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KASVUN KESKUKSET
Kiina hallitsee nopeasti talouttaan kasvattavien kaupunkien listaa,

Euroopasta mukana vain Istanbul ja Budapest

YHTEENVETO
Eniten talouskasvua kerryttävät suurkaupungit sijaitsevat kehittyvissä maissa. Maailman 20:stä nopeim-
min arvonlisää ja työllisyyttä kasvattavasta metropolista 12 löytyy Kiinasta, neljä Turkista ja yksi Intiasta.

Euroopasta nopean talouskasvun listalle nousevat vain Istanbul ja Budapest, joka on koko Unkarin talous-
moottori ja logistisesti etenkin rautatieliikenteen solmukohta. Yksittäisiä nopean kasvun kaupunkeja ovat 
myös Arabiemiraattien Dubai ja Malesian Kuala Lumpur.

Kiinan nopean kasvun metropoleissa arvonlisäyksen kasvu on noin 7–10 prosenttia ja työllisyyden 1–4 
prosenttia. Yleispiirre kaikille nopeimman kasvun metropoleille on suhteellisen vaatimaton arvonlisäyksen 
taso asukasta kohti, keskimäärin 24 000 Yhdysvaltain dollaria.

Kehittyvien maiden metropoleissa talouskasvu nojaa teollisuuteen, jälkiteollisten maiden kaupungeissa 
palvelusektoriin. Oleellinen kasvun taustatekijä on tuotannontekijöiden, yleensä koulutetun työvoiman ja 
toisinaan myös luonnonvarojen, edullinen saatavuus.

Tyypillisesti nopean talouskasvun kaupungissa arvonlisän kasvu on ripeämpää kuin sen emovaltiossa. 
Vuonna 2014 maailman 300 suurinta metropolialuetta tuottivat lähes puolet koko maailmantalouden 
arvonlisäyksestä.

 
Professori Tommi Inkinen toimii tutkimusjohtajana Turun yliopiston Brahea-keskuksessa.



2

Talouskasvu tehdään kaupungeissa, kaupunkikes-
kuksissa ja metropolialueilla – kaupunkikudoksen 
osana. Vuonna 2014 maailman 300 suurinta met-
ropolialuetta tuotti lähes puolet maailmantalou-
den arvonlisäyksestä1.
Talouskasvun ja kaupunkien kohtalonyhteys toteu-
tuu universaalisti. Suomessakin bruttokansantuot-
teesta noin 40 prosenttia tuotetaan Uudellamaalla. 
Suurimpien kaupunkialueiden yhteenlaskettu ar-
vonlisäys nousee noin 60 prosenttiin koko maan 
luvusta. Maakuntatasolla esimerkiksi Pirkanmaa, 
Pohjois-Pohjanmaa ja Varsinais-Suomi eivät saa-
vuttaisi tuotantolukujaan ilman vahvoja kaupun-
kikeskuksia.2

Talousmaantieteellisessä tarkastelussa kaupun-
gin taloudellisen menetyksen kannalta ratkaise-
via seikkoja ovat muiden muassa tuotantoresurssi-
en, kuten pääoman, työvoiman ja luonnonvarojen, 
saatavuus, markkinaläheisyys sekä kuljetus- ja va-
rastointilogistiikan hinta- ja kustannustekijät.3

Alueen mahdollisuudet vaikuttaa taloudelliseen 
toimintaan ja sen tukemiseen ovat erilaisia eri 
puolilla maailmaa. Kaupunkien omilla päätöksil-
lä, esimerkiksi kaavoituksella ja erityisesti liiken-
nejärjestelmillä, on merkittävä vaikutus kaupungin 
logistiseen houkuttelevuuteen.

Useat tutkimukset ovat myös osoittaneet yliopisto-
jen ja korkeakoulujen olevan tärkeä tekijä alueiden 
taloudellisessa kehittymisessä. Korkeakoulut tuot-
tavat tietoperusteiseen työhön pystyviä työnteki-
jöitä, ja etenkin korkeakoulutuksen on osoitettu 
olevan keskeinen tekijä aluetaloudellisessa uudis-
tumis- ja toipumiskyvyssä, niin sanotussa spatiaa-
lisessa resilienssissä.
Missä maailman metropoleissa talouskasvu teh-
dään? Missä kaupungeissa arvonlisän kasvu on 
globaalisti nopeinta ja missä heikointa?
Globaalitason kaupunkivertailuja ja laajoja taloussel-
vityksiä tuottavat etenkin ajatuspajat, kuten amerik-
kalainen Brookings Institution, sekä kansainväliset 
konsulttiyritykset, kuten Accenture, Deloitte ja PwC. 
Tässä EVA Analyysissä päälähteenä on Brookingsin 
MetroMonitor-tutkimus, jonka tuoreimmat tiedot 
maailman 300 merkittävimmän metropolin talous-
kehityksestä ovat vuosilta 2013–2014.
Brookingsin tutkimuksessa kaupunkeja tarkastel-
laan kahdella keskeisellä mittarilla: arvonlisän kas-
vulla, joka kuvaa tulojen ja elintason kehittymistä 
sekä työllisyyden kasvulla, joka kuvaa työmarkki-
noiden tilaa. Näitä tietoja täydennetään valtio- ja 
aluetason tilastotiedoilla, jotta on mahdollista nos-
taa esiin nopeasti kasvavia kaupunkeja yhdistä-
viä ja erottelevia tekijöitä. Lisäksi laajemmat tiedot 
elinkeinorakenteesta antavat lisävalaistusta maail-
mantalouden maantieteelle niin maanosittain kuin 
valtioittain.

Kärjessä kehittyvien talouksien 
kaupungit 
Maailman 20 eniten kasvaneen kaupungin kär-
ki löytyy Kiinasta. Brookingsin listauksen perus-
teella yli 11 prosentin yhdistettyyn arvonlisän ja 
työllisyyden kasvuun ylsi vuosina 2013–2014 kol-
me kiinalaiskaupunkia: kasinokeskittymä Macao, 
sisämaassa sijaitseva Wuhan ja satamakaupunki 
Xiamen (taulukko 1, kuvio 1).
Kiina dominoi kasvavien kaupunkien listaa muu-
toinkin: 20 nopeimmin kasvaneen kaupungin lis-
talla on kaikkiaan 12 kiinalaiskaupunkia.
Kiinan vahva edustus nopean talouskasvun kau-
punkien listalla ei ole yllättävää, sillä kaupunki-
en talouskehitys on vahvasti sidoksissa ylempien 
aluetasojen, maakuntien, suuralueiden ja valtion 
kasvulukuihin. Kiinan talouskasvu on ollut glo-
baalisti lähes vertaansa vailla viime vuosina.

Talousalueiden kasvuteoriassa tarkastellaan perinteisesti 
kahta pääkysymystä: Miksi toiset alueet kasvavat nope-
ammin kuin toiset? Miksi kasvu keskittyy enemmän toisil-
le alueille kuin toisille?

Talousmaantieteellisen kaupunkitutkimuksen avulla voi-
daan nostaa esiin paikallisia kasvukeskuksia. Kaupunkien 
ja niiden vaikutusalueiden suhdetta lähestytään usein tuo-
tantoverkostojen kytkentöjen, noodien ja ytimien sijoittu-
misen sekä taloudellisten mittareiden avulla. Kaupunki- ja 
aluetaloutta voidaan tarkastella joko laajasti taloustilasto-
jen ja aluetyyppien avulla tai suppeasti arvioimalla yksittäi-
siä toimijoita, kohdennettuja sijainteja ja toimijaverkostoja.

Kaupungit ja niitä ympäröivät alueet muodostavat toimin-
nallisen järjestelmän. Järjestelmän ominaisuudet vaihte-
levat esimerkiksi väestön ja maantieteellisten tekijöiden 
mukaan. Näitä ovat esimerkiksi vesistöjen sijainnit suh-
teessa kaupunkiin, pinnanmuodot sekä luonnonvarojen 
esiintyminen.

Talousmaantieteessä tuodaan usein esiin erilaiset alueta-
sot (globaali, valtio ja valtion sisäiset alueet) ja niiden väli-
set vuorovaikutussuhteet. Tarkimmillaan analyysi voidaan 
kohdentaa muutamien kymmenien metrien kokoisiin paik-
katietoruutuihin, mikä on vahvasti kasvava menetelmäala 
kaupunkitutkimuksessa.

Talousmaantieteellinen 
kaupunkitutkimus
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Kiinalaiskaupunkien lisäksi nopeimmin talouttaan 
kasvattavien metropolien listalla on neljä Turkin 
kaupunkia ja Delhi Intiasta. Enemmistö nopean 
kasvun kaupungeista sijaitsee siis kehittyvissä kan-
santalouksissa, joissa valtiotason kasvukin on ver-
rattain ripeää.
Nopeimmin kasvaneista kaupungeista löytyy kol-
me muutakin yhdistävää tekijää. Näiden maail-
mantalouden metropolien

– arvonlisäys on verrattain alhaisella tasolla
– kasvu perustuu tuotannontekijöiden, eten-

kin koulutetun työvoiman, saatavuuteen
– kasvu on usein valtiotasoa vauhdikkaampaa.

Kaikissa nopean kasvun kaupungeissa yhdistävä 
yleispiirre on arvonlisäyksen vähäinen määrä asu-
kasta kohti. Keskimäärin bruttokansantuote oli 
noin 24 000 dollaria asukasta kohti, kun se maail-
man vauraimmissa kaupungeissa on keskimäärin 
noin 70 000 dollaria asukasta kohti (ks. s. 9).

Kaikki nopeasti kasvavat kaupungit ovat väestöl-
tään miljoonakaupunkeja. Selvä taustatekijä on 
tuotantotekijöiden, etenkin koulutetun työvoiman, 
edullinen saatavuus. Lisäksi erityistapauksina ovat 
Dubain tapaiset kaupungit, 
joiden valtioilla on erityisiä 
luonnonvaroja, kuten öljyä 
tai maakaasua, alueellaan.
Kun tarkastellaan tarkem-
min kiinalaiskaupunkien 
kasvulukuja, huomataan, että 
talouskasvu yksittäisessä kaupungissa on usein val-
tiotason kasvua vahvempaa. Kaikki listan kärjessä 
olevat kaupungit osoittavat yli kahdeksan prosen-
tin arvonlisäyksen kasvua. Vuonna 2014 Kiinan 
valtiotason bruttokansantuotteen reaalikasvu oli 
7,3 prosenttia4.
Toisaalta kiinalaiskaupunkien työllisyysluvut ei-
vät ole poikkeuksellisen suuria verrattuina muihin 
vahvan kasvun kaupunkeihin.

Sija Kaupunki Keskeiset toimialat Maa Väestö, Bkt asukasta Bkt:n Työlli- Kasvu 
    milj. kohti kasvu, syyden yht., 
     (ostovoima- % kasvu, % 
     korjattu),  %
     USD

Lähde: Brookings Institution (2015).

 1 Macao Julkiset palvelut ja rakentaminen Kiina 0,6 73 202 8,0 4,2 12,2
 2 Wuhan Teollisuus, julkiset palvelut ja rakentaminen Kiina 10,2 22 724 9,3 1,9 11,2
 2 Xiamen Teollisuus, liike-elämän palvelut Kiina 3,7 20 469 8,6 2,6 11,2
 4 Kunming Teollisuus, kauppa ja majoitus, julk. palv. ja rak. Kiina 6,6 13 418 8,1 2,9 11,0
 5 Fuzhou Teollisuus, liike-elämän palvelut Kiina 6,6 17 743 8,0 2,7 10,7
 6 Hefei Teollisuus, raaka-aineet ja alkutuotanto Kiina 5,6 21 576 9,5 1,0 10,5
 7 Changsha Teollisuus,julkiset palvelut ja rakentaminen Kiina 7,4 25 143 8,6 1,8 10,4
 8 Hangzhou Teollisuus, liike-elämän palvelut Kiina 8,9 24 637 7,0 3,3 10,3
 9 Wulumuqi Julk. palv. ja rak., liike-elämän palvelut, teollisuus Kiina 2,6 22 590 7,4 2,7 10,1
 10 Chengdu Teollisuus, julk. palv. ja rak., liike-elämän palvelut Kiina 14,2 16 423 8,1 1,9 10,0
 11 Ningbo Teollisuus, liike-elämän palvelut Kiina 7,7 23 153 6,8 2,8 9,6
 12 Dubai Kauppa ja majoitus, liike-elämän palvelut Arabiemiraatit 3,3 24 866 4,5 4,7 9,2
 13 Wenzhou Teollisuus, liike-elämän palvelut Kiina 9,3 11 008 6,6 2,5 9,1
 14 Izmir Liike-elämän palv., teollisuus, kauppa ja majoitus Turkki 4,0 19 886 2,0 6,6 8,6
 15 Istanbul Liike-elämän palv., kauppa ja majoitus, julk. palv. ja rak. Turkki 14,0 24 867 2,0 6,5 8,5
 16 Bursa Teollisuus, liike-elämän palvelut, kauppa ja majoitus Turkki 3,7 21 507 1,8 6,4 8,2
 17 Delhi Liike-elämän palvelut, kauppa ja majoitus Intia 23,0 12 747 4,4 3,3 7,7
 18 Kuala Lumpur Liike-elämän palvelut, kauppa ja majoitus, teollisuus Malesia 6,1 28 076 4,1 3,4 7,5
 19 Budapest Liike-elämän palvelut, julk. palv. ja rakentaminen Unkari 2,8 34 519 2,4 4,7 7,1
 20 Ankara Liike-elämän palvelut, teollisuus, kauppa ja majoitus Turkki 5,0 21 076 1,1 5,0 6,1

Taulukko 1 Eniten kasvaneet metropolit arvonlisäyksen ja työllisyyden kasvun mukaan vuosina 2013–2014

Kaupungin 
talouskasvu on 

usein vahvempaa 
kuin valtion



4

Kuvio 1 Nopean talouskasvun metropolit vuosina 2013–2014

Lähde: Brookings Institution (2015).

Dubain elinkeinorakenteessa koros-
tuvat öljyteollisuus, turismi sekä nou-
sevat it- ja finanssipalvelut.

Wulumuqi on nimetty Guinnessin ennä-
tystenkirjassa kaupungiksi, jonka sijaitsee 
poikkeuksellisen kaukana kaikista meristä. 
Luoteis-Kiinan merkittävin kaupunki kes-
kittyy kauppaan ja liike-elämän palvelui-
hin, mutta myös raskaaseen teollisuuteen.

Sija Kaupunki Bkt:n Työlli- Kasvu 
  kasvu, syyden yht., 
  % kasvu, % %

Eniten kasvaneet metropolit vuosina 2013–2014

Istanbul on Turkin finanssikeskittymä, ja 
sen talous nojaa myös satamiin, vienti- ja 
tuontitoimintaa sekä turismiin. Bursassa 
on autoteollisuuden keskittymä, satama-
kaupunki Izmir taas keskittyy mm. vientiin 
liittyviin palveluihin. Ankara tunnetaan 
sota- ja ilmailuteollisuudestaan.

Budapestin talous nojaa pitkälti liike-
elämän palveluihin sekä kauppaan ja 
turismiin, mutta metropoli houkutte-
lee myös  start-up-yrityksiä.
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Kuala Lumpur on kauppa- ja finanssi-
keskittymä, joka toimii pitkälti islami-
laisen pankkijärjestelmän mukaan. 

Hangzhoussa on tekstiili- ja konepajate-
ollisuutta, ohjelmistoyrityksiä ja mm. verk-
kokauppajätti Alibaban päämaja. Ningbo 
kilvoittelee maailman suurimman rahtisa-
taman tittelistä läheisen Shanghain kans-
sa. Wenzhouta pidetään Kiinan yksityisen 
yritystoiminnan syntypaikkana. Siellä on 
elektroniikka-, muovi- ja kenkäteollisuutta.

Chengdu on Kiinan sisämaan merkittävin 
talouskeskus. Metropolissa on Nokian tut-
kimuskeskus, ja paljon muita kansainväli-
siä yrityksiä, kuten Intel, Sony, Cisco.

Wulumuqi on nimetty Guinnessin ennä-
tystenkirjassa kaupungiksi, jonka sijaitsee 
poikkeuksellisen kaukana kaikista meristä. 
Luoteis-Kiinan merkittävin kaupunki kes-
kittyy kauppaan ja liike-elämän palvelui-
hin, mutta myös raskaaseen teollisuuteen.

Delhi on Pohjois-Intian kaupal-
linen keskus, ja sen taloudessa 
merkittävässä roolissa ovat  
kaupan lisäksi it-alan palvelut.
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Kiinan kasvukaupungit 
nojaavat teollisuuteen
Kiinan nopean kasvun kaupungeista löytyy useita 
yhdistäviä mutta myös erottavia tekijöitä. Joukon 
kärjessä oleva Macao on vähemmän kiinnostava ku-
riositeetti, sillä sen talous nojaa laillistettuun raha- 
pelitoimintaan ja Kiinan valtion myöntämään eri-
tyisasemaan.
Muiden listan kiinalaisten kaupunkien kasvu nojaa 
vahvasti perinteiseen teollisuuteen, joskin väestö-
määrältään suurimmissa kaupungeissa palvelutuo-
tannolla on myös merkittävä rooli. Palveluvienti 
on vähäistä, ja palvelut keskittyvät maakuntien si-
säiseen kuluttajamassaan.
Jokaisessa listan kiinalaiskaupungeissa sijaitsee myös 
useita yliopistoja ja korkeakouluja, joskin niiden ta-
so ja kansainvälinen tunnettuus ovat vaihtelevia.
Logistiselta sijainniltaan Kiinan nopean kasvun 
kaupungit voidaan jakaa kahteen ryhmään: si-
sämaan aluekeskuksiin ja satamakaupunkei-
hin. Sisämaassa sijaitsevat esimerkiksi Wuhan, 
Kunming ja Hefei, ja satamakaupunkeja taas ovat 
Xiamen, Ningbo ja Wenzhou.
Wuhan, Kunming ja Hefei ovat huomattavia alueel-
lisia keskuksia, sillä niiden keskimääräinen väkilu-
ku on noin seitsemän miljoonaa. Logistisesti kau-
pungit nojaavat maa- tai ilmakuljetuksiin. Ningbo 
sekä asukasmäärältään pienemmät Xiamen ja 
Wenzhou ovat perinteisempiä satamakaupunkeja, 
ja niissä meriteollisuuteen liittyvä talous on olen-
naisessa osassa.

Turkissa työllisyys kasvaa, 
tulotaso suhteellisen korkea
Turkin Izmir, Istanbul ja Bursa nousevat eniten 
kasvaneiden kaupunkien listalle yli kuuden pro-
sentin työllisyyskasvun takia. Työllisyyden kasvu 
on näissä kaupungeissa poikkeuksellisen suurta, 
varsinkin kun kyse on ajankohdasta, jolloin länsi-
maiden talouskasvu oli haurasta.
Arvonlisäyksen kasvu Turkin nopeasti kasvavis-
sa kaupungeissa on kahden prosentin luokkaa, eli 
selvästi vaatimattomampaa kuin muiden listattu-
jen kaupunkikeskusten kasvu. Pieniä arvonlisä-
yksen kasvulukuja selittää osittain se, että Turkin 
kaupungeissa keskimääräinen tulotaso ja koulutus 
ovat lähtötasoltaan verrokkimaita korkeammat, jo-
ten suhteelliset kasvuluvut jäävät vaimeammiksi.

Turkin kaupunkien kehitykseen vaikuttaa osal-
taan läheisyys Eurooppaan sekä myös Aasiaan. 
Tulevaisuudessa Turkin houkuttelevuus taloustoi-
minnan keskuksena riippuu poliittisen tilanteen 
kehittymisestä maan sisällä ja myös kansainväli-
sesti, esimerkiksi Syyrian sodan tapahtumista.
Intian kaupungeista listalla oleva Delhi on tyypil-
linen esimerkki matalan tulotason miljoonakau-
pungista. Delhin suhteellinen bruttokansantuote 
asukasta kohti on noin 13  000 Yhdysvaltain dol-
laria, ja kasvu on ollut melko hyvää, reilun 4 pro-
sentin luokkaa. Silti Delhin talouskasvu jää vuosi-
tasolla alle Intian valtiota-
son 7,3 prosentin brutto-
kansantuotteen kasvun.
Delhin talousmaantieteel-
linen sijainti ei ole opti-
maalinen verrattuna esi-
merkiksi maan toiseen talouskeskukseen, satama-
kaupunki Mumbaihin. Delhi sijaitsee keskellä si-
sämaata ja lähellä vuoristoaluetta, mikä rajoittaa 
kuljetuksiin liittyvää logistiikkaa.
Delhin erityispiirteenä on palvelusektorin merkittä-
vä asema. Se perustuu pitkälle englanninkieliseen ja 
koulutettuun työvoimaan, jota on noin 20 miljoo-
nan asukkaan metropolialueella paljon saatavilla.
Taloudellisen kasvun luonti ei kuitenkaan ole pel-
kästä suuresta väkiluvusta kiinni. Absoluuttisesti 
Delhin tulotaso on matala, mikä kertoo myös siitä, 
että Intia ei ole pystynyt kasvamaan lähimainkaan 
yhtä nopeaa tahtia kuin Kiina.
Vielä vuonna 1985 Manner-Kiinan ja Intian ar-
vonlisäykset asukasta kohti olivat melkein yh-
tä suuret, alle 300 dollaria asukasta kohti. Vuonna 
2014 Manner-Kiinan arvonlisäys oli lähes viisin-
kertainen verrattuna Intiaan: Manner-Kiinan ar-
vonlisäys oli 7 617 dollaria asukasta kohti ja Intian 
1 586 dollaria.

Kuala Lumpur finanssikeskus, 
Budapest liikenteen solmukohta
Listan kolme muuta metropolia ovat Arabiemiiri-
kuntien Dubai, Malesian Kuala Lumpur ja Unkarin 
Budapest. Kulttuurimaantieteeltään nämä kau-
pungit sijaitsevat varsin erilaisissa valtioissa niin 
poliittisen järjestelmän, uskontorakenteen kuin ta-
louden kannalta. Myös yhteneväisiä piirteitä löy-
tyy: kaupunkien väkiluvut ovat lähellä toisiaan, ja 
niissä kaikissa noin kaksi miljoonaa asukasta.

Kasvun luonti ei ole 
pelkästä suuresta 
väkiluvusta kiinni
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Lisäksi kaikki kolme kaupunkia ovat keskeisiä ta-
lousmoottoreita omissa maissaan, niin kuin huo-
mattava osa muistakin nopeimmin kasvaneista 
kaupungeista. Kaupunkien arvonlisäystasot ovat 
lähes kaksinkertaiset muihin kyseisen maan aluei-
siin verrattuna.
Arabiemiraattien Dubain talouden perusta on öl-
jy, ja tämän luonnonvaran avulla tehty massiivi-
nen kaupunkikehitystyö. Kehitystyössä on pyrit-
ty nostamaan matkailu- ja palveluelinkeinojen 
osuutta Dubain taloudessa sekä ylipäätään kau-
pungin globaalia tunnettuutta. Dubain kuten koko 
Arabiemiraattien talouteen vaikuttaa tulevaisuu-
dessakin merkittävästi öljyn maailmanmarkkina-
hinnan kehitys.
Malesian pääkaupunki Kuala Lumpur on kasvanut 
merkittäväksi finanssikeskukseksi 1990-luvulta 
lähtien, ja se on myös vahva teknologiakeskittymä. 
Vielä 1990-luvulla ja 2000-luvun vaihteessa Kuala 
Lumpurin talouskasvu oli erittäin vahvaa, vuosita-
solla 10 prosenttia, mutta sen jälkeen se on hiipu-
nut kohtalaiselle noin neljän prosentin tasolle.
Kun Kuala Lumpurin talous keskittyy finanssi- 
ja teknologiasektoriin, se on vahvasti riippuvai-
nen globaalin talouden kehityksestä. Lisäksi – ai-
van kuten Dubaissa – Kuala Lumpurissakin mat-

kailusektorin merkitys on 
voimistunut pitkin 2000-lu-
kua.
Listan ainoa EU-kaupunki 
on Budapest, joka on koko 
Unkarin keskeinen talous-

moottori. Sen merkitys maan taloudelle on samaa 
suuruusluokkaa kuin Uudenmaan Suomessa, hie-
man alle 40 prosenttia, joten voidaan sanoa, että 
Unkarin talouden kasvu kumuloituu pääkaupun-
kiin.
Budapestin talouskasvu ei arvonlisäyksen suhteen 
ole ollut poikkeuksellisen suurta, mutta vahvasti 
parantunut työllisyyskehitys on nostanut kaupun-
gin maailman nopeimmin kasvaneiden kaupunki-
en listalle.
Maantieteellisesti Budapest on tyypillinen sisä-
maakaupunki. Unkarin liikennejärjestelmässä sil-
lä on kuitenkin keskeinen merkitys erityisesti rau-
tatieyhteyksien solmukohtana.
Budapestin elinkeinorakenne nojaa vahvasti pal-
velusektoriin. Lisäksi Budapestissä maataloussek-
torin osuus työvoimasta on hyvin pieni, alle pro-
sentin.

Afrikka ja Etelä-Amerikka 
loistavat poissaolollaan 
Huomiota kannattaa kiinnittää myös siihen, mitkä 
kaupungit, maat ja maanosat puuttuvat kokonaan 
20 eniten kasvaneiden metropolien listalta.
Vaikka Kiina dominoi listaa, sille eivät yllä maan 
keskeiset talouskeskukset Peking, Shanghai ja 
Chongqing. Näiden kaupunkialueiden vahva kas-
vu on hidastunut suhteessa muihin Kiinan kau-
punkikeskuksiin.
Maanosittain ja maittain tarkasteltuna Etelä-
Amerikasta ja Afrikasta nopeimmin kasvaneiden 
kaupunkien listalla ei ole ainoatakaan kaupunkia. 
Erikseen tarkasteltuna esimerkiksi Brasilian met-
ropolien kasvuluvut jäävät lähelle nollaa, muuta-
missa tapauksissa jopa negatiivisiksi.
Afrikan kaupunkien poissa-
olo voi osittain selittyä sil-
lä, että tilastotietojen saami-
nen afrikkalaiskaupungeista 
on erittäin vaikeaa. Toisaalta 
saatavilla olevien tilastojen valossa on melko sel-
vää, että maanosana Afrikka on globaalitalouden 
heikoin lenkki.
Kuvaa metropolialueiden merkityksestä talous-
kasvun syntymisessä täydentää sen tarkastelemi-
nen, missä merkittävissä kaupunkikeskuksissa ta-
louskasvu on ollut erittäin hidasta tai taantuvaa. 
Vuosina 2013–2014 bruttokansantuote tai työlli-
syys supistui yli 20 kaupunkialueella kaikista maa-
ilman 300 merkittävimmästä metropolista (tau-
lukko 2, kuvio 1).
Heikointa kasvu näyttää olleen nimenomaan Etelä-
Amerikassa, Brasilian ja Venezuelan isoissa kau-
pungeissa. Heikoimmin menestyneiden metro-
polien kärjen muodostavat Brasilian Campinas ja 
Porto Alegre, ja heti kannoilla seuraa Venezuelan 
Caracas. 
Etelä-Amerikan heikon talouskasvun kaupunki-
en tilannetta selittävät valtiotason ongelmat: Kun 
valtion taloustilanne on vaatimaton, kaupungitkin 
ovat usein vaikeuksissa. Etenkin Argentiinan suu-
rimman talouskeskuksen Buenos Airesin vaikeu-
det ovat suorassa yhteydessä kansantalouden tun-
nuslukuihin.
Useiden Etelä-Amerikan kaupunkien talouskas-
vua ja sen edellytyksiä haittaavat korruptio ja epä-
virallisen talouden suuri osuus. Lisäksi esimerkiksi 
Brasilian viennissä maataloustuotteiden osuus on 

Unkarin talouden 
kasvu kumuloituu 
pääkaupunkiin

Afrikka on 
globaalitalouden 

heikoin lenkki
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merkittävällä yli 35 prosentin tasolla, mikä kuvaa 
maan kehitystasoa. Myös elintaso- ja tuloerot ovat 
maassa suuria.

Euroopassa useampi 
hitaan kasvun metropoli
Jokainen heikon talouskasvun listalla oleva kau-
punki sijaitsee maassa, jonka kokonaistalouskas-
vu on ollut hidasta. Heikon kasvun listan kaupun-
git hajautuvat mantereittain laajemmin kuin nope-
an kasvun kaupungit.
Mukana on kaupunkeja myös Pohjois-Amerikasta 
ja Australiasta. Kiinasta joukkoon mahtuu teolli-
suuskaupunki Daqing maan koillisosan teollisuus-
alueelta, jossa useampikin kaupunki on kärsinyt 
kasvaneesta globaalista kilpailusta.
Heikon kasvun listalla on mukana useita Länsi-
Euroopan kaupunkeja, mikä se kertoo koko maan-
osan vaikeasta taloudellisesta tilanteesta. Listalla 
ovat muun muassa Eindhoven, Rotterdam ja use-
ampi kaupunki Italiasta sekä Helsinki.

Suomea vientikilpailukyvyn ongelmat ja Euroopan 
hidas talouskasvu ovat vaivanneet jo liki vuosi-
kymmenen, joten ei ole ihme, että ne näkyvät myös 
Helsingin luvuissa. Helsingissä sekä arvonlisäys et-
tä työllisyys supistuivat vuosina 2013–2014.
Tulosten luennassa on tarpeen muistaa se, että tar-
kastelu kohdistuu lyhyeen ajanjaksoon, vuosiin 
2013–2014. Esimerkiksi Ateena, Espanjan kaupun-
git ja muut Euroopan tunnetut talousvaikeuksissa 
olevat kaupungit eivät nouse listalle, koska niiden 
ongelmat ovat näkyneet tilastoarvojen laskuina jo 
muutamia vuosia aiemmin.
Vaikka valtion talousongelmat näkyvät helposti 
kaupungeissa, keskimääräinen kansantalouden 
nopea kasvu ei kuitenkaan automaattisesti tar-
koita kaikkien kaupunkien kasvua. Erityisesti 
Yhdysvalloissa on useita keskimääräistä vähem-
män kasvaneita kaupunkeja.
Vuonna 2014 Yhdysvaltain koko kansantalous kas-
voi 2,4 prosentin vauhdilla, mutta siitä jälkeen jäi-
vät esimerkiksi turistikohde Virginia Beach sekä 
alle miljoonan asukkaan kaupungit Dayton, Syra-
cuse ja Albuquerque.

Sija Kaupunki Maa Väestö, Bkt asukasta Bkt:n kasvu, Työllisyyden Kasvu 
   milj. kohti (osto- % kasvu, % yhteensä, 
    voimakorjattu),   % 
    USD

Lähde: Brookings Institution (2015).

281 Daqing Kiina 2,8 35 127 4,0 -2,8 1,2
282 Montreal Kanada 4,0 38 867 0,7 -0,9 -0,2
283 Eindhoven Alankomaat 2,1 42 729 0,7 -1,1 -0,4
284 Helsinki Suomi 1,6 47 547 -0,5 -0,3 -0,8
285 Rotterdam Alankomaat 7,1 45 265 0,3 -1,2 -0,9
286 Torino Italia 2,3 34 284 -0,7 -0,3 -1,0
287 Virginia Beach USA 1,7 53 661 -1,0 -0,1 -1,1
288 Firenze Italia 1,5 35 627 -0,6 -0,6 -1,2
289 Arnhem Alankomaat 1,3 35 340 0,0 -1,2 -1,2
290 Sao Paolo Brasilia 20,8 20 650 -1,5 0,0 -1,5
291 Napoli Italia 4,4 19 451 -0,7 -1,0 -1,7
292 Dayton USA 0,8 46 715 -1,7 0,0 -1,7
293 Syracuse USA 0,7 61 244 -1,2 -0,7 -1,9
294 Bangkok Thaimaa 15,6 19 705 -0,5 -1,7 -2,2
295 Adelaide Australia 1,3 36 217 -1,2 -1,1 -2,3
296 Buenos Aires Argentiina 13,4 23 606 -2,8 0,5 -2,3
297 Albuquerque USA 0,9 43 817 -2,2 -0,6 -2,8
298 Caracas Venezuela 3,3 15 890 -3,5 0,1 -3,4
299 Porto Alegre Brasilia 4,1 15 078 -1,7 -1,7 -3,4
300 Campinas Brasilia 2,9 20 759 -2,2 -2,2 -4,4

Taulukko 2 Heikon kasvun metropolit vuosina 2013–2014
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Maailman kokonaistaloudeltaan merkittävimmät kau-
pungit löytyvät perinteisistä länsimaista. Vuonna 2014 
maailman 20 eniten arvonlisäystä tuottavan kaupun-
gin joukkoon pääsi kehittyvistä maista vain Kiinan ra-
hapelikeskus Macao.

Eurooppalaiset kaupungit ovat melko hyvin edustettu-
na suurinta arvonlisäystä tuottavien kaupunkien jou-
kossa. Absoluuttisesti katsoen vahvimpien kaupunki-
en kärjessä ovat Sveitsin Zurich ja Geneve sekä Norjan 
Oslo. Perinteisistä suurkaupungeista myös Pariisi, 
München, Dublin ja Luxembourg ovat päässeet listalle.

Suhteellisesti näissä kaupungeissa ja myös niiden 
emovaltioissa olisi epärealistista odottaa yhtä nopeaa 
talouskasvua kuin kehittyvien talouksien nopean kas-
vun metropoleissa. Keskimäärin arvonlisäyksen kasvu 
oli listan metropoleissa vuosina 2013–2014 yhden pro-
sentin luokkaa.

Australian Perthissä ja Kanadan Calgaryssa arvonlisä-
yksen kasvu ylitti 3,0 prosenttia. Washingtonissa, San 
Franciscossa ja Bridgeportissa kasvu taas oli negatiivis-
ta. Minimaalisen talouskasvun suurkaupunkeihin voi-
daan lukea New York, Pariisi, Geneve ja Seattle, sillä nii-
den kasvu oli 0,1–0,3 prosentin luokkaa.

Metropolin talouden absoluuttinen suuruus ei seli-
tä sen suhteellista tehokkuutta asukasta kohti. Useat 
suurimman arvonlisäyksen asukasta kohti tuottavista 
kaupungeista ovat leimallisesti erikoistuneita tiettyi-
hin teollisuusaloihin ja samalla kaupungit myös tunne-
taan niistä.

Esimerkiksi San Franciscon teknologiaklusteri on yk-
si eniten käytettyjä ja tutkittuja sijainteja. Vastaavasti 
pankki- ja hienomekaniikkateollisuus ovat Sveitsin tuo-
temerkkejä.

Kokonaistaloudeltaan merkittävimmät kaupungit

Sija Kaupunki Maa Arvonlisäys/asukas vuonna 2013, USD

Lähde: Brookings Institution (2015).

 1 Zurich Sveitsi 82 410
 2 Oslo Norja 82 040
 3 San Jose Yhdysvallat 77 440
 4 Hartford Yhdysvallat 76 510
 5 Geneve Sveitsi 74 580
 6 Pariisi Ranska 70 760
 7 Boston Yhdysvallat 70 390
 8 Bridgeport Yhdysvallat 68 570
 9 Washington DC Yhdysvallat 68 530
 10 Seattle Yhdysvallat 67 830
 11 Macao Kiina 67 780
 12 San Francisco Yhdysvallat 66 790
 13 Perth Australia 65 500
 14 Calgary Kanada 64 540
 15 New York Yhdysvallat 64 460
 16 Portland Yhdysvallat 64 370
 17 München Saksa 64 180
 18 Houston Yhdysvallat 63 730
 19 Dublin Irlanti 63 600
 20 Luxemburg Luxemburg 63 350

Taulukko Eniten arvonlisäystä asukasta kohti tuottaneet kaupunkialueet vuonna 2013

Absoluuttisesti eniten arvonlisäystä tuottavat suurkaupungit sijaitsevat länsimaissa. Muiden muassa New 
York ja Pariisi ovat minimaalisen kasvun kaupunkeja, sillä niissä arvonlisäys kasvoi 0,1–0,3 prosentin luok-
kaa vuosina 2013–2014.
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Kanadankin talouskasvu oli valtiotasolla 2,4 pro-
senttia, mutta heikoin kasvun listalta löytyy neljän 
miljoonan asukkaan Montreal. Toisaalta kokonais-
taloudeltaan merkittävimpien kaupunkien listalla 
(ks. tarkemmin s. 9) olevassa Calgaryssa arvonlisä-
yksen kasvu oli valtiotasoa nopeampaa, yli kolmen 
prosentin luokkaa.
Jälkiteollisissa kaupungeissa toimintaympäris-
töt ja myös talousvaikeudet ovat perin erilaisia. 
Euroopassa ja Yhdysvalloissa keskeisinä vaikeuk-
sina ovat olleet yleinen tuotteiden kysyntä, viennin 
ja tuonnin suhde sekä yritystoiminnan kustannus- 
ja tulorakenteet.

Elinkeinorakenteessa palvelut 
olennaisessa asemassa
Kun kaupunkien kasvulukuja tarkastellaan suh-
teessa valtiontalouteen ja elinkeinorakenteeseen, 
voidaan nostaa esiin muutama havainto: nopeim-
min kasvavat kaupungit painottuvat palveluihin 
ja toisaalta tästä pääsäännöstä poikkeavat selvästi 
Kiina ja Intia. (Ks. valtioiden elinkeinorakenteista 
tarkemmin liite s. 13.)
Palvelusektori on kasvavien kaupunkien emovalti-
oissa tärkein työllistäjä. Valtioiden elinkeinoraken-
teiden tasolla perustuotannon osuus on vähäinen. 
Koko maailmantalouden elinkeinorakenteessa 
maatalouden osuus on 29,8 prosenttia, teollisuu-
den 22,0 prosenttia ja palveluiden 48,2 prosenttia.
Teollisuuden ja palveluiden suhteen elinkeinora-
kenteissa on kuitenkin eroavaisuuksia. Kaupunkien 
kasvutilastoja johtanut Kiina nojaa hyvin vahvasti 
teolliseen tuotantoon, ja lisäksi Intia on maatalous-
painotteisuudessaan merkittävä poikkeus.
Kiinassa teollisen tuotannon osuus on 47 prosent-
tia, mutta useassa ympäristöarvoja korostavassa, 
jälkiteollistuneessa länsimaassa teollisuustuotanto 
on vakiintunut noin 20 prosentin tasoon.
Kiinan kaupungeissa teollinen tuotantopainotus 
näkyy ympäristöongelmina. Kiinalla on pitkä tie 
kuljettavanaan, jos oletetaan, että sekin kehittyy 
kohti jälkiteollista taloutta.
Kiinan lisäksi teollisuustuotannon määrä on kas-
vanut Unkarissa, Turkissa ja Brasiliassa. Maailman 
teollisuudessa työskentelevien osuus on kasvanut 
reilun prosenttiyksikön kymmenen viime vuoden 
aikana.
Intia taas on erittäin maatalousvaltainen maa, sillä 
siellä maataloustuotannon osuus elinkeinoraken-

teesta on 49,7 prosenttia. Yleensä maatalous on tär-
keämpi työllistäjä vähäisen kehitysasteen alueilla, 
kuten Afrikassa, josta yksikään kaupunki ei mah-
tunut nopeimmin kasvavien kaupunkien listalle.
Palvelusektori on työllisyyden suhteen valta-ase-
massa lähes kaikissa nopean kasvun kaupungeis-
sa ja niiden emomaissa. Näin eniten kasvaneiden 
kaupunkien lista on melko helposti sovitettavissa 
perinteiseen aluekehitysteoriaan.
Silti perinteinen teoria ei selitä samanlaisen elin-
keinorakenteen maiden ja kaupunkien talouksien 
erilaista kehitystä. Huomiota 
pitää kiinnittää uusien liike-
toimintamallien, tuotteiden 
ja palveluiden kehittämiseen 
ja lanseeraamiseen, eli inno-
vaatiotoimintaan ja tietope-
rustaiseen kasvuun. Hyvin 
toimivat innovaatioita tukevat järjestelmät ovat 
tärkeä lisäapu uusien ideoiden, tuotteiden ja palve-
luiden aikaansaamisessa.
Elinkeinorakenteen muutoksessa olennaisessa 
roolissa on useiden tutkimusten mukaan henki-
nen pääoma – koulutus ja sen tuottama ammatti-
taito aikaansaada innovaatioita ja uusia toiminta-
tapoja. Silti kaupunkien ja kaupunkiorganisaatioi-
den tuottamien innovaatioiden tunnistaminen ja 
analysoiminen on vielä kansainvälisestikin lapsen-
kengissä.5

Verkostomaisuus lisääntyy, 
laadun merkitys kasvaa
Millainen lista maailman johtavista talouskau-
pungeista on kymmenen vuoden kulututtua? 
Todennäköistä on, että vauraimmat kaupungit löy-
tyvät silloinkin jälkiteollistuneista maista.
Vaikka esimerkiksi Kiinan metropolit ovat kas-
vaneet suhteellisesti erittäin vahvasti, niiden ar-
vonlisäyksen taso on selvästi jäljessä absoluut-
tisesti taloudeltaan merkittävimmistä metropo-
leista. Keskimäärin arvonlisäys 20 maailman no-
peimmin kasvaneessa metropolissa on noin 24 000 
Yhdysvaltain dollaria asukasta kohti, kun se koko-
naistaloudeltaan merkittävimmissä kaupungeissa 
on keskimäärin noin 70 000 Yhdysvaltain dollaria.
Silti todennäköistä on, että Kiinan ja sen keskeis-
ten metropolien taloudellinen kasvu jatkuu vie-
lä pitkään. Tämä antaa mietittävää erityises-
ti ympäristön näkökulmasta, sillä ympäristömuu-

Muutoksessa 
olennaisessa 

roolissa on
henkinen pääoma
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tokset vaikuttavat kansainväliseen tuotantoon. 
Ympäristöarvoihin liittyy myös se, miten päästöra-
joitteisiin ja -määräyksiin suhtaudutaan eri maissa.
Ympäristötekijöiden lisäksi kaupunkien talouskas-
vuun liittyy kaksi isoa trendiä: tuotannon verkos-
tomaisuus lisääntyy entisestään ja tuotantoraken-
teiden keskittyminen jatkuu. Näiden ohella tuot-
teiden luonteeseen liittyvät laatutekijät todennä-
köisesti korostuvat tulevaisuudessa.
Globaalissa taloudessa verkostot koskevat pait-
si tuotantosijainteja myös lukuisia vertikaalis-hor-
isontaalisia tuotantoprosessikytköksiä. Nämä teki-
jät ovat yhteydessä paitsi ympäristön myös työnte-
kijöiden hyvinvointiin, ja laajemmin siihen millai-
set olosuhteet ja standardit eri maissa ovat.
Tuotantorakenteiden ja toimitusketjujen keskitty-
minen koskee sekä yritysten omistusta että globaa-
leja kuljetusnoodeja. Monella liikealalla markki-
namuodot ovat oligopoleja eli harvojen monikan-
sallisten suuryritysten muodostamia ja keskenään 
kilpailevia verkostoja.
Kuljetuspuolella keskittymisestä esimerkkiä näyt-
tävät aasialaiset megasatamat. Myös erilaiset lento-
liikenteestä tutut allianssiratkaisut voivat yleistyä, 

joskin kilpailulainsäädäntö 
asettaa todennäköisesti ke-
hitykselle rajoituksia useal-
la toimialalla.
Tuotteiden luonteeseen liit-
tyvien laatutekijöiden mer-

kitys korostuu, joskaan ei ehkä massakulutustuot-
teissa. Laatuverifioinnin merkitys kasvaa, ja toden-
näköisesti se johtaa työn ja tuotannon hajauttami-
sen moninaistumiseen.
Todennäköisenä voidaan pitää sitä, että korkean 
palkkatason ja huipputeknologian maiden kilpai-
luasema paranee suhteessa talouksiin, jotka nojaa-
vat halpoihin työntekijäkustannuksiin. Tätä edes-
auttaa se, että kuluttajien tietoisuus taloustoimin-
nan taustoista ja kestävyydestä, niin ympäristön 
kuin ihmistoiminnan näkökulmista, kasvaa.

Huipputeknologian 
osaajien kilpailu-
asema paranee
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Liite  Elinkeinorakenteiden kehitys valikoiduissa maissa
Elinkeinorakenteen tarkastelu antaa monimuotoisen kuvan tarkasteltavan maan talouden kehityksestä. 
Oheiseen taulukkoon on koottu tietoa 20 maasta suhteessa niiden elinkeinorakenteeseen työllisyyden 
mukaan.
Taulukko on järjestetty palvelusektorin kasvun mukaan pienimmästä suurimpaan vuosina 2005–2014 
välillä.

   2005    2010     Tuorein tilastotieto   Muutos, 2005–2014
        (2011, 2013 tai 2014)    
  Maatalous, Teollisuus, Palvelut, Maatalous, Teollisuus, Palvelut, Maatalous, Teollisuus, Palvelut, Maatalous, Teollisuus, Palvelut,
 % % % % % % % % % %-yks. %-yks. %-yks.

Qatar 2,7 41,0 56,2 1,6 58,4 40,0 1,4 51,6 46,8 -1,3 10,6 -9,4

Hong Kong (Kiina) 0,3 15,1 84,7 0,0 11,4 80,1 0,0 11,7 79,9 -0,3 -3,4 -4,8

Kiina (manner) 3,9 43,4 49,5 2,9 44,3 48,8 2,5 46,9 47,0 -1,4 3,5 -2,5

Sveitsi 3,5 22,5 73,4 3,0 21,3 71,2 3,2 20,1 73,9 -0,3 -2,4 0,5

Norja 3,2 21,0 75,8 2,4 19,8 77,7 2,1 20,5 77,0 -1,1 -0,5 1,2

Australia 3,6 21,5 68,1 3,2 21,4 68,4 2,6 20,8 69,5 -1,0 -0,7 1,4

Unkari 4,8 32,6 62,5 4,5 30,8 64,7 4,6 30,5 64,5 -0,2 -2,1 2,0

Saksa 2,3 30,0 67,8 1,5 28,5 69,9 1,3 28,3 70,4 -1,0 -1,7 2,6

Iso-Britannia 1,3 22,2 76,2 1,1 19,2 79,0 1,1 18,9 79,1 -0,2 -3,3 2,9

Kanada 2,7 22,0 75,2 2,2 19,7 78,1 2,1 19,8 78,2 -0,6 -2,2 3,0

Yhdysvallat* 1,6 20,6 77,8 1,6 17,2 81,2       0,0 -3,4 3,4

Intia 55,8 19,0 25,2 51,1 22,4 26,6 49,7 21,5 28,7 -6,1 2,5 3,5

Etelä-Korea 7,9 26,8 65,2 6,6 24,9 68,5 6,1 24,4 69,5 -1,8 -2,4 4,3

Suomi 4,6 25,9 69,3 4,1 23,3 72,0 3,9 22,0 73,7 -0,7 -3,9 4,4

Maailma 36,7 20,7 42,6 32,7 21,6 45,7 29,8 22,0 48,2 -6,9 1,2 5,6

Venäjä 10,2 29,8 60,0 7,9 27,7 64,4 6,7 27,5 65,8 -3,5 -2,3 5,8

Turkki 29,5 24,8 45,8 22,4 26,8 50,8 19,7 28,4 51,9 -9,8 3,6 6,1

Irlanti 6,0 27,6 65,8 4,8 20,2 74,4 6,1 18,4 75,2 0,1 -9,2 9,4

Macao (Kiina) 0,1 25,0 74,7 0,2 13,7 86,1 0,0 15,7 84,3 -0,1 -9,3 9,6

UAE* 4,9 39,8 54,5 3,8 23,1 73,0       -1,1 -16,7 18,5

Brasilia 20,5 21,4 57,9 17,0 22,1 60,7 14,5 22,9 76,6 -6,0 1,5 18,7

KESKIARVO 9,8 26,3 63,2 8,3 24,7 65,8 8,3 24,8 66,3 -2,1 -1,9 4,1

Minimi 0,1 15,1 25,2 0,0 11,4 26,6 0,0 11,7 28,7 -9,8 -16,7 -9,4

Maksimi 55,8 43,4 84,7 51,1 58,4 86,1 49,7 51,6 84,3 0,1 10,6 18,7

Hajonta 14,27 7,51 14,14 12,74 10,22 15,32 12,57 9,76 14,85 2,76 5,47 6,45

* = Tuorein tilastotieto vuodelta 2010.

Lähde: YK (2016).

Elinkeinorakenteen kehitys valikoiduissa maissa työllisyyden mukaan vuosina 2005–2014
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