkaen. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan 

osalta tilannetta kuvaa edelleen pitkään jatkunut uusien avoimien työpaikkojen määrän kasvu ja samanaikaisesti 

lisääntyneet ongelmat osaavan työvoiman saatavuudessa. Barometrien perusteella yritykset ovat edelleen 

palkkaamassa lisää työvoimaa, vaikkakin näkemyksissä on toimiala- ja yrityskohtaisia eroja. Osaavasta työvoimasta 

on pulaa monilla toimialoilla. Pula ammattitaitoisesta työvoimasta vaikuttaa jo yritysten kasvumahdollisuuksiin. 

Ongelmien ei uskota lähitulevaisuudessa vähenevän vaan jopa pahenevan. Taustalla vaikuttaa myös väestön ja 

työvoiman määrän väheneminen eli osaavaa työvoimaa lähtee pois. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta on 

pienentynyt, mutta työttömien määrän laskun lisäksi taustalla vaikuttaa työvoiman määrän lasku, joka on maan 

keskiarvoa nopeampaa. Työvoiman määrä on vähentynyt kaikissa seutukunnissa, mutta eniten Forssan 

seutukunnassa 

Syyskuun pk-yritysbarometrin mukaan pienten ja keskisuurten yritysten työllistämisodotukset ovat Kanta-Hämeessä 

edelleen positiiviset. Odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat selvästi paremmat kuin keväällä ja myös koko maan 

odotuksia paremmat. Vastanneista pk-yrityksistä 21 prosenttia arvioi henkilökuntansa määrän kasvavan seuraavan 12 

kuukauden kuluessa ja 9 prosenttia vähenevän. Osaavan työvoiman saatavuuden ongelmat jatkuvat edelleen. Kanta-

Hämeessä 13 prosenttia vastaajista kertoi työvoiman saatavuuden työllistämisen suurimmaksi yksittäiseksi esteeksi silloin 

kun työllistämiselle olisi tarvetta. Osuus laski hieman keväästä. Seutukunnittain odotukset eroavat; osuus oli korkein 

Hämeenlinnan seutukunnassa (16 %) ja matalin Forssan seutukunnassa (8 %). Valtakunnallisesti vastaava luku oli 15 

prosenttia. 

Työvoiman kysyntä on edelleen vireää ja julkisessa työnvälityksessä olevien uusien avoimien paikkojen perusteella kasvaa 

tasaisesti. Alasta riippuen osaavaa työvoimaa on paremmin tai heikommin tarjolla. Osa yrityksistä voisi lisäksi työllistää 

enemmänkin, jos osaajia löytyisi. Myös koulutukset kärsivät pätevien hakijoiden puutteesta.  

Monipuolinen elinkeino- ja osaamisrakenne tarjoaa mahdollisuuden uudistumiselle ja vähentää alueen haavoittuvuutta. 

Julkisen sektorin työpaikkojen osuus tuo edelleen vakautta maakunnan aluetalouteen. Perinteisesti vahvoja toimialoja ovat 

kone- ja metalliteollisuus, maanviljely ja elintarviketeollisuus. Elintarviketeollisuuden tukena maatalouden 

toimintaedellytykset on tärkeää pitää vähintään nykytasolla. Kaupunki yhdistettynä maaseutuun on etenevässä määrin 

merkittävä tekijä muun muassa toimivan ruokaketjun toiminnan osalta. Kanta-Hämeessä on vahva bio- ja kiertotalouden 

toimialakokonaisuus. Toimintaa tehdään kansallisesti ja kansainvälisesti, ja maakunnasta löytyy Suomen vahvimpia alan 

osaajia ja edelläkävijöitä eri sektoreilta. Jätehuollon ja kierrätyksen työpaikkaosuus on maakunnassa 3,5 kertaa suurempi 

kuin koko maassa keskimäärin. Myös koulutuksella on suhteellisesti suurempi painoarvo. Luonnonvara-alat ja niihin 

perustuva teollisuus ovat alueen selkeitä kilpailuetuja, ja Kanta-Hämeellä on niissä keskimääräistä vahvempi yrityspohja  



Kuntien valtionosuudet vuonna 2018 olivat Kanta-Hämeessä selvästi koko maan keskiarvoa alhaisemmat ollen 

Uudenmaan ja Pirkanmaan jälkeen Suomen kolmanneksi matalimmat. Kuntien verotulot euroa/asukas vuonna 2018 olivat 

puolestaan maan toiseksi korkeimmat heti Uudenmaan jälkeen. Kanta-Hämeessä kuntatalous heikkeni vuonna 2018 ja 

mm. maakunnan tasoinen vuosikate (263 €/as.) heikentyi -162 €/asukas edelliseen vuoteen verrattuna. Maakuntatasolla 

kuntien lainakannan kasvu jatkui vuonna 2018 vuoden 2017 taittumisen jälkeen, pysyen kokonaisuutena korkeahkona. 

Keskimäärin Kanta-Hämeen maakunnan kuntien lainakanta (3 221 €/as.) oli korkeampi kuin edellisvuonna ylittäen 

maakuntien kansallisen keskiarvon (3 039 €/as.). Nämä mainitut indikaattorit kertovat Kanta-Hämeen osalta 2000-luvun 

jatkuneesta vahvasta työperäisestä maan sisäisestä muuttovoitosta ja siihen liittyvästä ikärakenteesta, 

työmarkkinatilanteesta sekä syntyneistä palvelu- ja investointitarpeista. 

YRITYS- JA INNOVAATIOTOIMINNAN SEKÄ OSAAMISEN DYNAMIIKKA 

Suhdanneodotusten hiipumisesta huolimatta alueen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan näkymät ovat edelleen hyvät, 

vaikka kasvua ei ole odotettavissa. Näkymät arvioidaan nykyhetkeä paremmiksi niin puolen vuoden kuin vuoden 

kuluttua. Syyskuussa julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan maakunnan pienten ja keskisuurten yritysten 

suhdanneodotukset ovat koko maan ja myös kevään 2019 odotuksia paremmat. Kanta-Hämeen yrityksistä 31 

prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 13 prosenttia heikkenevän. Myös 

kasvuodotukset liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen ovat Kanta-Hämeessä positiivisemmat kuin viime keväänä. 

Se on toisin kuin valtakunnallisesti, missä kasvuodotukset liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen ovat keskimäärin 

laskeneet. Kasvun ja kannattavuuden nähdään parantuvan kotimarkkinalla. Viennin sekä tuonnin määrän ennakoidaan 

laskevan. Vastaukset heijastelevat kansainvälisten markkinoiden yleistä epävarmuutta. Arviot pk-yritysten investointien 

lähiajan kehityksestä jatkavat saldoluvulla mitattuna edelleen miinuksella. Maakunnan pk-yrityksistä 21 prosenttia arvioi 

investointiensa kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana ja 26 prosenttia vähenevän. Investointien heikko kehitys 

kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen, riskejä pyritään välttämään. 

Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun.  

Kasvuhakuisten yritysten osuus kasvoi pk-yritysbarometrin mukaan hieman kevään arviosta, mutta on edelleen maan 

keskiarvoa matalampi. Joko voimakkaasti tai ylipäänsä kasvuun pyrkiviä yrityksiä oli Kanta-Hämeessä 39 prosenttia 

vastaajista. 

Hämeen kauppakamarin ja EK:n tuoreimman suhdannebarometrin mukaan Hämeen teollisuuden, rakentamisen ja 

palvelualojen yritysten suhdannetilanne oli heinäkuussa lievästi tavanomaista parempi. Hämeessä yritysten suhdanteet 

ovat säilyneet hyvinä. Myös lähikuukausien odotetaan säilyvän positiivisina, vaikka näkymiä varjostavat epävakaat 

maailmanmarkkinat. 67 prosenttia vastanneista yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan ja 12 prosenttia 

ennakoi kohentumista lähitulevaisuudessa. Hämeessä toimivien yritysten suhdanneodotukset ovat lähellä koko maan 

keskiarvoa. Heinäkuussa yritysten tuotannon kasvun suurimmaksi esteeksi nousi riittämätön kysyntä, mutta edelleen 

osaavan työvoiman puute vaikuttaa yrityksiin. 

Luonnonvara-alat ja niihin perustuva teollisuus ovat alueen selkeitä kilpailuetuja, ja Kanta-Hämeellä on niissä 

keskimääräistä vahvempi yrityspohja. Kanta-Häme on luonnonvara-alan osaamiskeskittymä ja Suomen 

ruokamaakunta, jolla on ympärillä neljän miljoonan ihmisen lähiruokamarkkinat. Kehittämisen painopistealoja 

maakunnassa ovat luonnonvara-ala ja cleantech (älykäs energiantuotanto, kiertotalous, ongelmajätteen käsittely, 

kaivannaisteollisuuden mahdollisuudet aluetaloudelle), elintarviketeollisuus, puolustussektori sekä matkailu (sis. 

tapahtumatoiminta ja luovat alat). Bio- ja kiertotaloutta koskien Hämeen liitto on käynnistämässä hanketta, jossa 

tehdään koko Kanta-Hämeen kattava toimijaselvitys ja kartoitetaan alan kasvupotentiaalia. Hankkeen tuloksia 

hyödynnetään Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seuduilla sekä Suomen kasvukäytäväverkoston työssä bio- ja 

kiertotalouden alan toimintaedellytysten parantamiseksi. Samalla kuvataan maakunnan osaamistasoa ja vahvuuksia 

myös elinvoimatyön tueksi.  

Hämeenlinnan keskustaa kehitetään voimakkaasti: Reskan kävelykadun ja kaupallisen keskustan kehittäminen, 

Monitoimi-Areenan toteuttaminen ja Engelinrannan asuntorakentaminen, P-tori (toriparkki) ja toripaviljongin 

toteuttaminen Hämeenlinnan kauppatorille, Asemanrannan asuinrakentamisen jatkaminen, Hämeenlinnan linja-

autoaseman korttelin kehittäminen (asuntoja, mahdollinen hotelli ja uusi linja-autoasema), Hämeenlinnan keskustan 

ykköskorttelin uudistaminen (asuminen ja liike/palvelutilat), keskitetty pysäköintiratkaisu käsittelyssä syksyllä 2019. 



Suomen Puukerrostalot kaavailee Hämeenlinnaan puukerrostalotehdasta. Tehtaan avaaminen näyttää jo melko 

todennäköiseltä ja toteutuessaan voisi avautua vuonna 2021. Fixcel Groupin investoinnit Hämeenlinnaan tuovat 

tullessaan jopa 300 työpaikkaa, kun yritys avaa Hämeenlinnaan yhden Suomen suurimmista talotehtaista. 

Ensimmäinen osa tehtaasta on avattu, loppu toteutetaan asteittain syksyyn 2019 mennessä. Fixcel tuo mukanaan lisää 

tuotannollista huippuosaamista, jolle on selvästi kasvavaa kysyntää markkinoilla. Finnish Batteries suunnittelee 

akkutehtaan rakentamista Janakkalaan Rastikankaan teollisuusalueelle. Kiinteistöt rakennetaan noin viidessä 

vuodessa. Tehtaan työllistämisvaikutus Janakkalassa olisi ensivaiheessa vuonna 2020 noin 50 henkilötyövuotta ja 

vuoteen 2025 mennessä jopa satoja työpaikkoja. Osuuskauppa Hämeenmaa suunnittelee Janakkalan Turenkiin uutta 

S-markettia. 

Lidl suunnittelee uutta liikettä Riihimäelle, kaavamuutos on edennyt loppusuoralle. Lidlille kaavoitetaan Riihimäelle 

tonttia, joka mahdollistaa yli 2 700 kerrosneliön suuruisen liikkeen rakentamisen. Uutta kauppaa varten rakennetaan jo 

tänä kesänä kiertoliittymä. Riihimäen Prismaa uudistetaan ja laajennetaan. Riihimäen seudulla kantatie 54:n 

kehittämissuunnittelu on käynnistymässä. Riihimäen keskustan asemanseutua ja Varuskunta-Kokko -aluetta 

kehitetään.  

Forssan seutukunnassa keskeisillä toimialoilla - elintarvike, metalli ja kiertotalous - tilanne on melko stabiili. Osalla 

yrityksiä tilauskanta on hyvä. Negatiivinen väestönkehitys ja sen luoma imago haastavat yrityksiä rekrytoinneissa. Osa 

alueen yrityksistä on investoinut ja investoimassa, mikä näkyy positiivisena merkkinä. Forssan kaupunki on 

investoimassa uuteen koulukeskukseen, toteutus on vielä suunnitteluvaiheessa. Vt 2:lla Humppilassa on Lasin 

elinkeinoalueella ja valtateiden 2 ja 9 risteysalueella käynnissä yritystoimintoja tukeva osayleiskaavatyö ja siihen liittyvä 

liittymäjärjestelyjen suunnittelu. 

Kanta-Hämeessä on monipuoliset mahdollisuudet edelleen lisätä tapahtuma-, liikunta- ja luontomatkailua ja myös alan 

työpaikkojen määrää. Matkailu Hämeeseen on kotimaanmatkailupainotteista. Maakunnassa on lisätty matkailuun 

liittyvää yhteistyötä. Matkailijoiden/yöpymisten määrä on ollut Kanta-Hämeessä laskussa vuodesta 2008 lähtien. 

Kotimaiset matkailijat muodostavat noin 90% Kanta-Hämeen yöpyjistä ja kotimaisten yöpyjien määrä on ollut laskussa 

2006-2008 huippuvuosien jälkeen. Ulkomaisten matkailijoiden määrä muodostaa noin 10% Kanta-Hämeen yöpyjistä 

ja ulkomaalaisten matkailijoiden määrä on lähtenyt laskuun vuoden 2012 jälkeen. Alueen matkailu on kuitenkin 

kasvussa ja matkailijoiden määrää alueella halutaan kasvattaa. Alkuvuodesta Kanta-Häme palkittiin 

matkailualuekisassa toisella sijalla. Maakunnan matkailua on kehitetty viime vuosien aikana erilaisten 

matkailuhankkeiden avulla. Tällä hetkellä Kanta-Hämeen matkailutoimijoiden ja alueen kansainvälistymistä sekä 

digitaalisuutta kehitetään Hämeen ammattikorkeakoulun hallinnoimissa Let’s Go Tavastia, DigiTrail ja VIKKE-

virtuaalinen kulttuurimatkailuhankkeissa. Western Lakeland -yhteistyötä Visit Finlandin alaisuudessa on tehty vuoden 

alusta. Loppuvuodesta 2018 perustettiin yhdistyspohjainen Elinvoimaa Hämeeseen ry, jonka puitteissa kehitetään 

matkailua koko maakunnan alueella. 

Hämeen ELY-keskuksen vuoden 2019 rahoituskatsauksen mukaan yritysten kehittämisavustuksia myönnettiin 

alkuvuoden 2019 aikana edellisvuotta enemmän. ELYn rahoitusta käytettiin edellisvuotta enemmän vientihankkeiden 

tukemiseen. Kanta-Hämeessä tukea on myönnetty ennen muuta pk-yritysten omistamien tuotantolaitteiden 

investointeihin. Kehittämisavustusten painotus on ollut vahvasti alle 50 työntekijän yrityksissä. 49 prosenttia tuesta 

maksettiin pienille yrityksille, 29 prosenttia mikroyrityksille ja 22 prosenttia keskisuurille yrityksille. Myös maaseudun 

yritysrahoituksen kysyntä on ollut alkuvuoden aikana hyvällä tasolla. Maatalouden investointiaktiivisuus on parantunut 

Hämeessä merkittävästi vuodesta 2018 erityisesti lypsykarja- ja lihakarjataloudessa. Investointiaktiivisuuden taustalla 

on osittain patoutunutta investointitarvetta. Kehitys on ilahduttavaa, sillä myös Etelä-Suomessa tarvitaan 

tulevaisuudessakin vahvaa kotieläintaloutta. Investoivat ja toimintaansa kehittävät maatilat on otettu huomioon myös 

monissa uuden hallitusohjelman tavoitteissa.  

Kokonaisuutena alueen elinkeinoelämän arvioidaan kehittyvän tasaisesti, mutta suuria huippuja ei ole näköpiirissä. 

Talouden hidastumisesta huolimatta suhdannenäkymät jatkuvat hyvinä, mutta maan keskiarvoa heikompina. 

Investointeja on menossa ja käynnistymässä. Alueen merkittävät yritykset toimivat tasaisesti. Esimerkiksi bio- ja 

kiertotalouteen liittyvää kasvupotentiaalia ja kehittämissuunnitelmia on koko alueella. 

Tutkimus- ja kehittämistoimintamenojen (t&k-menot) osuus suhteessa yritysten liikevaihtoon on maakunnassa 

keskimääräistä alhaisempi. Tavoitteena on saada kasvua yritysten t&k panostuksiin. Euromääräisesti mitattuna 

tutkimus- ja kehittämistoimintamenot ovat olleet maakunnassa laskussa vuodesta 2013. Samoin on vähentynyt 

tutkimus- ja kehittämistoimintahenkilöstön- ja tutkimustyövuosien määrä. Vuonna 2018 Kanta-Hämeen t&k-menot 



olivat maakuntien kuudenneksi matalimmat ja maakunnan osuus koko maan t&k –menoista 1 %-luokkaa. Kuitenkin 

vuonna 2018 vuodesta 2013 alkanut lasku taittui ja t&k-menot kasvoivat edellisestä vuodesta 6,4 % eli noin 4.miljoonaa 

euroa. Samoin tutkimus- ja kehittämistoimintahenkilöstön- ja tutkimustyövuosien määrä kasvoi edellisvuodesta. 

Julkisen sektorin osuus on vähentynyt, yrityssektorin ja korkeakoulusektorin osuus kasvanut. Luvuissa näkyy alueen 

vahvan t&k-toimijan, Luonnonvarakeskuksen, hajauttaminen, mutta luvut ovat laskussa myös yrityssektorilla. Tilanne 

on tunnistettu ja esimerkiksi Hämeen ammattikorkeakoulun strategiassa pureudutaan siihen, että yritysten rahaa 

saataisiin entistä enemmän tuotekehitystoimintaan. ELYn rahoitusta on käytetty edellisvuotta enemmän 

vientihankkeiden tukemiseen. Business Finlandin rahoitusta saisi tulla enemmän, jos verrataan muihin samankokoisiin 

maakuntiin Suomessa. 

Kanta-Hämeen väestön koulutustaso on nousussa, mutta on edelleen jäljessä maan keskitasoa. 

Koulutustasomittaimen mukaan Kanta-Hämeessä koulutustaso on koko maan keskiarvoa alempi. Vähintään toisen 

asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvussa ja vuonna 2018 oli Kanta-Hämeessä 71,8 % 15 vuotta täyttäneistä 

(koko maassa 73,3 %). Myös korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut ja vuonna 2018 oli Kanta-

Hämeessä 28,1 % 15 vuotta täyttäneistä (koko maassa 31,8 %). 

Maakunnan oppilaitokset ovat vahvoja ja laaja-alaisia kouluttajia ja alueen kehittäjiä. Monipuolinen koulutustarjonta 

pitää yllä ja vahvistaa monipuolista osaamispohjaa, ja pystyy verrattain nopeasti reagoimaan alueen muuttuviin 

tarpeisiin. Maakunnassa on koulutustarjontaa, mitä muualla Suomessa ei ole (esim. AMK-tasoinen liikennealan 

koulutus). Luonnonvaratalouden tutkimus on maailman huippua Luonnonvarakeskuksen myötä. Oppilaitosten 

kansainvälistyminen on edelleen kasvussa. Hämeen ammattikorkeakoulu on saanut alulle koulutusvientiä Brasiliaan ja 

Kiinaan, ja suunnitelmissa on aloittaa ammatillinen tohtorikoulutus yhteistyössä ulkomaisten yhteistyökorkeakoulujen 

kanssa. Forssassa Hämeen ammattikorkeakoulu käynnistää englanninkielisen, kansainvälisen 

kiertotalouskoulutuksen vuoden 2020 alusta. Yliopistokoulutus joudutaan hakemaan maakunnan ulkopuolelta. Osittain 

ongelmaan vastaa Hämeen kesäyliopisto, joka tarjoaa jopa tutkintoon tähtäävää korkeakoulutusta yhteistyössä eri 

yliopistojen kanssa. Haasteena on saada maakunnassa ja maakunnan ulkopuolella koulutetut osaavat nuoret jäämään 

ja palaamaan maakuntaan korkea-asteen tutkinnon suoritettuaan. Kun tarkastellaan kaikkien Suomessa 

korkeakoulututkinnon suorittaneiden liikkeitä, niin Tilastokeskuksen tuoreimman tiedon (2018) mukaan suurin osa 

suuntaa Uudellemaalle. Kanta-Hämeeseen asettuneiden määrä vuosi valmistumisen jälkeen oli vajaat kaksi prosenttia. 

Taustalla on pitkälti sopivien työpaikkojen puute. 

LIIKKUMISEN, ASUMISEN JA LUONNONYMPÄRISTÖN DYNAMIIKKA 

Maakunnan vetovoima on lähtökohtaisesti hyvä ja sijainti pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun välissä osana 

kasvukäytävää selkeä vahvuus. Tämä tekee alueesta houkuttelevan laajenemissuunnan yrityksille. Suomen suurimmat 

kotimarkkinat ovat lähellä alueen yrityksiä. Alueella on monia kehittyviä logistiikka-alueita. Esimerkiksi Hämeenlinnan 

seutukunnassa kovassa kasvussa oleva yrityspuisto Moreeni nähdään vetovoimaisena alueena, jota on kehitetty 

systemaattisesti erityisesti metalli-, logistiikka-, ympäristö- ja energia-alan yritysten tarpeisiin. Moreenin alueen sijainti 

on hyvä, kun katsotaan Helsingin ja Turun satamasta maahantuotuja ja kaikkialle Suomeen jaeltavia tuotteita. Läheltä 

löytyy myös osaamista, sillä korkeakoulukeskus sijaitsee lähellä Visamäessä. Riihimäen seudulle on sijoittunut 

runsaasti uusia yrityksiä muun muassa Etelä-Mattilan yritysalueelle. Alueelle hakeudutaan muualta maasta, kun 

halutaan pääkaupunkiseudulle. Yrityssiirtymien syynä nähdään Riihimäen harjoittama aktiivinen toiminta, joka korostuu 

toimitilojen rakennuttamisessa ja tarjoamisessa. Syynä vetovoimaan on myös laajempi trendi maan arvon noustessa 

pääkaupunkiseudulta pohjoiseen. Etenkin tilaa vaativille isoille toiminnoille on tehotonta ja kallista sijaita 

pääkaupunkiseudulla.  

Saavutettavuus on alueelle merkittävä vetovoima- ja vahvuustekijä. Rata-/ julkisella liikenteellä on keskeinen merkitys 

niin alueen elinkeinoelämän kuin asukkaiden yhteystarpeiden kannalta. Tältä osin alueen seutukunnat eroavat 

toisistaan. Riihimäen seudulla kulkuyhteydet ovat hyvät ja rata-/julkinen liikenne toimivaa. Forssan seutukunnan 

haasteena ovat hyvästä sijainnista huolimatta huonot liikenneyhteydet; myös julkinen liikenne kasvukeskuksiin ja 

Helsinki-Vantaan lentokentälle on heikentynyt. Tulevat ratkaisut päärataa eli Suomi-rataa koskien ovat maakunnan 

kehittymisen kannalta elintärkeitä; kulkevatko Tampereen ja Helsinki-Vantaan lentoaseman väliset nopeammat junat 

aikanaan nykyisessä pääratakäytävässä vai uudella oikoradalla. Pääradan välityskyvyn parantamiseen välillä Helsinki-

Riihimäki-Hämeenlinna-Tampere on myönnetty valtion lisäbudjetissa kesäkuussa 11 miljoonaa euroa ratayhteyden 

suunnitteluun: perusparantaminen, ohituspaikat ja lisäraiteet. 



Kanta-Häme kytkeytyy vahvasti osaksi Helsinki-Hämeenlinna-Tampere-kehityskäytävää ja laajaa metropolialuetta. 

Maakunnan liikenneinfrastruktuurin ja saavutettavuuden rungon muodostavat isossa mittakaavassa päärata ja valtatie 

3, Helsinki-Forssa-Pori-liikennekäytävän rungon muodostava valtatie 2 sekä poikittaissuuntaiset valtatie 10 Forssan ja 

Hämeenlinnan kautta Lahteen johtavalle valtatielle 12 sekä kantatie 54 Forssasta Riihimäen kautta Lahteen. 

Kauppakamarit ovat laatineet listan Suomen liikenneverkon tärkeimmistä korjaus- ja kehittämiskohteista. Kanta-

Hämeestä listalla mukana ovat vt 2 Helsinki-Forssa-Pori palvelutason parantaminen, vt 10 kehittäminen 

kaupunkimaisena pääväylänä Hämeenlinnan kantakaupungin alueella ja Helsinki-Riihimäki-Tampere -radan 

kapasiteetin lisääminen. Esille on noussut myös vt 10 kehittäminen välillä Tuulonen-Hämeenlinna. 

Saavutettavuus on maakunnan vahvuus. Sekä liikenneinfrastruktuuriin että liikennepalveluihin panostetaan jatkuvasti. 

Riihimäen ja Hämeenlinnan kaupunkiseuduilla erityinen kehittämisen ja kasvun edellytysten kohde on raideliikenteen 

infrastruktuurin ja junapalveluiden parantaminen. Forssan kaupunkiseudulta puuttuvat suorat junayhteydet 

pääkaupunkiseudulle. Tällöin saavutettavuuden ja kasvun edellytysten luomisen keskiössä on valtatieyhteyksien, 

erityisesti valtatien 2 välityskyvyn parantaminen. 

Ihmisten liikkuminen perustuu Kanta-Hämeessä suurelta osin henkilöauton käyttöön. Joukkoliikennettä on käytännössä 

toimivasti vain Hämeenlinnan kaupunkiseudulla. Hämeenlinnan kantakaupungin ja kaupunkiseudun rakenne 

mahdollistaa toimivan seudullisen joukkoliikenteen järjestämisen.  Muualla väestömäärät ovat niin alhaisia, että 

toimivan arkiliikkumista palvelevan seudullisen joukkoliikenteen toteuttaminen markkinaehtoisesti on erittäin 

haastavaa. 

Työpaikkaomavaraisuus on Suomen pienin Kanta-Hämeessä ja ollut jo useita vuosia. Työpaikkaomavaraisuus 

ilmaisee alueella työssäkäyvien ja alueella asuvien työllisten välisen suhteen. Jos työpaikkaomavaraisuus on yli 100 

prosenttia, on alueen työpaikkojen lukumäärä suurempi kuin alueella asuvan työllisen työvoiman lukumäärä. Jos taas 

työpaikkaomavaraisuus on alle 100 prosenttia, on tilanne päinvastainen. Maakunnista matalin työpaikkaomavaraisuus 

vuonna 2018 oli Kanta-Hämeessä 89,7 % ja suurin Ahvenanmaalla (108,1 %) Kanta-Hämeen työpaikkaomavaraisuus 

on laskenut tasaisesti koko 2000-luvulta lähtien. Manner-Suomessa suurin pendelöiien osuus vuonna 2017 oli Kanta-

Hämeessä, jossa 44,4 % maakunnassa asuvista työllisistä työskenteli asuinkuntansa ulkopuolella. Maakunnista Kanta-

Hämeessä asuvilla keskimääräinen työmatka oli pisin, 18,8 kilometriä. 

Kanta-Häme hyödyntää sijaintiaan, saavutettavuuttaan, kulttuuriympäristöjään ja luontoalueitaan kestävällä tavalla 

monipuolisen asumisen vetovoimatekijöinä. Taajamatoimintojen alueita suunnitellaan asumisen, palvelujen ja 

työpaikkojen sekoittuneina alueina yhdyskuntarakennetta eheyttäen. Kyläalueilla on tärkeä rooli maakunnan asumisen 

vetovoimatekijöinä. Ne tarjoavat erinomaisia kylämäisen asumisen vaihtoehtoja suhteellisen hyvien kulkuyhteyksien 

varrella. Asumisen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden kehittämisessä avainasemassa on Kanta-Hämeestä 

muodostettava mielikuva, kuntien pitkäjänteinen maapolitiikka ja siihen perustuva laadukas maankäytön suunnittelu ja 

tonttitarjonta sekä toimivat asuntomarkkinat. Vuoden 2018 lopussa asumisväljyys oli keskimäärin 42,8 

huoneistoneliötä/asukas. Asumisväljyyden kasvu jatkuu lähinnä kotitalouksien keskikoon pienentymisen vuoksi. 

Kanta-Hämeessä kesämökkien osuus koko maasta vuonna 2018 oli 4,3% eli 21 742 kesämökkiä. Kesämökkien määrä 

on maakunnassa kasvanut viimeisten vuosien aikana etenkin Hämeenlinnan seutukunnassa sekä Tammelassa, 

Lopella ja Forssassa. Vireä mökkiläiselämä onkin tärkeä kunnissa, joissa ikääntyvän väestön osuus ja muuttotappio 

tuntuvat eniten. Myös vuokra-asunnossa asutaan koko maan keskiarvoa selvästi vähemmän. Vuonna 2018 Kanta-

Hämeessä vuokra-asunnoissa asui 27,1 % kun koko maassa 33,3 %. 

Luontomatkailun kärkikohteiden (Aulanko, Evo, Liesjärvi, Torronsuo ja Hämeen Järviylänkö) kävijämäärät ovat 

kehittyneet erittäin hyvin. Vuosina 2013-2016 kävijämäärien kasvu on ollut yli 50%. Kohteiden näkyvyyttä ja 

markkinointia on edistetty hankkeiden, Metsähallituksen, Hämeen Virkistysalueyhdistyksen ja  Retkipaikka.fi palvelun 

kanssa yhteistyössä. 

 

Kiertotalous on yksi Kanta-Hämeen perinteisistä, vahvoista toimialoista ja yksi Kanta-Hämeen älykkään erikoistumisen 

strategian painopistealoista. Uusiutuvan energian osuus on kasvanut koko 2000-luvun ajan ja valtaosa uusiutuvasta 

energiasta tuotetaan puulla. Vuonna 2016 uusiutuvan energian osuus oli jo yli puolet hiilidioksidipäästöistä. 

Maakuntakaavoituksessa varaudutaan uusiutuvan energian tuotannon ja sen edellyttämien logististen ratkaisujen 

tarpeisiin. 

 



Kanta-Hämeen pinta-alasta kaksi kolmasosaa on metsätalousmaata, josta on käytettävissä puuntuotantoon 93%. 

Puuston tilavuus on 55 milj. m3 ja vuosittainen kasvu 163 m3/ha. Nykyisellä hakkuukertymätasolla puuston 

kokonaismäärä ja keskitilavuus lisääntyvät 10% vuoteen 2040. Lahopuuston määrä on kasvanut voimakkaasti 

viimeisten 15 vuoden aikana ja on nyt  4,2 m3/ha. Kanta-Hämeessä erilaisiin suojeluohjelmiin kuuluvia alueita on 3,7%, 

Natura-alueita 6,2%, voimassa olevien maakuntakaavojen SL- alueita 3% ja voimassa olevien maakuntakaavojen MY 

+ MYp- alueita 0,5% maapinta-alasta. 

 

Kanta-Hämeen pinta-alasta noin 18% on viljelykäytössä olevaa peltoalaa. Laajin yhtenäinen peltoalue on Lounais-

Hämeessä Forssan, Humppilan, Jokioisten, Ypäjän ja Tammelan kuntien alueella ja toiseksi suurin alue sijaitsee 

Janakkalan, Hausjärven ja Riihimäen kuntien alueella. Maatalouden kannalta hyviä ja yhtenäisiä peltoalueita sijaitsee 

jokaisen hämäläisen taajaman ympärillä. 

TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN DYNAMIIKKA 

Kanta-Hämeessä elämänlaatunsa kokee hyväksi useampi 20-64 -vuotias kuin koko maassa keskimäärin. Kanta-

Hämeen väestö on maan terveimpiä kansantautien osuudella mitattuna. THL:n sairastavuusindeksi kertoo maata 

keskimääräistä matalammasta sairastavuudesta ja Kanta-Häme on manner-Suomen neljän vähiten sairastavimman 

maakunnan joukossa. Kanta-Hämeessä terveydentila on kuitenkin heikompi kuin koko maassa. Kanta-Hämeen 

sairastavuusindeksi on 98,3 (ikävakioitu, koko maa=100). Sairastavuusindeksi on ollut viime vuosina laskussa. 

Kanta-Hämeessä käytettävissä olevat tulot jakautuvat koko maahan nähden tasaisesti. Vuonna 2017 käytettävissä 

olevien tulojen Gini-kerroin oli Kanta-Hämeessä koko maan seitsemänneksi alhaisin. Työllisyys ja työttömyys ovat 

keskeisimmät tuloeroihin vaikuttavat tekijät. Hyvin suurten tuloerojen katsotaan heikentävän sosiaalista koheesiota, 

luottamusta ja liikkuvuutta, joiden heikkenemisellä on negatiivisia vaikutuksia väestön hyvinvointiin ja talouteen. Kanta-

Hämeessä tuloerot ovat keskimääräistä pienemmät ja väestö voi hyvin. 

Kanta-Hämeen väestöllinen huoltosuhde vuonna 2018 oli 67,2 % eli kuinka monta alle 15-vuotiasta ja 65-vuotta 

täyttänyttä on sataa 15 - 64-vuotiasta (työikäistä) kohti. Mitä enemmän on lapsia ja/tai eläkeikäisiä, sitä korkeampi 

huoltosuhteen arvo. Koko maan keskiarvo oli 60,8%. Kanta-Hämeen väestöllinen huoltosuhde on kasvanut 12 

prosenttiyksikköä vuodesta 2010. Kanta-Hämeen pienituloisuusaste oli 11,8%. Koko maan keskiarvo oli 12,8 %. 

Hämeenlinnan seutukunnalla oli alhaisin pienituloisuusaste 11,2 % ja korkein Forssan seutukunnalla 14,1 %. 

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25–64 -vuotiaiden osuus vuonna 2018 väestöstä oli 2,7 %, eli alempi kuin 

koko maassa (2,9 %). Kanta-Hämeen matalin osuus oli Forssan seudulla 2,3 % ja vastaavasti suurin Hämeenlinnan 

seudulla 3,0 %. Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden 25-64-vuotiaiden osuus on kasvanut 1%-prosenttiyksikön 

vuodesta 2010. 

Kanta-Hämeessä koulutuksen ulkopuolella ja ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien 17-24-vuotiaiden osuus 

(8,2%) vastaavan ikäisestä väestöstä on lähes sama kuin koko maassa (8,1 %). Niin Kanta-Hämeessä kuin koko 

maassa koulutuksen ulkopuolelle jääneiden osuus on ollut viime vuosina laskussa. Kanta-Hämeen nuoret (8.-9. lk) 

käyttävät alkoholia enemmän kuin koko maassa, tupakoivien osuus sekä ylipainoisten osuus on myös hieman koko 

maan keskiarvoa korkeampi. 

Äänestysaktiivisuus vuoden 2017 kuntavaaleissa oli Kanta-Hämeessä 58,7% joka on lähes sama kuin koko maassa 

58,9 %. Seuduittain tarkasteltuna korkein äänestysaktiivisuus oli Forssan seutukunnassa 63% ja matalin Riihimäen 

seutukunnassa 57,1%. 
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