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TAUSTA
•••
Jokainen kaupunki tavoittelee kasvua, elinvoimaa, kiinnostavuutta, houkuttelevuutta, dynaamisuutta jne. koosta riippumatta. Jokaisen alueen menestyminen tai menestymättömyys perustuu ajan mittaan kasvuun.
Menestymisen mittari on yksinkertainen: kasvua joko on tai ei ole. Kaupungin elinvoimaisuus on sen sijaan usean tekijän summa eli siihen vaikuttavat
useat eri tekijät sekä yhdessä että erikseen. Elinvoiman yksiselitteinen määrittely ei ole mahdollista eikä edes tarpeellista. Kyse on moniuloitteisesta
kokonaisuudesta, joka liittyy muun muassa alueen kasvuun, kilpailukykyyn,
menestymiseen, vetovoimaan, houkuttelevuuteen, dynaamisuuteen, energisyyteen ja ketteryyteen.
Kaupunkien elinvoimaisuutta voidaan mitata lukemattomilla tavoilla. Varmaa
on vain se, ettei ole yhtä oikeaa tai väärää mallia. Tulokset ovat riippuvaisia
valituista teemoista, muuttujista, painotuksista ja ajankohdasta. Kaupunkien
erilaisten rankkausten tai listausten ongelma on, että ne helposti vääristävät, yksinkertaistavat ja pinnallistavat paljon moniulotteisempaa todellisuutta. Esimerkiksi Helsinki ei kilpaile Tampereen tai Turun kanssa, vaan Tukholman tai Kööpenhaminan kanssa. Kuopio painii Jyväskylän ja Lahden kanssa,
mutta ei Salon tai Kotkan kanssa.
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Analyysin kohteeksi valittiin 25 kaupunkia ja kuntaa, jotka ovat asuntosijoittajien kannalta potentiaalisia kohteita joko koon, sijainnin tai niihin liittyvän
muun potentiaalin näkökulmista. Suurten ja keskisuurten kaupunkien lisäksi
painotettiin Helsingin seudun kehyskuntia. Valitut kunnat olivat suuruusjärjestyksessä Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu, Turku, Jyväskylä, Lahti,
Kuopio, Pori, Kouvola, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa, Seinäjoki ja Rovaniemi. Helsingin vaikutusalueen kunnista valittiin analyysiin Porvoo,
Lohja, Hyvinkää, Nurmijärvi, Järvenpää, Kerava, Tuusula ja Kirkkonummi.
Analyysiin valittiin erilaisten kokeilujen jälkeen 12 ”supermuuttujaa” eli sellaisia muuttujia, jotka ovat ilmaisuvoimaltaan ja kerrannaisvaikutuksiltaan
merkittäviä. Tavoitteena oli se, että valittujen muuttujien avulla kyetään tunnistamaan sekä kuntien nykytila vuoden 2018 vaihteessa että tekemään luotettavia arvioita tulevan kehityksen mahdollisesta suunnasta. Lisäksi nostimme analyysiin muuttujia, jotka ovat luotettavia ja vertailukelpoisia ajassa eli
kuntien tilannetta voidaan tarkastella jatkossakin samojen muuttujien valossa.
Laadimme alueiden elinvoimaisuuden mittaamiseen liittyvistä rajauksista
huolimatta vertailevan elinvoima-analyysin, jossa painotetaan etenkin asuntodynamiikkaan ja alueiden arvonmuodostukseen liittyviä muuttujia. Tarkoitamme asuntodynamiikalla asumiseen, asumisen hintaan ja asuntokauppojen määrään liittyviä muuttujia. Analyysiin nostettiin asuntodynamiikan
muuttujien lisäksi väestö-, tulo- ja työllisyysdynamiikan kehitykseen liittyviä
muuttujia. Tavoitteena oli muodostaa asuntosijoittajia palveleva kokonaisvaltainen tilannekuva kaupunkien nykytilasta ja tulevasta potentiaalista. Muuttujien joukossa oli määrällisiä ja suhteellisia muuttujia.
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Analyysiin nostettiin seuraavat
muuttujat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräinen
neliöhinta vuonna 2016
Vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräisien neliöhintojen
suhteellinen muutos 2014-2016
Vapaiden vuokramarkkinoiden keskivuokra
neliötä kohden/kk vuonna 2016
Vapaiden markkinoiden keskivuokran suhteellinen muutos
neliötä kohden kuukaudessa vuosien 2014-2016 aikana
Tehtyjen vanhojen asunto-osakekauppojen määrä
suhteessa väkilukuun ka. 2014-2016
Valmistuneiden asuntojen määrä 10 000 asukasta kohden
vuosien 2010-2015 aikana
Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden
vuosien 2014-2016 keskiarvona
Kotitalouksien mediaanitulojen keskiarvo vuosilta 2014-2015
Väkiluvun suhteellinen muutos 2014-9/2017
Väkiluvun suhteellinen muutos 9/2017-2030
väestöennusteen mukaan
Taloudellinen huoltosuhde vuonna 2015
Työllisyysaste vuonna 2015

Tämä analyysi jakautuu kahteen osaan. Käsillä olevassa ensimmäisessä
osassa kuvataan yleisellä tasolla muuttujittain tärkeimmät nostot kaikkien
vertailtavien kuntien osalta. Jokaisen muuttujan jälkeen on aina ensin seliteYJPXYNOFXNNMJSP^YPJ^Y^[ईYZQTXLWFF&ܪSFQ^^XNSYTNXJXXFTXFXXFTS^PXY^NX-
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kohtainen kuvaus jokaisesta vertailtavasta kunnasta muuttujittain. Kuntien
kuvauksen yhteydessä on myös ilmaistu kunnan sijoitus suhteessa muihin
vertailtaviin kuntiin.
Analyysin molemmat osiot muodostavat toisin sanoen toisiaan täydentävän
kokonaisuuden.
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VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN
KESKIMÄÄRÄINEN NELIÖHINTA
VUONNA 2016
•••
Vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräiset neliöhinnat
kuvaavat kerrostalo-, rivitalo- tai paritalo-osakkeiden keskimääräisiä neliöhintoja vuonna 2016. Lukuun lasketaan
kaikki vanhojen asunto-osakkeiden kaupat vuoden 2016
aikana.
Koko maan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat keskimäärin 2
298 € vuonna 2016. Analyysiin valittujen kuntien asunto-osakkeiden neliöhinta oli keskimäärin 2 111 € ja mediaani 1 909 €. Koko maan neliöhinnat olivat
noin kaksi kolmasosaa (62,3 %) pääkaupunkiseudun hinnoista.
Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat poikkesivat merkittävästi vertailtavien kuntien välillä: neliöhinnat olivat selvästi muita korkeammat Helsingissä
ja Espoossa. Esimerkiksi Helsingin keskimääräiset neliöhinnat olivat lähes
nelinkertaiset Kouvolaan verrattuna. Vantaan ja Porvoon neliöhinnat olivat
myös selvästi korkeammat kuin muissa analyysin kunnissa. Vantaan neliöhinnat jäivät Espoota alhaisemmaksi. Kouvolan keskimääräiset neliöhinnat
olivat alhaisimmat analyysin kaupungeista.
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Neliöhinnat ylittivät 2 000 € rajan 11 kunnassa, joista suurin osa sijaitsi Helsingin vaikutusalueella. Tampere ja Turku olivat ainoat Helsingin seudun ulkopuoliset kunnat, joissa vanhojen asuntojen neliöhinnat kipusivat yli 2000 €
rajan. Hyvinkää ja Lohja olivat taas ainoat analyysin Helsingin seudun kunnista, joissa neliöhinnat alittivat 2000 €.
Kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Turku ja
Oulu) osalta Oulun neliöhinnat jäivät muita alhaisemmaksi. Kaikista analyysin
kunnista asuntojen neliöhinnat jäivät alle 1 500 € vain Porissa ja Kouvolassa.
Kuviossa 1. on esitetty vertailtavien kaupunkien vanhojen
asunto-osakkeiden keskimääräisiä hintoja vuonna 2016.
Kuvio 1. Vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräiset neliöhinnat vuonna
2016

Lähde: Tilastokeskus, asuminen
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VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN
KESKIMÄÄRÄISIEN NELIÖHINTOJEN
SUHTEELLINEN MUUTOS 2014-2016
•••
Vanhojen osakeasuntojen neliöhintojen muutosta tarkasteltiin vuosilta 2014-2016. Asuntojen neliöhinnat kasvoivat
yhdeksässä kunnassa: Porvoossa, Espoossa, Helsingissä,
Oulussa, Tampereella, Rovaniemellä, Turussa, Jyväskylässä ja
Vaasassa.
Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat nousivat eniten Porvoossa (+5,5 %)
vuosien 2014-2016 aikana. Espoon (+3,61 %) ja Helsingin (+3,59 %) hinnat
kasvoivat kohtuullisesti. Hinnat nousivat kaikissa suurissa yliopistokaupungeissa Kuopiota lukuun ottamatta: Tampereella (+2,88 %), Oulussa (+2,49 %),
Turussa (+2,19 %) ja Jyväskylässä (+1,98 %).
Osakeasuntojen neliöhinnat alenivat maltillisesti Lappeenrannassa, Seinäjoella, Vantaalla, Kuopiossa ja Porissa (alle -1 %), mutta muissa vertailtavissa
kunnissa hintojen alenema oli suurempi.
Helsingin vaikutusalueella hinnat kasvoivat vain Helsingissä ja Espoossa
vuosina 2014-2016. Neliöhinnat alenivat muun muassa Hyvinkäällä (-5 %),
Kirkkonummella (-3,7 %), Keravalla (-3,4 %), Nurmijärvellä (-2,5 %) ja Tuusu-
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lassa (-2,2 %). Analyysin 25 kunnasta Hyvinkään neliöhinnat alenivat suhteellisesti eniten vuosina 2014-2016. Hyvinkään hinnat alenivat noin 100
€ neliöltä (-5,5 %) kolmen viime vuoden aikana Huomionarvoista on, että
asunto-osakkeiden hinnat laskivat kaikissa vertailtavissa pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.
Kuviossa 2. kuvataan vanhojen asunto-osakkeiden hintojen suhteellinen kehitys vuosien 2014-2016 aikana.
Kuvio 2. Vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräisien neliöhintojen suhteellinen (%) muutos vuosien 2014-2016 aikana
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VAPAIDEN VUOKRAMARKKINOIDEN
KESKIVUOKRA NELIÖTÄ
KOHDEN/KK VUONNA 2016
•••
Muuttuja kuvaa vapaiden vuokramarkkinoiden keskivuokraa
neliötä kohden kuukaudessa. Analyysin kuntien neliövuokrien
keskiarvo oli 12,2 € neliötä kohden kuukaudessa ja mediaani
oli 11,8 € neliötä kohden kuukaudessa.
Helsingin seudun kuntien vuokrataso on korkeampi kuin muissa vertailtavissa kunnissa. Korkein vuokrataso oli Helsingissä, jossa keskivuokra oli 17,4
€ neliötä kohden vuonna 2016. Helsingin jälkeen korkeimmat vuokrat olivat
Espoossa (15,1 €/m²) ja Vantaalla (14,9 €/m²). Espoon ja Vantaan vapaiden
vuokramarkkinoiden keskivuokra on lähes samalla tasolla, mutta tilanne on
sikäli mielenkiintoinen, että Vantaan asunto-osakkeiden neliöhinnat ovat vain
77 % Espoon neliöhinnoista. Helsingin seudun kehyskuntien vuokrataso oli
lähes samalla tasolla kuin muissa suurissa kaupungeissa.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista suurista kaupungeista vapaiden markkinoiden vuokrataso oli korkein Tampereella (13,1 €/m²), jonka jälkeen seuraavina tulivat opiskelijavoittoiset Jyväskylä ja Kuopio (12,20 €). Suurista yliopistokaupungeista edullisimmat vuokrat olivat Oulussa (11,4 €). Porvoon
keskivuokrat olivat samalla tasolla kuin Jyväskylässä ja Kuopiossa. Helsingin
seudun alhaisimmat keskivuokrat olivat Lohjalla (10,9 €/m²).
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Kaikista analyysin kunnista vapaiden markkinoiden keskivuokrat olivat alhaisimmat Kouvolassa (9,8 €) ja Porissa (10,2 €) eli samoissa kaupungeissa,
joissa asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat myös alhaisimmat. Kouvolan
vapaiden markkinoiden keskivuokrat olivat 56 % Helsingin keskivuokrasta ja
asunto-osakkeiden neliöhinnat 28 % Helsingin asunto-osakkeiden keskihinnasta.
Kuviossa 3 esitetään vertailtavien kaupunkien vapaiden markkinoiden
keskimääräinen vuokra neliötä kohden vuonna 2016.
Kuvio 3. Vapaiden vuokramarkkinoiden keskivuokra
SJQNङYईPTMIJSPP[ZTSSF
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VAPAIDEN MARKKINOIDEN
KESKIVUOKRAN SUHTEELLINEN
MUUTOS NELIÖTÄ KOHDEN
KUUKAUDESSA VUOSIEN
2014-2016 AIKANA
•••
Asuntojen keskivuokra neliötä kohden nousi suhteellisesti
eniten Espoossa (+10,48 %). Espoo oli ainoa verrokeista, jossa vuokrat nousivat yli 10 %. Vuokrat kasvoivat seuraavaksi eniten neljässä muussakin Helsingin seudun kunnassa:
Kirkkonummella, Järvenpäässä, Keravalla ja Helsingissä
vuosina 2014-2016.
Suurista yliopistokaupungeista vuokrat kasvoivat eniten Tampereella ja Turussa (+6,62 %). Sen sijaan esimerkiksi Jyväskylän ja Oulun vuokrat kasvoivat
muihin suuriin kaupunkeihin nähden varsin maltillisesti. Keskivuokrien kasvu
jäi alle 2 % Lohjalla (+1,97 %), Seinäjoella (+1,24 %) ja Tuusulassa (+0,34 %)
Tuusulan vuokrakehitys erosi merkittävästi muista Helsingin seudun kehyskunnista.
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Keskivuokrien muutos kolmen viime vuoden aikana luo mielenkiintoisen
kontrastin samaan aikaan tapahtuneelle asunto-osakkeiden hintakehitykselle. Asuntojen keskivuokrat nousivat kaikissa kunnissa, kun taas vanhojen
asunto-osakkeiden hintakehitys oli useissa analyysin kunnissa negatiivinen.
Esimerkiksi Hyvinkäällä vanhojen asunto-osakkeiden hinnat laskivat lähes -5
%, kun samaan aikaan vuokrat kasvoivat 8,4 %.
Kuviossa 4. verrataan vapaiden vuokramarkkinoiden keskivuokran muutosta
vuosien 2014-2016 aikana. Keskivuokrat kasvoivat tarkastelujakson aikana
kaikissa verrokkikunnissa. Tosin kasvuvolyymissä oli merkittäviä eroja kuntien välillä. Keskivuokrat nousivat keskimäärin 5,7 % verrokkikunnissa ja mediaani jäi hieman alhaisemmaksi 5,5 % vuosien 2014-2016 välisenä aikana.
Kuvio 4. Vapaiden markkinoiden keskivuokran suhteellinen muutos neliötä
kohden kuukaudessa vuosina 2014-2016
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TEHTYJEN VANHOJEN
ASUNTO-OSAKEKAUPPOJEN
MÄÄRÄ SUHTEESSA VÄKILUKUUN
KA. 2014-2016
•••
Muuttuja kuvaa tehtyjen vanhojen osakeasuntojen
kauppamäärää vuosina 2014-2016.
Asuntodynamiikassa eli tehtyjen asuntokauppojen määrässä suhteessa väestöpohjaan oli melko suuret erot analyysin verrokkikuntien välillä vuosina 20142016. Vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin eniten Turussa, Tampereella ja
Helsingissä. Muissa suurissa yliopistokaupungeissa tehtyjen asuntokauppojen
määrät jäivät alhaisemmiksi.
Vähiten asunto-osakekauppoja tehtiin suhteessa väkilukuun Tuusulassa ja
Nurmijärvellä: asuntokauppojen määrä jäi suhteessa väkilukuun noin puoleen
esimerkiksi Turun ja Tampereen asuntokauppojen määrästä. Kehyskuntien
asukasrakenne poikkeaa merkittävästi suurista opiskelijakaupungeista ja osakeasuntojen osuus on alhaisempi pientalovaltaisissa kunnissa. Alle 100 asunto-osakekauppaa/10 000 asukasta kohden tehtiin Tuusulan ja Nurmijärven lisäksi Lohjalla, Kouvolassa, Porvoossa ja Kirkkonummella.
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Kuviossa 5. esitetään verrokkikunnissa tehtyjen asuntokauppojen määrä suhteutettuna 10 000 henkilöön. Arvo on vuosien 2014-2016 keskiarvo. Verrokkikunnissa tehtiin keskimäärin 127,5 asunto-osakekauppaa keskiväkiluvun 10 000
henkilöä kohden ja mediaani oli 132.
Kuvio 5. Tehtyjen vanhojen asunto-osakekauppojen määrä suhteessa
väkilukuun ka. 2014-2016
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VALMISTUNEIDEN ASUNTOJEN
MÄÄRÄ 10 000 ASUKASTA KOHDEN
VUOSIEN 2010-2015 AIKANA
•••
Muuttuja kuvaa kaikkien valmistuneiden asuntojen määrän
keskiväkiluvun 10 000 asukasta kohden vuosien 2010-2015
aikana.
Valmistuneiden asuntojen määrissä oli merkittäviä eroja analyysin verrokkikuntien välillä vuosien 2010-2015 aikana. Seinäjoki (106,5) oli ainoa analyysin
kunnista, johon valmistui yli 100 asuntoa 10 000 asukasta kohden. Seuraavaksi eniten asuntoja valmistui Oulussa (93,7), Vantaalla (88,1) ja Espoossa
(88,0).
Pääkaupunkiseudun keskuskaupungeista Vantaalla ja Espoossa valmistui
selvästi enemmän uusia asuntoja kuin Helsingissä (58,2). Useimmissa Helsingin seudun kehyskunnissa Lohjaa ja Hyvinkäätä lukuun ottamatta valmistui enemmän asuntoja kuin Helsingissä.
Pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kaupungeista uusia asuntoja valmistui
eniten Seinäjoen ja Oulun jälkeen Jyväskylässä (78,3) ja Tampereella (70,8).
Turkuun valmistui selvästi vähemmän asuntoja kuin Tampereelle vuosina
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2010-2015, mutta vuosien 2014-2015 aikana Turun valmistuneiden asuntojen määrä nousi jo samalle tasolla.
Viiteen kaupunkiin uusia asuntoja valmistui alle 50 10 000 asukasta kohden:
Porvoo, Lappeenranta, Pori, Lohja ja Kouvola. Esimerkiksi Kouvolaan valmistui viisi kertaa vähemmän asuntoja kuin Seinäjoelle suhteessa väestöpohjaan.
Kuvio 6. kuvaa valmistuneiden asuntojen määrää vuosina 2010-2015 suhteutettuna keskiväkiluvun 10 000 asukkaaseen. Verrokkikunnissa asuntoja
valmistui keskimäärin 65,4 asuntoa 10 000 asukasta kohden ja mediaanikunnassa 63,7.
Kuvio 6. Valmistuneiden asuntojen määrä 10 000 asukasta kohden vuosien
2010-2015 aikana
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KUNNALLISVEROTETTAVAT TULOT
ASUKASTA KOHDEN VUOSIEN
2014-2016 KESKIARVONA
•••
Muuttuja kuvaa kunnallis-, kiinteistö- ja yhteisöverojen
yhteenlaskettua määrää asukasta kohden laskettuna.
Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden laskettuna olivat korkeimmat
Espoossa, Helsingissä ja Kirkkonummella. Helsingin seudun ja vaikutusalueen verotettavat tulot olivat korkeat verrattuna analyysin muihin kuntiin. Kymmenen korkeimman arvon saanutta kuntaa oli Helsingin seudulta tai sen vaikutusalueelta. Espoo oli ainoa analyysin kunnista, jossa kunnallisverotettavat
tulot asukasta kohden ylittivät 5 000 €. Helsingin kunnallisverotettavat tulot
olivat lähellä 5 000 € rajapyykkiä. Lohjalla (3 887 €) taas olivat alhaisimmat
kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden laskettuna.
Muista kaupungeista korkeimmat kunnallisverotettavat tulot olivat Vaasassa, Lappeenrannassa, Hämeenlinnassa, Seinäjoella, Tampereella ja Turussa.
Vaasan kunnallisverotettavat tulot (4 104 €) olivat seuraavaksi suurimmat
Helsingin seudun kymmenen kärjen takana. Lappeenranta ja Hämeenlinna
ylittivät myös 4 000 € rajan.
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Analyysin verrokkikaupungeista alhaisimmat kunnallisverotettavat tulot olivat
Joensuussa, Jyväskylässä, Porissa ja Oulussa. Joensuun kunnallisverotettavat tulot jäivät 3 432 € asukasta kohden eli noin 1 600 € alhaisemmaksi
kuin Espoossa.
Kuviossa 7. esitetään verrokkikuntien kunnallisverotettavien tulojen keskiarvo
asukasta kohden vuosina 2014-2016. Analyysin kuntien verotettavien
tulojen keskiarvo oli 4 070 € ja mediaani 4 021 €.
Kuvio 7. Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden
vuosien 2014-2016 keskiarvona
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KOTITALOUKSIEN MEDIAANITULOJEN
KESKIARVO VUOSINA 2014-2015
•••
Muuttuja kuvaa kunnan kaikista kotitalouksista keskimmäisen
kotitalouden mediaanituloja, jos kotitaloudet laitetaan
tulojen mukaiseen suuruusjärjestykseen.
Kotitalouksien mediaanitulot olivat korkeimmat Espoossa (41 399 €), Kirkkonummella (39 404 €) ja Oulussa (37 526 €) vuosina 2014-2015. Vantaan
kotitalouksien mediaanitulot olivat noin 80 % ja Helsingin 77 % Espoon kotitalouksien tuloista. Helsingin seudulla kotitalouksien mediaanitulot olivat alhaisimmat Lohjalla (31 558 €) ja Keravalla (31 864 €).
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella kotitalouksien mediaanitulot olivat muita
korkeammat Oulun lisäksi Vaasassa.
Kotitalouksien mediaanitulot jäivät analyysin kunnista alhaisemmaksi Turussa, Jyväskylässä, Lahdessa ja Joensuussa. Esimerkiksi Turun kotitalouksien mediaanitulot olivat noin 15 000 € alhaisemmat kuin Espoossa. Suurten
opiskelijakaupunkien kotitalouksien tulot jäivät keskimäärin melko alhaiseksi
Helsinkiä, Oulua ja Vaasaa lukuun ottamatta. Opiskelijoiden korkea osuus väestöstä ilmenee kotitalouksien mediaanituloissa toisin kuin esimerkiksi pääkaupunkiseudun kehyskunnissa.
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Kuviossa 8. esitetään verrokkikuntien kotitalouksien mediaanitulot vuosien
2014-2015 keskiarvona. Analyysin kuntien kotitalouksien mediaanitulojen
keskiarvo oli 32 089 € ja mediaani 31 588 €.
Kuvio 8. Kotitalouksien mediaanitulot vuosien 2014
ja 2015 keskiarvoina
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9.

-----------

VÄKILUVUN SUHTEELLINEN
MUUTOS 2014-2017/9
•••
Muuttuja kuvaa väestömuutosta suhteessa väkilukuun
vuosina 2014-2017 (vuoden 2017 luku on ennakkotieto
tammi-syyskuun väestökehityksen perusteella).
Väestömuutokseen lasketaan luonnollinen väestönlisäys (syntyvyys miinus
kuolleisuus), kuntien välinen nettomuutto (tulomuutto miinus lähtömuutto)
ja nettomaahanmuutto (maahanmuutto miinus maastamuutto).
Analyysin verrokkikuntien yhteenlaskettu väkiluvun kasvu ei jakaudu tasaisesti. Väestöltään kasvaneiden ja supistuneiden alueiden ääripäät olivat kaukana toisistaan. Väkiluku kasvoi yhteensä 19 kunnassa ja väheni kuudessa
kunnassa vuosina 2014-2017.
Väkiluku kasvoi suhteellisesti eniten Vantaalla (+5,4 %). Lisäksi asukasluku
kasvoi suhteellisesti muita enemmän Järvenpäässä (4,7 %), Espoossa (4,6
%), Helsingissä (3,6 %) ja Tampereella (3,5 %). Suurista kaupungeista myös
Turun (2,8 %), Jyväskylän (2,7 %) ja Oulun (2,5 %) väkiluvun kasvu oli ripeää.
Asukasluvun kasvu ylitti 1 % rajapyykin lisäksi Tuusulassa, Nurmijärvellä ja
Kuopiossa.
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Väkiluku väheni suhteellisesti eniten Kouvolassa (-2,3 %), Lohjalla (-1,6 %),
Porissa (-0,8 %) ja Hämeenlinnassa (-0,5 %). Kouvolan väestön vähenemistä
kuvaa se, että kaupunki menetti lähes 2 000 henkilöä alle neljän vuoden ajanjakson aikana. Väestö väheni hieman Vaasassa ja Lappeenrannassa.
Kuviossa 9. esitetään verrokkikuntien väkiluvun suhteellinen muutos vuosien
2014-9/2017 aikana. Analyysin kuntien väkiluku kasvoi vajaan neljän vuoden
ajanjakson aikana noin 70 000 uudella asukkaalla (2,5 %). Analyysin kuntien
väestökasvu oli yli kolme kertaa nopeampaa kuin koko maan väkiluvun kasvu
(0,7 %) samana aikana.
Kuvio 9. Väkiluvun suhteellinen muutos 2014-9/2017
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10.

-----------

VÄKILUVUN SUHTEELLINEN MUUTOS
9/2017-2030 VÄESTÖENNUSTEEN
MUKAAN
•••
Koko maan väkiluku kasvaa Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan noin 260 500 asukkaalla (+4,5 %) vuoteen 2030
mennessä. Väestöennuste on positiivinen vertailtavien kuntien osalta: väestö kasvaa ennusteen mukaan kaikissa kunnissa lukuun ottamatta Kouvolaa.
Vertailtavien kuntien väestö kasvaa ennusteen mukaan yhteensä noin 260
000 asukkaalla (+8,5 %) eli määrällisesti saman verran kuin koko maan väestö ja suhteellisesti kaksi kertaa enemmän.
Väestö kasvaa ennusteen mukaan yli 10 % Espoossa, Oulussa, Seinäjoella,
Helsingissä, Vaasassa, Keravalla ja Nurmijärvellä. Espoon väkiluvun ennustetaan kasvavan määrällisesti noin 41 000 uudella asukkaalla vuoteen 2030
mennessä ja Helsingin noin 76 000 uudella asukkaalla. Esimerkiksi Helsingin
väkiluvun ennustetun kasvun määrällistä suuruutta kuvaa hyvin se, että se
vastaa Hämeenlinnan, Lappeenrannan tai Joensuun nykyistä väestömäärää.
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Väestöennusteen mukaan väestökasvu jatkuu merkittävänä lisäksi muun
muassa Vantaalla, Tampereella ja yksittäisissä Helsingin seudun kunnissa.
Suurista yliopistokaupungeista väestönkehitys on ennusteen mukaan Oulun jälkeen ripeintä Tampereella, Jyväskylässä ja Turussa. Tilastokeskuksen
väestöennuste ennakoi esimerkiksi Kuopiolle vain maltillista kasvua, mutta
viime vuosien nopean kehityksen ansiosta väestöennuste saattaa olla sen
kohdalla alimitoitettu. Keskisuurista kaupungeista Lappeenrannan ja Porin
väestökasvu jää ennusteen mukaan vaatimattomaksi.
Kouvolan väestökasvu on väestöennusteen mukaan laskevalla uralla vuoteen 2030 saakka. Kouvolan väestöennuste oli ainoa negatiivinen analyysiin
valituista kunnista.
Kuvio 10. kuvaa suhteellista väestön kehitystä verrokkikunnissa seuraavan
noin 12 vuoden ajanjakson aikana eli vuosina 2017-2013. Vuoden 2017 tilastotieto perustuu syyskuun lopun todelliseen tilanteeseen.
Kuvio 10. Väkiluvun suhteellinen muutos 9/2017-2030
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11.

-----------

TALOUDELLINEN
HUOLTOSUHDE VUONNA 2015
•••
Taloudellinen huoltosuhde kuvaa ei-työllisten määrää suhteessa työllisiin. Mitä alhaisempi on suhdeluku, sitä kilpailukykyisempi alue on kunta- ja aluetaloudellisesta näkökulmasta.
Koko maan taloudellinen huoltosuhde oli 1,43 vuonna 2015 eli yhtä työllistä
kohden oli 1,43 ei-työllistä henkilöä. Taloudellinen huoltosuhde on yksi tärkeimmistä alueellista elinvoimaa kuvaavista indikaattoreista.
Taloudellinen huoltosuhde oli kilpailukykyisin Helsingissä, jossa suhdeluku
oli 1,12 eli toisin sanoen sataa työllistä henkilöä kohden oli 112 ei-työllistä.
Myös muiden pääkaupunkiseudun vaikutusalueella olevien kuntien huoltosuhde oli varsin kilpailukykyinen: Vantaalla ja Järvenpäässä 1,14, Espoossa
ja Tuusulassa 1,15, Nurmijärvellä 1,17 jne. Taloudellinen huoltosuhde oli pääkaupunkiseudun kunnista korkein Lohjalla, jossa arvo oli lähellä koko maan
keskiarvoa (1,42).
Pääkaupunkiseudun ulkopuolella taloudellinen huoltosuhde oli kilpailukykyisin Seinäjoella ja Vaasassa (1,33) sekä Tampereella (1,39). Turun huoltosuhde jäi juuri ja juuri alle koko maan keskiarvon (1,42), mutta esimerkiksi Kuopion (1,44), Jyväskylän (1,45), Oulun (1,48) ja Lahden (1,58) arvot ylittivät jo
selvästi koko maan keskiarvon.

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI

39

Analyysiin valituista kunnista taloudellinen huoltosuhde oli heikoin Kouvolassa, Porissa ja Joensuussa, joissa arvot vaihtelivat 1,64-1,68 välillä.
Kuviossa 11 esitetään analyysin verrokkikuntien taloudellinen huoltosuhde
vuonna 2015. Analyysin kuntien taloudellisen huoltosuhteen keskiarvo oli
1,36 ja mediaani 1,39.
Kuvio 11. Taloudellinen huoltosuhde vuonna 2015
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12.
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TYÖLLISYYSASTE VUONNA 2015
•••
Työllisyysaste kuvaa työssäkäyvän aikuisväestön eli 18-64 –
vuotiaiden työllisten osuutta suhteessa vastaavan ikäiseen
väestöön.
Työllisyysasteessa on merkittävät erot alueiden välillä. Koko maan työllisyysaste oli 67,6 % vuonna 2015, joka jää alle hallituksen tavoitteena olevan 72
% työllisyysasteen. Analyysin kunnista seitsemän ylitti hallituksen 72 % työllisyysastetavoitteen vuonna 2015: Nurmijärvi, Tuusula, Kirkkonummi, Järvenpää, Porvoo, Espoo ja Vantaa.
Työllisyysaste on korkein Helsingin seudun kehyskunnissa ja Helsingin laajalla vaikutusalueella. Työllisyysaste oli korkein Nurmijärvellä (77,6 %), Tuusulassa (76,6 %) ja Kirkkonummella (75,2 %). Työllisyysaste ylitti myös selvästi
70 % rajapyykin Espoossa (72,5 %) ja Vantaalla (72,5 %), mutta Helsingin työllisyysaste (69,3 %) jäi hieman alle 70 % rajapyykin.
Helsingin vaikutusalueen ulkopuolella työllisyysaste oli korkein Seinäjoella
(70,3 %), Hämeenlinnassa (68,4 %) ja Vaasassa (68,1 %). Muiden suurten
kaupunkien työllisyysasteet jäivät selvästi alhaisemmaksi kuin Helsingin seudulla. Alle 65 % työllisyysasteeseen jäivät muun muassa Kuopio, Pori, Lahti,
Oulu, Tampere, Turku ja Jyväskylä.
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Alhaisin työllisyysaste analyysin kunnista oli Joensuussa, Jyväskylässä, Turussa ja Tampereella. Joensuun työllisyysaste jäi ainoana analyysin kuntana
jopa alle 60 %. Opiskelijoiden korkea osuus väestöstä vetää työllisyysastetta
alas niin sanotuissa opiskelija- ja korkeakoulukaupungeissa.
Kuviossa 12. esitetään verrokkikuntien työllisyysaste vuonna 2015. Vertailtavien kuntien työllisyysaste oli keskimäärin 68,3 % ja mediaani oli 68,4 %.
Kuvio 12. Työllisyysaste vuonna 2015
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2. OSA
KAUPUNKIEN KUVAUKSET ASUNTODYNAMIIKAN
JA ELINVOIMAN NÄKÖKULMASTA
(kaupungit asukasluvun mukaisessa järjestyksessä)
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HELSINKI (as. 642 045)
ESPOO (as. 277 345)
TAMPERE (as. 230 537)
VANTAA (as. 221 281)
OULU (as. 201 124)
TURKU (as. 188 583)
JYVÄSKYLÄ (as. 139 260
LAHTI (as. 119 395)
KUOPIO (as. 117 842)
PORI (as. 84 779)
KOUVOLA (as. 84 548)
JOENSUU (as. 75 652)
LAPPEENRANTA (as. 72 685)
HÄMEENLINNA (as. 67 601)
VAASA (as. 66 876)
SEINÄJOKI (as. 62 457)
ROVANIEMI (as. 62 037)
PORVOO (as. 50 203)
LOHJA (as. 46 931)
HYVINKÄÄ (as. 46 600)
JÄRVENPÄÄ (as. 42 334)
NURMIJÄRVI (as. 42 191)
KIRKKONUMMI (as. 39 183)
TUUSULA (as. 38 637)
KERAVA (as. 35 457)
25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI
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HELSINKI

-----------

(AS. 642 045)

Helsinki on erityisasemassa Suomessa kokonsa ja pääkaupunkiasemansa ansiosta. Helsingin vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat ylivoimaisesti korkeimmat analyysin verrokkikunnista.
Helsingin neliöhinnat olivat noin 700 € korkeammat kuin toiseksi
hintavimmassa kaupungissa Espoossa.
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Helsingin asunto-osakkeiden hinnat nousivat määrällisesti eniten ja suhteellisesti kolmanneksi eniten vuosina 2014-2016. Asuntojen korkeat hinnat heijastuvat vuokriin, jotka olivat koko maan korkeimmat. Toisaalta Helsingin vuokrien
kalleus suhteessa seudun muihin kuntiin ei ollut niin suuri kuin voisi päätellä
asunto-osakkeiden hinnasta. Helsingin vuokrataso nousi verrokkikunnista viidenneksi eniten 2014-2016 aikana.
Helsingin kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat toiseksi korkeimmat verrokeista Espoon jälkeen, mutta helsinkiläisten kotitalouksien mediaanitulot olivat alhaisemmat kuin muissa Helsingin seudun kunnissa (77,3 %
korkeimmista mediaanituloista). Helsingissä korostuu muiden suurten kaupunkien tavoin sinkkutalouksien eli yhden henkilön talouksien korkeampi osuus.
Helsingin väkiluku kasvoi määrällisesti eniten ja suhteellisesti neljänneksi eniten analyysin kunnista vuosina 2014-2017. Helsingin väestökasvu jatkuu Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan voimakkaana edelleen vuoteen 2030
saakka. Helsingin väestön ennakoidaan kasvavan suhteellisesti neljänneksi
eniten analyysin verrokkikunnista. Helsingin elinvoimaa kuvaa verrokkikuntien
kilpailukykyisin taloudellinen huoltosuhde. Helsingin työllisyysaste jäi vähän
alle 70 %, mutta oli suurista kaupungeista korkein Espoon ja Vantaan jälkeen.

TAULUKKO1.
Helsingin sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

1

3

1

Helsinki

Kunta

Helsinki

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
5

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

3

16

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

2

11

4

4

1

12
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ESPOO

-----------

(AS. 277 345)

Espoon sijaintietu Helsingin vieressä sekä vahva kuntatalouden
tila yhdistettynä suureen ja kasvavaan väestöön tekee Espoosta
kestomenestyjän analyysiin valituilla muuttujilla. Espoon vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat toiseksi korkeimmat koko maassa, noin 83 % Helsingin hintatasosta.
Espoon ero kolmantena olevaan Vantaaseen oli huomattava. Espoon asunto-osakkeiden hinnat nousivat määrällisesti ja
suhteellisesti toiseksi eniten verrokkikunnista vuosina 2014-2016.
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Espoon vapaiden markkinoiden vuokrat olivat verrokeista Helsingin jälkeen toiseksi korkeimmat (87 % Helsingin vuokratasosta). Espoon markkinavuokrien
ero Vantaaseen oli hyvin pieni toisin kuin asunto-osakkeiden hintojen osalta.
Espoon markkinavuokrat kasvoivat suhteellisesti eniten analyysin verrokkikunnista vuosina 2014-2016. Espooseen valmistui väkilukuun suhteutettuna neljänneksi eniten asuntoja 2010-luvulla. Länsimetron tulo heijastui sekä asuntotuotannon alueelliseen sijoittumiseen Espoon sisällä että asunto-osakkeiden
ja markkinavuokrien hintaan 2010-luvulla.
Espoon vauraus tulee esiin kunnallisverotettavien tulojen määrässä asukasta
kohden ja kotitalouksien mediaanituloissa, jotka olivat korkeimmat analyysin
verrokkikuntien joukossa. Espoon väestö kasvoi määrällisesti toiseksi ja suhteellisesti kolmanneksi eniten vuosina 2014-2017. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Espoon väestökasvu tulee olemaan nopeinta analyysin
verrokkikunnista vuoteen 2030 mennessä. Espoon elinvoimaisuutta kuvaa se,
että taloudellinen huoltosuhde oli toiseksi ja työllisyysaste kilpailukykyisin suurista kaupungeista vuonna 2015. Espoon työllisyysaste ylitti vuonna 2015 hallitusohjelman vuodelle 2018 asetetun työllisyysastetavoitteen (72 %).

TAULUKKO1.
Espoon sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Espoo

2

2

2

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
1

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

10

4

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Espoo

1

1

3

1

4

6
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TAMPERE

-----------

(AS. 230 537)

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja Tampereen kaupunkiseutu toiseksi suurin kaupunkiseutu. Tampere ja Tampereen seutu ovat monessa asiassa vertailukohta Helsingille ja Helsingin seudun kehitykselle. Tampereen
asunto-osakkeiden hinnat olivat analyysin verrokkikunnista
viidenneksi korkeimmat (58,5 % Helsingin hinnoista). Vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat korkeammat vain pääkaupunkiseudun keskuskaupungeissa ja Porvoossa, mutta
tästä huolimatta ero etenkin Helsinkiin on edelleen suuri.
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Tampereen asunto-osakkeiden hinnat nousivat neljänneksi eniten vuosina
2014-2016. Tampereen vapaiden markkinoiden vuokrat olivat kuudenneksi korkeimmat verrokkikunnista ja korkeimmat Helsingin seudun ulkopuolella (75,5 %
Helsingin vuokratasosta). Vuokrat nousivat kuitenkin Tampereella maltillisemmin kuin pääkaupunkiseudulla. Tampereella tehtiin eniten asuntokauppoja väkilukuun suhteutettuna vuosina 2014-2016.
Tampereen kuntatalouden, kilpailukyvyn ja elinvoiman tunnusluvut jäivät selvästi heikommaksi kuin pääkaupunkiseudun keskuskaupungeissa. Tampereen kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden ja kotitalouksien mediaanitulot jäivät analyysin verrokkikuntien keskitason alapuolelle. Tampere on yksi
vetovoimaisimmista paikoista koko maassa, mutta vetovoima painottuu vahvasti nuoriin, opiskelijoihin ja muihin työvoiman ulkopuolella oleviin ryhmiin,
joka taas heijastuu epäedullisesti kuntatalouden ja elinvoimaisuuden tunnuslukuihin. Tampereen vahvuus liittyy suuren vetovoimaisuuden ansiosta nopeaan väestökasvuun. Tampereen väestö kasvoi määrällisesti ja suhteellisesti
viidenneksi ripeimmin analyysin verrokkikunnista vuosina 2014-2017. Tampereen väestökasvu jatkuu edelleen ripeänä väestöennusteen mukaan vuosina
2017-2030. Tampereen taloudellinen huoltosuhde oli keskitasoa analyysin
verrokkikuntien joukossa. Sen sijaan Tampereen työllisyysaste oli heikko ja jäi
neljänneksi alhaisemmaksi verrokkikunnista.

TAULUKKO1.
Tampere sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

5

4

6

Tampere

Kunta

Tampere

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
10

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

2

11

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

15

16

5

10

13

22
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VANTAA

-----------

(AS. 221 281)

Vantaan kaikki muuttujat ovat kilpailukykyisiä ja kärkiluokkaa koko maahan ja analyysin verrokkikuntiin verrattuna.
Vantaan haasteena on se, että sen hyvät luvut ja nousujohteinen kehitys jäävät usein Helsingin ja Espoon varjoon.
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Vantaan asunto-osakkeiden hinnat olivat kolmanneksi korkeimmat verrokeista,
mutta ero kärkikaksikkoon oli edelleen kohtuullisen suuri (Vantaan asunto-osakkeiden hinnat olivat 63,8 % Helsingin hintatasosta). Muista suurista kaupungeista poiketen Vantaan vanhojen asunto-osakkeiden hinnat eivät nousseet vuosina
2014-2016, vaan laskivat hieman (-0,3 %). Vantaan vuokrataso oli asuntojen laskevista hinnoista huolimatta kolmanneksi korkein analyysin verrokkikunnista ja
lähes Espoon tasolla (86 % Helsingin vuokratasosta). Vantaan vuokrataso nousi suhteellisesti kuitenkin vähemmän kuin Helsingissä ja Espoossa. Vantaalle
valmistui väkilukuun suhteutettuna kolmanneksi eniten uusia asuntoja vuosien
2010-2015 aikana.
Vantaan kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat viidenneksi korkeimmat verrokkikunnista. Kotitalouksien mediaanitulot taas olivat kahdeksanneksi
korkeimmat. Vantaan väestö kasvoi voimakkaasti vuosien 2014-2017 aikana:
Vantaan kasvu oli suhteellisesti nopeinta verrokkikunnista vuosina 2014-2016.
Vantaan väkiluku kasvaa noin 10 % väestöennusteen mukaan vuoteen 2030
mennessä. Vantaan taloudellinen huoltosuhde ja työllisyysaste olivat erinomaisella tasolla: taloudellinen huoltosuhde oli toiseksi kilpailukykyisin kaikista verrokkikunnista ja työllisyysaste toiseksi korkein suurista kaupungeista Espoon
jälkeen.

TAULUKKO1.
Vantaan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Vantaa

3

11

3

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
8

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

9

3

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Vantaa

5

8

1

9

2

7
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----------- OULU ----------(AS. 201 124)

Oulun sijainti heijastuu asuntodynamiikan muuttujiin toisin
kuin Helsingin seudulla tai kasvukolmiossa Helsinki-Tampere-Turku. Oulun vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat
alhaisimmat suurista kaupungeista. Asunto-osakkeiden hintatasoa kuvaa se, että Oulun keskimääräiset hinnat olivat
vain 43 % Helsingin hintatasosta.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Oulun asunto-osakkeiden hinnat nousivat kuitenkin viidenneksi eniten vertailtavista kunnista. Oulun vuokrataso oli myös selvästi alhaisempi kuin muissa
suurissa kaupungeissa ja analyysin verrokkikunnissa: Oulun vuokrataso oli kuudenneksi alhaisin analyysin kaikkien kuntien joukossa, ja vain 66 % Helsingin
vuokratasosta. Vuokrat nousivat maltillisesti Oulussa vuosina 2014-2016. Oulun
asuntodynamiikka oli kuitenkin hyvä valmistuneiden asuntojen suhteen: Ouluun
valmistui toiseksi eniten uusia asuntoja väkilukuun suhteutettuna.
Oulun tulodynamiikan luvut olivat kaksijakoiset väestörakenteen vuoksi. Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat neljänneksi alhaisimmat analyysin
kaikista kunnista, mutta kotitalouksien mediaanitulot sitä vastoin kolmanneksi
korkeimmat. Oulussa sinkkutalouksien osuus on alhaisempi kuin muissa suurissa kaupungeissa, joka heijastuu kotitalouksien korkeampaan tulotasoon muihin
suuriin kaupunkeihin verrattuna. Oulun väkiluku kasvoi vähän kaikkien verrokkikuntien keskitasoa enemmän korkean luonnollisen väestönlisäyksen ansiosta,
mutta muuttovetovoima jäi heikoksi vuosina 2014-2017. Väestöennusteen mukaan Oulun kasvu on jatkossa nopeaa ja väestö kasvaa toiseksi eniten kaikista
analyysin kunnista vuoteen 2030 mennessä. Oulun kilpailukyky taloudellisen
huoltosuhteen ja työllisyysasteen osalta on keskimääräistä heikompi analyysin
verrokkikuntiin nähden.

TAULUKKO1.
Oulun sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

21

5

19

Oulu

Kunta

Oulu

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
19

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

14

2

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

22

3

10

2

20

21

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI

55

-----------

TURKU

-----------

(AS. 188 583)

Turku on asuntodynamiikan mittareilla koko maan ja analyysin verrokkikuntien kärkitasoa, mutta jää jälkeen pääkaupunkiseudun keskuskaupungeista ja Tampereesta.
Turun asunto-osakkeiden hinnat olivat analyysin verrokkikuntien keskitasoa korkeammat, mutta jäivät selvästi alhaisemmaksi kuin pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Turun
vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat alle puolet
Helsingin hintatasosta (49 %).
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Turun vanhojen asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat keskimääräistä enemmän
vuosina 2014-2016. Turun markkinavuokrat olivat analyysin kaikkien kuntien
keskitasoa, mutta jäi selvästi alhaisemmaksi kuin Tampereella ja jopa Jyväskylästä ja Lahdesta (Turun vuokrataso oli 67,7 % Helsingin vuokratasosta). Turun
vuokrien nousu ylitti keskimääräisen tason. Turun vetovoima on kuitenkin hyvässä nosteessa ja heijastuu jatkossa asuntodynamiikan tunnuslukuihin. Turun
viime vuosien nousujohteista kehitystä kuvaa se, että kaupungissa tehtiin asuntokauppoja eniten suhteessa väkilukuun viimeisen kolmen vuoden aikana.
Turun tulodynamiikan tunnusluvut olivat alavireiset suurena opiskelijakaupunkina. Turun kunnallisverotettavat tulot jäivät vähän analyysin kuntien keskitasoa
heikommaksi ja kotitalouksien mediaanitulot olivat alhaisimmat analyysin kuntien joukossa. Turun kotitalouksien mediaanitulot olivat vain 65 % Espoon kotitalouksien mediaanituloista. Turun asukasluku kasvoi voimakkaasti viimeisen kolmen vuoden aikana ja kasvaa väestöennusteen mukaan tasaisen hyvää vauhtia
vuoteen 2030 saakka. Turun taloudellinen huoltosuhde oli keskitasoa analyysin
kuntien joukossa. Työllisyysaste jäi kolmanneksi heikoimmaksi verrokkikunnista.

TAULUKKO1.
Turun sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Turku

11

7

14

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
11

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

1

19

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Turku

16

25

6

14

15

23
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-----------

JYVÄSKYLÄ

-----------

(AS. 139 260)

Jyväskylän vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat analyysin kaikkiin kuntiin verrattuna hieman keskitason yläpuolella. Jyväskylän asunto-osakkeiden hinnat jäivät alhaisemmaksi kuin Tampereella, Turussa ja Kuopiossa, mutta ylittivät
Oulun ja Lahden tason.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Asunto-osakkeiden hinnat olivat Jyväskylässä alle puolet (46,6 %) Helsingin hintatasosta. Osakeasuntojen hinnat nousivat kahdeksanneksi eniten
vuosina 2014-2016. Jyväskylän vuokrataso oli yhdeksänneksi korkein vertailtavista kunnista, noin 70 % Helsingin vuokratasosta. Markkinavuokrien
hinnat olivat korkeammat kuin esimerkiksi Turussa tai Kuopiossa toisin kuin
asunto-osakkeiden hinnat, mutta vuokratason nousu oli maltillista vuosina
2014-2016. Asuntodynamiikka oli kohtalaisen hyvä: asuntokauppoja tehtiin
seitsemänneksi eniten ja uusia asuntoja valmistui kahdeksanneksi eniten
suhteessa väestöpohjaan.
Jyväskylän tulodynamiikan tunnusluvut olivat Turun tavoin heikot opiskelijoiden suuren väestöosuuden vuoksi. Jyväskylän kunnallisverotettavat tulot
asukasta kohden ja kotitalouksien mediaanitulot olivat toiseksi matalimmat
vertailtavista kunnista. Jyväskylän väestö kasvoi reippaasti vuosina 20142016. Väestökasvu jatkuu edelleen reippaana väestöennusteen mukaan
vuoteen 2030 saakka. Jyväskylän elinvoimaisuuden tunnusluvut olivat
varsin heikot: taloudellinen huoltosuhde oli seitsemänneksiheikoin ja työllisyysaste toiseksi heikoin vertailtavista kunnista.

TAULUKKO1.
Jyväskylän sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla

Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

13

8

9

Jyväskylä

Kunta

Jyväskylä

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
20

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

7

8

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

24

24

8

12

18

24
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----------- LAHTI ----------(AS. 119 395)

Lahden sijainti on hyvä metropolialueen vaikutusalueen
reunalla, mutta kaupunki jää jossain määrin suurten kaupunkien katveeseen koon ja korkeakoulujen aloituspaikkojen vähäisyyden vuoksi. Lahden asunto-osakkeiden hinnat
olivat neljänneksi alhaisimmat vertailtavista kunnista ja
ero muihin suuriin ja keskisuuriin korkeakoulukaupunkeihin
melko iso.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Asunto-osakkeiden hinnat olivat vain 43 % Helsingin hintatasosta. Lisäksi Lahden osakeasuntojen hinnat laskivat vuosien 2014-2016 aikana. Osakeasuntojen hintojen lasku ei heijastu suoraan vuokratasoon, sillä Lahden
vuokrataso oli analyysin verrokkikuntiin nähden keskitasoa korkeampi. Lahden markkinavuokrat olivat jopa korkeammat kuin esimerkiksi Turussa tai
Oulussa, mutta vuokrat nousivat kuitenkin maltillisesti. Lahdessa tehtiin kahdeksanneksi eniten asuntokauppoja suhteessa väestöpohjaan.
Lahden tulodynamiikan tunnusluvut olivat keskimääräistä heikommat: kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat viidenneksi matalimmat ja
kotitalouksien mediaanitulot kolmanneksi matalimmat verrokeista. Lahden
tilannetta ei helpota juuri ja juuri positiivinen väestönkehitys: väestö kasvoi
vain 0,5 % vuosina 2014-2017. Väestöennusteen mukaan väestö kasvaa
maltillisesti vuoteen 2030 saakka, mutta olennaista on kuitenkin ennusteen
positiivinen etumerkki. Lahden taloudellinen huoltosuhde ja työllisyysaste jäivät keskitasoa heikommaksi suhteessa vertailtaviin kuntiin.

TAULUKKO1.
Lahden sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Lahti

22

19

12

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
14

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

8

17

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Lahti

21

23

17

25

22

19
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-----------

KUOPIO

-----------

(AS. 117 842)

Kuopion asuntodynamiikan tunnusluvut olivat keskitasoa
vertailtavien kuntien joukossa. Vanhojen asunto-osakkeiden
hinnat olivat Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen ja Turun jälkeen seuraavaksi korkeimmat, jos vertailukohteeksi
otetaan muut isot kaupungit.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Asunto-osakkeiden hinnat olivat kuitenkin alle puolet Helsingin hintatasosta
(48,1 %). Kuopion asunto-osakkeiden neliöhinnat ylittivät kuitenkin Jyväskylän,
Oulun ja Lahden neliöhinnat. Kuopion asuntojen neliöhinnat alenivat hieman
(-0,5 %) vuosien 2014-2016 välisenä aikana. Kuopion asuntojen neliöhinnat laskivat toisin kuin muissa yliopistokaupungeissa, mutta markkinavuokrat olivat
samanaikaisesti toiseksi korkeimmat yliopistokaupungeista (70 % Helsingin hintatasosta). Vuokratason nousu oli maltillista, mutta nopeampaa kuin Oulussa ja
Jyväskylässä. Valmistuneiden asuntojen ja asuntokauppojen määrä väestöpohjaan suhteutettuna oli keskitasoa vertailtaviin kuntiin nähden.
Kuopion tulodynamiikan tunnusluvut jäivät keskitasoa heikommaksi. Kuopion
väkiluku kasvoi maltillisesti vuosina 2014-2017, eikä yltänyt suurten yliopistokaupunkien tasolle. Kuopion väkiluku kasvaa väestöennusteen mukaan vuosina 2017-2030. Kuopion väestönlisäys on kuitenkin toistuvasti ollut nopeampaa
kuin viralliset väestöennusteet. Kuopion taloudellinen huoltosuhde ja työllisyysaste olivat vertailtavien kuntien keskitasoa.

TAULUKKO1.
Kuopion sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Kuopio

12

13

10

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
17

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

15

12

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Kuopio

20

17

11

21

16

15
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----------- PORI ----------(AS. 84 779)

Porin asuntodynamiikan tunnusluvut olivat heikot suhteessa vertailtaviin kuntiin. Porin vanhojen asunto-osakkeiden
neliöhinnat olivat toiseksi alhaisimmat ja neliöhinnat myös
laskivat hieman vuosien 2014-2016 aikana. Porin neliöhinnat
olivat vain noin kolmannes (35,5 %) Helsingin hintatasosta.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Porin vapaiden markkinoiden vuokrataso oli toiseksi alhaisin verrokkikunnista. Vuokrat kasvoivat maltillisesti Porissa vuosien 2014-2016 aikana. Poriin
valmistui kolmanneksi vähiten uusia asuntoja suhteutettuna asukaslukuun
vuosien 2010-2015 aikana, mutta asuntokauppojen määrä oli keskitasoa
suhteessa analyysin muihin kuntiin.
Porin kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden jäivät kolmanneksi alhaisemmaksi. Sen sijaan kotitalouksien mediaanitulot olivat keskitasoa. Porin
kannalta on haasteellista heikko väestönkehitys ja väestökehityksen kaksijakoisuus. Porin väkiluku väheni luonnollisen väestönlisäyksen negatiivisuuden
vuoksi, mutta muuttoliikkeestä Pori sai pientä muuttovoittoa. Porin väkiluku
kasvaa väestöennusteen mukaan hieman vuoteen 2030 mennessä. Porin
taloudellinen huoltosuhde jäi toiseksi heikoimmaksi verrokkikunnista: sataa
työllistä kohden oli 164 ei-työllistä. Lisäksi työllisyysaste jäi melko alhaiseksi.

TAULUKKO1.
Porin sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

24

14

24

Pori

Kunta

Pori

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
21

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

16

23

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

23

15

23

23

24

20

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI

65

-----------

KOUVOLA

-----------

(AS. 84 548)

Analyysin vertailukunnista Kouvolan positio oli heikoin. Kouvola kärsi analyysin muista kunnista poiketen metsäteollisuuden rakennemuutoksesta, opiskelumahdollisuuksien
rajallisuudesta ja negatiivisen väestökehityksen kierteestä.
Kouvolan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat alhaisimmat analyysin kunnista. Kouvolan neliöhinnat jäivät
alle kolmannekseen (28,2 %) Helsingin hintatasosta.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Halvat asuntojen neliöhinnat laskivat edelleen vuosien 2014-2016 aikana.
Osake-asuntojen edullisuus heijastui markkinavuokriin, jotka olivat selvästi
alhaisimmat vertailtavista kunnista. Kouvolan vapaiden asuntojen vuokrat
olivat vain vähän yli puolet (56,5 %) Helsingin neliöhinnoista. Kouvolan vuokrataso nousi huolimatta asunto-osakkeiden hintojen laskusta. Kouvolaan
valmistui vertailukunnista vähiten asuntoja ja asuntokauppojen määrä oli alhainen väkilukuun suhteutettuna.
Kouvolan kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden ja kotitalouksien mediaanitulot jäivät vertailukuntien keskitason alapuolelle. Kouvolan suurin
MFFXYJ QNNYY^^ SJLFYNN[NXJJS IJRTLWFܪXJJS PJMNY^PXJJS 0TZ[TQF RJSJYYईई
väestöä luonnollisen väestönlisäyksen ja kuntien välisen nettomuuton vuoksi
huomattavan paljon eikä lisääntynyt maahanmuutto riitä tasapainottamaan
tilannetta. Kouvola menetti suhteessa väestöpohjaan eniten väestöä vuosina 2014-2017. Kouvola oli myös ainoa vertailtavista kunnista, jossa väestö
vähenee edelleen väestöennusteen mukaan vuosien 2017-2030 välisenä aikana. Kouvolan taloudellinen huoltosuhde oli heikoin vertailtavista kunnista.
Työllisyysaste oli vähän keskitason alapuolella suhteessa verrokkikuntiin.

TAULUKKO1.
Kouvolan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

25

18

25

Kouvola

Kunta

Kouvola

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
15

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

22

25

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

19

20

25

24

25

18
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-----------

JOENSUU

-----------

(AS. 75 652)

Joensuun asuntodynamiikka oli keskitasoa vertailtaviin kuntiin nähden. Joensuun asuntomarkkinoiden pelastusrengas
on kaupungin suuri ja alati vaihtuva opiskelijamäärä. Joensuussa on eniten korkeakouluopiskelijoita väkilukuun suhteutettuna kaikista korkeakoulukaupungeista.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Joensuun vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat hieman keskitason
alapuolella. Asunto-osakkeiden hinnat olivat 44 % Helsingin hintatasosta.
Asuntojen neliöhinnat alenivat vuosina 2014-2016. Joensuun asema opiskelijakaupunkina ilmenee markkinavuokratasossa: vapaiden markkinoiden
neliövuokrat olivat vertailtavien kuntien keskitasoa ja kasvoivat melko reippaasti vuosina 2014-2016. Joensuuhun valmistui kuudenneksi eniten asuntoja vertailtavista kunnista vuosien 2010-2015 aikana suhteessa väkilukuun.
Joensuun tulodynamiikan tunnusluvut olivat heikot: kunnallisverotettavat
tulot olivat alhaisimmat analyysin kunnista ja kotitalouksien mediaanitulot
neljänneksi alhaisimmat. Heikko tulodynamiikka perustuu osittain opiskelijoiden korkeaan väestöosuuteen. Joensuun väkiluku kasvoi maltillisesti vuosien 2014-9/2017 aikana ja kasvaa maltillisesti väestöennusteen mukaan
vuoteen 2030 saakka. Joensuun elinvoimaisuuden tunnusluvut olivat tulodynamiikan tavoin heikot. Taloudellinen huoltosuhde jäi kolmanneksi heikoimmaksi ja työllisyysaste alhaisimmaksi vertailtavista kunnista. Joensuun
työllisyysaste jäi ainoana analyysin kuntana alle 60 % eli peräti 18 prosenttiyksikköä alhaisemmaksi kuin Nurmijärvellä.

TAULUKKO1.
Joensuun sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

18

20

13

Joensuu

Kunta

Joensuu

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
9

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

18

6

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

25

22

14

18

23

25
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-----------

LAPPEENRANTA

-----------

(AS. 72 685)

Lappeenrannan asuntodynamiikka oli vähän keskitason
alapuolella vertailtavista kunnista. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat kuudenneksi alhaisimmat (43,6
% Helsingin hinnoista) ja asuntojen hinnat laskivat hieman
vuosina 2014-2016.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Lappeenrannan vapaiden markkinoiden neliövuokrat olivat keskitason alapuolella (65,6 % Helsingin vuokrista). Vuokrat nousivat varsin maltillisesti
kolmen viime vuoden aikana. Lappeenrannan valmistuneiden asuntojen ja
asuntokauppojen määrä jäi vertailtavien kuntien alhaisimpien joukkoon. Lappeenrannan on asunto- ja muun dynamiikan potentiaalikerrointa lisää Venäjän läheisyys.
Lappeenrannan kunnallisverotettavat tulot olivat keskitason yläpuolella, mutta kotitalouksien mediaanitulot jäivät viidenneksi alhaisimmaksi analyysin
kunnista. Lappeenrannan haasteena oli muiden keskisuurten kaupunkien
tavoin väestökehitys. Lappeenrannan väkiluku kasvoi hieman vuosina 20142017, mutta mikä tärkeintä, se oli kuitenkin hitaasti kasvavalla uralla. Lappeenrannan väkiluvun ennakoidaan kasvavan jonkin verran vuoteen 2030
mennessä. Lappeenrannan taloudellinen huoltosuhde oli melko heikko. Työllisyysaste oli vähän keskitason alapuolella, mutta kohtuullinen huomioiden
opiskelijoiden korkea osuus väestöstä.

TAULUKKO1.
Lappeenrannan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin
indikaattoreilla
Kunta

Lappeenranta

Kunta

Lappeenranta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

20

10

18

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
16

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

19

22

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

12

21

21

22

21

17
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-----------

HÄMEENLINNA

-----------

(AS. 67 601)

Hämeenlinnan sijainti on optimaalinen koko maan kahden
suurimman työmarkkina-alueen välissä ja tärkeimmän tieja rataliikenneväylän varrella tunnin etäisyydellä kahdesta
suurimmasta kasvukeskuksesta.
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Sijaintietu ei ole kuitenkaan toteutunut 2010-luvulla. Hämeenlinnan asuntodynamiikan viime vuosien kehitystä voisi kuvata parhaiten sanalla ’alisuoriutunut’.
Hämeenlinnan asunto-osakkeiden hinnat olivat vähän keskitasoa alhaisimmat
vuonna 2016, ja 44,5 % suhteessa Helsingin asunto-osakkeiden hintoihin. Asuntojen hintakehitys oli laskeva sijainnista riippumatta viimeisen kolmen vuoden
aikana. Hämeenlinnan markkinavuokrat olivat yhdeksänneksi alhaisimmat vertailtavista kunnista (vuokrat olivat 66,5 % Helsingin vuokrista). Hämeenlinnan
vuokrat kasvoivat maltillisesti vuosien 2014-2016 aikana.
Hämeenlinnan tulodynamiikan luvut olivat keskitasoa vertailtavien kuntien
joukossa. Hämeenlinnan väestökehitys kääntyi lievästi negatiiviseksi vuosien
2014-2017 aikana. Negatiivisen väestökehityksen taustalla on ensisijaisesti
muuttotappiot maan sisäisessä muuttoliikkeessä, joka on selvä poikkeama aikaisempaan kehitykseen verrattuna. Hämeenlinnan väestön ennakoidaan kasvavan kohtuullisesti vuoteen 2030 mennessä, jos vuosien 2014-2017 kehitys jää
vähän väliaikaiseksi poikkeamaksi. Hämeenlinnan taloudellinen huoltosuhde jäi
keskitason alapuolelle, mutta työllisyysaste oli vastaavasti keskitason yläpuolella. Hämeenlinnan työllisyysaste oli hyvä, jos vertailukohdaksi otetaan analyysin
kaupungit ja yleisesti koko maan kaupungit.

TAULUKKO1.
Hämeenlinnan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Hämeenlinna

Kunta

Hämeenlinna

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

17

24

17

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
18

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

12

18

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

13

14

22

15

19

13
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-----------

VAASA

-----------

(AS. 66 876)

Vaasa on useilla muuttujilla kilpailukykyinen kaupunki sijaintiinsa ja kokoonsa nähden. Vaasan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat keskitason alapuolella vertailtavista
kunnista, mutta Vaasan kokoluokassa vain Porvoon hinnat
olivat korkeammat. Vaasan asuntojen neliöhinnat kasvoivat
hieman viimeisen kolmen vuoden aikana.
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Vaasan markkinavuokrataso on matala verrattuna asunto-osakkeiden hintoihin. Vaasan neliövuokrat olivat viidenneksi alhaisimmat verrokkikunnista. Vaasan vuokrataso kasvoi keskimääräistä nopeammin vuosina 2014-2016. Vaasan
vuokrat nousivat suhteellisesti eniten Helsingin ulkopuolella olevista kunnista.
Vaasassa on Joensuun ohella eniten korkeakouluopiskelijoita asukaslukuun
suhteutettuna.
Vaasan tulodynamiikan luvut olivat korkeat. Vaasan kunnallisverotettavat tulot
olivat korkeimmat pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kunnista. Vaasan kotitalouksien mediaanitulot olivat jopa viidenneksi korkeimmat vertailtavista kunnista.
Vaasan haasteena on muiden keskisuurten korkeakoulukaupunkien tavoin paikoilleen pysähtynyt väestönkehitys. Vaasan väestökasvu on tyrehtynyt etenkin
vuosina 2016-2017 ja ero on merkittävä suhteessa aikaisempaan kehitykseen
2000-luvulla. Tilastokeskuksen vuoden 2015 väestöennuste ennakoi kuitenkin
Vaasalle vahvaa kasvua vuoteen 2030 mennessä. Vaasan taloudellinen huoltosuhde oli keskitason yläpuolella vertailtavista kunnista, mutta Seinäjoen ohella
korkein pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kunnista. Vaasan kuntataloutta ja
elinvoimaa vahvistaa kohtuullisen hyvä työllisyysaste, joka oli Seinäjoen ja Hämeenlinnan jälkeen korkein pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kunnista.

TAULUKKO1.
Vaasan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Vaasa

15

9

21

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
6

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

11

15

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Vaasa

11

5

20

5

12

14
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-----------

SEINÄJOKI

-----------

(AS. 62 457)

Seinäjoki on Vaasan tavoin kilpailukykyinen kaupunki sijaintiinsa ja kokoonsa nähden. Seinäjoen asuntodynamiikan
tunnusluvut ovat kaksijakoiset. Seinäjoen asunto-osakkeiden hinnat olivat keskitason alapuolella, mutta omassa kokoluokassaan Vaasan tavoin korkeimmat Porvoon jälkeen.
Asunto-osakkeiden hintakehitys oli kuitenkin lievästi negatiivinen viimeisen kolmen vuoden aikana.
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Seinäjoen vuokrataso oli hyvin matala vertailtaviin kuntiin nähden (vain 61 % Helsingin vuokrista). Markkinavuokrat olivat kolmanneksi alhaisimmat ja vuokratason nousu toiseksi vähäisintä vuosina 2014-2016. Seinäjoen kasvudynamiikkaa
kuvaa kuitenkin se, että kaupunkiin valmistui eniten uusia asuntoja suhteessa
väestöpohjaan vuosina 2010-2015.
Seinäjoki jäi tulodynamiikassa naapurikaupunkinsa ja kilpailijansa Vaasan
varjoon. Seinäjoen kunnallis-verotettavat tulot asukasta kohden olivat keskitasoa, mutta kotitalouksien mediaanitulot jäivät keskitason alapuolelle. Seinäjoen väestölisäys oli hyvällä kasvu-uralla vuosina 2014-2017. Seinäjoen
kaikki väestökehityksen osatekijät olivat positiivisia. Seinäjoen luonnollinen
väestönlisäys jatkui valtavirrasta poiketen vahvan positiivisena. Seinäjoki
kasvaa väestöennusteen mukaan reippaasti vuoteen 2030 mennessä: kaupunki kasvaa ennusteen mukaan kolmanneksi eniten vertailtavista kunnista
suhteessa väestöpohjaan. Seinäjoen elinvoiman tunnusluvut ovat kilpailukykyiset: taloudellinen huoltosuhde ja työllisyysaste ovat keskitason yläpuolella
vertailtavista kunnista, mutta molemmat tunnusluvut ovat korkeimmat pääkaupunkiseudun vaikutusalueen ulkopuolella.

TAULUKKO1.
Seinäjoen sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

16

12

23

Seinäjoki

Kunta

Seinäjoki

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
24

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

13

1

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

14

18

7

3

11

10
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-----------

ROVANIEMI

-----------

(AS. 62 037)

Rovaniemi on monin tavoin erikoinen kaupunki: kaupunki
on väestöltään keskikokoinen, mutta opiskelija- ja hallintokaupunkina kokoaan isompi. Rovaniemen sijainti on samalla sen suurin vahvuus ja heikkous, joka tulee esiin tunnusluvuissa.
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Rovaniemen vanhojen asunto-osakkeiden hinnat jäivät kolmanneksi alhaisimmaksi (vain 39,5 % Helsingin hinnoista), mutta asunto-osakkeiden hinnat nousivat muista vertailtavista kunnista poiketen melko paljon viime vuosien aikana.
Rovaniemen markkinavuokrat olivat alhaiset ja vuokrien nousu maltillista riippumatta opiskelijapainotteisuudesta. Rovaniemellä valmistui keskitasoa enemmän eniten uusia asuntoja vuosina 2010-2015.
Rovaniemen tulodynamiikan tunnusluvut jäivät keskitason alapuolelle osittain
opiskelijoiden korkean osuuden vuoksi. Rovaniemen väkiluku kasvoi hieman vuosien 2014-2017 aikana ja jatkuu lievän positiivisena väestöennusteen mukaan
vuoteen 2030 saakka. Rovaniemen taloudellinen huoltosuhde oli keskitason alapuolelle, mutta kohtuullisen hyvä kaupungin sijaintiin ja muuhun Pohjois-Suomeen verrattuna. Rovaniemen työllisyysaste jäi myös keskitason alapuolelle,
mutta erottuu edukseen kaupungin sijainti huomioiden.

TAULUKKO1.
Rovaniemen sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

23

6

20

Rovaniemi

Kunta

Rovaniemi

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
22

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

17

10

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

18

19

16

17

17

16
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-----------

PORVOO

-----------

(AS. 50 203)

Porvoon asuntodynamiikan tunnusluvut ovat hyvät pääkaupunkiseudun läheisyyden ansiosta. Porvoon vanhojen
osakeasuntojen neliöhinnat olivat neljänneksi korkeimmat
vertailtavista kunnista. Asunto-osakkeiden hinnat olivat 59
% Helsingin hinnoista.
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Porvoon edellä olivat vain pääkaupunkiseudun keskuskaupungit; ero pääkaupunkiseudun keskuskaupunkeihin on kuitenkin suuri. Porvoon asunto-osakkeiden hinnat nousivat suhteellisesti eniten analyysin kunnista vuosina 2014-2016.
Porvoon markkinavuokrat ja vuokrien nousu oli hieman keskitason yläpuolella
(70 % Helsingin vuokratasosta). Porvoon uusien valmistuneiden asuntojen määrä jäi alhaiseksi vuosina 2010-2015, joka heijastui myös asuntokauppojen suhteelliseen vähäisyyteen.
Porvoon tulodynamiikan tunnusluvut olivat hyvät. Kunnallisverotettavat tulot olivat asukasta kohden laskettuna kuudenneksi ja kotitalouksien mediaanitulot yhdeksänneksi korkeimmat. Porvoon väkiluku kasvoi viime vuosien aikana, mutta
kasvuluvut olivat vähän keskitason alapuolella vertailtavista kunnista. Porvoon
asukasluku kasvaa väestöennusteen mukaan vuosina 2017-2030. Porvoon
taloudellinen huoltosuhde ja varsinkin työllisyysaste on kilpailukykyinen. Työllisyysaste oli viidenneksi korkein analyysin kunnista ja ylittää hallitusohjelmassa
olevan 72 % tavoitteen.

TAULUKKO1.
Porvoon sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Porvoo

4

1

11

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
12

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

21

21

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Porvoo

6

9

15

19

9

5
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-----------

LOHJA

-----------

(AS. 46 931)

Lohja on yksi Helsingin seudun kehyskunnista, joka on
kärsinyt Nurmijärvi-ilmiön negatiivisista puolista 2010-luvun aikana. Lohjan asuntodynamiikan tunnusluvut olivat
alivireiset suhteessa potentiaaliseen sijaintietuun.
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Lohjan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat jäivät seitsemänneksi alhaisimmaksi analyysin kunnista ja hintataso oli vain 43,7 % Helsingin hintatasosta.
Lohjan asunto-osakkeiden hinnat olivat halvimmat Helsingin seudulla. Lisäksi
asunto-osakkeiden hintakehitys oli negatiivinen vuosina 2014-2016. Vapaiden
markkinoiden vuokrat olivat alhaiset (62,6 % Helsingin hinnoista). Vuokrat nousivat maltillisesti viimeisen kolmen vuoden aikana. Lohjalle valmistui toiseksi vähiten uusia asuntoja vertailtavista kunnista vuosina 2010-2015 ja asuntokauppoja
tehtiin kolmanneksi vähiten suhteessa väestöpohjaan.
Lohjan tulodynamiikka oli keskitasoa. Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden jäivät keskitason alapuolelle ja kotitalouksien mediaanitulot olivat keskitasoa. Lohjan väestökehitys oli laskevalla uralla vuosina 2014-2017, mutta kasvanee väestöennusteen mukaan vuosien 2017-2030 aikana. Lohjan taloudellinen
huoltosuhde oli keskitasoa ja työllisyysaste keskitason yläpuolella. Työllisyysaste ylittää 70 % rajapyykin.

TAULUKKO1.
Lohjan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Lohja

19

16

22

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
23

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

23

24

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Lohja

17

13

24

20

14

11
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-----------

HYVINKÄÄ

-----------

(AS. 46 600)

Hyvinkään etuna on sijainti Helsingin kehysalueella ja hyvät
yhteydet pääkaupunkiseudulle. Hyvinkään vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat vähän keskitason alapuolella. Neliöhinnat olivat noin 50 % Helsingin hintatasosta ja
toiseksi matalimmat Lohjan jälkeen Helsingin kehyskunnista. Asunto-osakkeiden neliöhinnat laskivat suhteellisesti
eniten vertailtavista kunnista vuosina 2014-2016.
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Tästä huolimatta vapaiden markkinoiden vuokrataso on Hyvinkäällä melko korkea: noin 72 % Helsingin vuokratasosta. Vuokrien hinnat nousivat melko paljon
viimeisen kolmen vuoden aikana. Hyvinkäällä valmistui keskitasoa vähemmän
uusia asuntoja, mutta tehtiin siitä huolimatta neljänneksi eniten asuntokauppoja
suhteessa väestöpohjaan.
Hyvinkään asukkaiden tulotaso oli keskimääräistä korkeampi. Kunnallisverotettavat tulot olivat keskitason yläpuolella ja kotitalouksien mediaanitulo seitsemänneksi korkeimmat vertailtavista kunnista. Hyvinkään väkiluvun kehitys oli
positiivista, mutta vähäistä (+0,5 % vuosien 2014-9/2017) aikana. Hyvinkään
väestökehitys oli positiivinen ja jatkaa kasvavalla uralla väestöennusteen mukaan edelleen tulevina vuosina. Hyvinkään taloudellinen huoltosuhde ja työllisyysaste olivat selvästi keskitason yläpuolella. Työllisyysaste ylitti 70 % tason.

TAULUKKO1.
Hyvinkään sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

14

25

7

Hyvinkää

Kunta

Hyvinkää

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
muutos %
10 000 asukasta
2014-2016
2014-2016
7

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

4

20

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

10

7

19

16

10

9
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-----------

JÄRVENPÄÄ

-----------

(AS. 42 334)

Järvenpää on yksi parhaiten menestyneistä suurten kaupunkien kehyskunnista 2010-luvulla. Järvenpään sijainti
radan varrella on optimaalinen. Lisäksi kaupunki on tehnyt
osuvia strategisia valintoja asumiseen ja asuinympäristöön
liittyen. Järvenpään asuntodynamiikan tunnusluvut olivat
erinomaiset.
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Järvenpään asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat kuudenneksi korkeimmat
vertailtavista kunnista ja korkeimmat Helsingin seudun kehyskunnista (58,5
% Helsingin hintatasosta). Asunto-osakkeiden hinnat kuitenkin alenivat lievästi vuosina 2014-2016. Vuokrataso oli kohtuullisen korkea ja ylitti esimerkiksi Tampereen vapaiden markkinoiden vuokratason (vuokrataso oli 75,6 %
Helsingin vuokratasosta). Järvenpään vuokrat nousivat kolmanneksi eniten
vertailtavista kunnista vuosina 2014-2016. Järvenpäässä tehtiin asukaslukuun suhteutettuna kuudenneksi eniten asuntokauppoja ja kaupungissa valmistui seitsemänneksi eniten uusia asuntoja.
Järvenpään tulodynamiikan luvut olivat selvästi keskitasoa paremmat vertailtavista kunnista. Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat seitsemänneksi korkeimmat ja kotitalouksien mediaanitulot olivat kymmeneksi
korkeimmat. Järvenpään väestö kasvoi suhteellisesti toiseksi eniten vertailtavista kunnista vuosina 2014-2017. Tämä heijastuu positiivisesti Järvenpään tulevaan väestökehitykseen. Järvenpään taloudellinen huoltosuhde oli
kolmanneksi ja työllisyysaste neljänneksi kilpailukykyisin vertailtavista kunnista. Järvenpään työllisyysaste ylitti 75 % rajan.

TAULUKKO1.
Järvenpään sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

6

15

5

Järvenpää

Kunta

Järvenpää

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
3

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

6

7

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

7

10

2

13

3

4
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-----------

NURMIJÄRVI

-----------

(AS. 42 191)

Nurmijärvi on Pornaisten ohella ehkä hajautunein Helsingin
seudun kehyskunnista. Asuntomarkkinoiden ja liikkuvuuden
kehitys ei ole suosinut Nurmijärven kaltaisia kuntia 2010-luvulla. Nurmijärven asuntodynamiikan tunnusluvut ovat alivireiset sijaintiin suhteutettuna.
88
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Nurmijärven vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat keskitasoa korkeammat, mutta jäivät vain noin 53 % Helsingin hinnoista. Nurmijärven asunto-osakkeiden hinnat ovat laskeneet viimeisen kolmen vuoden aikana samoin
kuin useissa muissa Helsingin seudun kehyskunnissa. Nurmijärven vuokrataso
on keskitasoa alhaisempi. Vuokrat ovat noin 67 % suhteessa Helsingin vuokratasoon, mutta vuokrat nousivat melko paljon vuosien 2014-2016 aikana. Nurmijärvi-ilmiön negatiivinen puoli tulee esiin siinä, että kunnassa tehtiin toiseksi vähiten
asuntokauppoja suhteessa väestöpohjaan siitä huolimatta, että uusia asuntoja
valmistui yhdeksänneksi eniten analyysin kunnista.
Nurmijärven tulodynamiikka oli hyvä ja selvästi keskitasoa parempi. Kunnallisverotettavat tulot olivat yhdeksänneksi korkeimmat ja kotitalouksien mediaanitulot
neljänneksi korkeimmat vertailtavista kunnista. Nurmijärven väestökehitys oli
keskitasoa vuosina 2014-2017. Positiivinen väestökehitys jatkuu väestöennusteen mukaan hyvällä kasvu-uralla vuoteen 2030 saakka. Nurmijärven elinvoimaisuuden tunnusluvut ovat kärkiluokkaa: taloudellinen huoltosuhde oli kuudenneksi korkein ja työllisyysaste korkein kaikista vertailtavista kunnista. Nurmijärven
työllisyysaste oli peräti 77,6 %, joka on kärkiluokkaa Manner-Suomen kunnista.

TAULUKKO1.
Nurmijärven sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

10

21

16

Nurmijärvi

Kunta

Nurmijärvi

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
13

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

24

9

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

9

4

12

7

6

1

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI

89

-----------

KIRKKONUMMI

-----------

(AS. 39 183)

Kirkkonummen tunnusluvut ovat hyvät. Kirkkonummi
hyötyy sijainnistaan pääkaupunkiseudun keskuskaupunkien läheisyydestä, hyvistä yhteyksistä ja merellisyydestä. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat
Kirkkonummella kahdeksanneksi korkeimmat vertailtavista kunnista, mutta jäävät silti vain 55 % Helsingin
hintatasosta.
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Kirkkonummen asunto-osakkeiden hintakehitys oli negatiivinen vuosina 20142016. Kirkkonummen vuokrataso oli kahdeksanneksi korkein, mutta vuokrat
nousivat toiseksi eniten vertailtavista kunnista. Kirkkonummelle valmistui vuosien 2010-2015 aikana viidenneksi eniten asuntoja vertailtavista kunnista, mutta
asuntokauppojen määrä oli melko alhainen.
Kirkkonummen tulodynamiikan tunnusluvut olivat kärkiluokkaa vertailtavista
kunnista. Kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat kolmanneksi ja kotitalouksien mediaanitulot toiseksi korkeimmat. Kirkkonummen väestö kasvoi
keskitasoa enemmän ja kasvu jatkuu väestöennusteen mukaan vahvasti positiivisena vuosina 2017-2030. Kirkkonummen taloudellinen huoltosuhde oli seitsemänneksi korkein ja työllisyysaste kolmanneksi korkein analyysin kunnista.
Työllisyysaste ylitti 75 % tason.

TAULUKKO1.
Kirkkonummen sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin
indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

8

23

8

Kirkkonummi

Kunta

Kirkkonummi

Kotitalouksien
Kunnallis
mediaanitulot
verotettavat
tulot 2014-2015 2014-2015
3

2

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
2

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

20

5

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

9

11

7

3

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI

91

-----------

TUUSULA

-----------

(AS. 38 637)

Tuusulan asuntodynamiikan tunnusluvut jäivät vertailtavien
kuntien keskitason alapuolelle. Tuusulan vanhojen asuntoosakkeiden neliöhinnat olivat yhdeksänneksi korkeimmat
vertailtavista kunnista, mutta vain 55,6 % Helsingin neliöhinnoista.
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Tuusulan asunto-osakkeiden hinnat laskivat muiden Helsingin seudun kehyskuntien tavoin vuosina 2014-2016. Tuusulan vuokrataso oli varsin matala Helsingin kehyskunnaksi eikä vuokrien hinnassa tapahtunut juurikaan muutosta
vuosina 2014-2016. Tuusulassa tehtiin vähiten asuntokauppoja vertailtavista
kunnista asukaslukuun suhteutettuna. Valmistuneiden asuntojen määrä oli vähän keskitason alapuolelle.
Tuusulan tulodynamiikan luvut olivat kärkiluokkaa vertailtavista kunnista. Tuusulan kunnallisverotettavat tulot asukasta kohden olivat neljänneksi korkeimmat ja
kotitalouksen mediaanitulot kuudenneksi korkeimmat. Tuusulan väkiluvun kasvu oli maltillista vuosina 2014-2017, mutta kasvun ennakoidaan hieman kiihtyvän vuosina 2017-2030. Tuusulan taloudellinen huoltosuhde on viidenneksi korkein ja työllisyysaste toiseksi korkein. Tuusulan työllisyysaste oli 76,6 % vuoden
2015 lopussa.

TAULUKKO1.
Tuusulan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

9

17

15

Tuusula

Kunta

Tuusula

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
25

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

25

14

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

4

6

13

8

5

2
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-----------

KERAVA

-----------

(AS. 35 457)

Kerava on kaikin puolin tyypillinen suuren kaupunkiseudun
kehyskunta. Asuntodynamiikan tunnusluvut olivat kaksijakoiset. Keravan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat seitsemänneksi korkeimmat vertailtavista kunnista, noin
57 % Helsingin hintatasosta.
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Asuntojen hinnat alenivat muiden Helsingin seudun kehyskuntien tavoin viime
vuosina. Keravan vapaiden markkinoiden vuokrataso oli korkein Helsingin kehyskunnista ja vuokrataso edelleen kohosi neljänneksi eniten vertailtavista kunnista. Keravalla tehtiin vertailtavista kunnista viidenneksi eniten asuntokauppoja
suhteessa väkilukuun.
Keravan kunnallisverotettavat tulot olivat kahdeksanneksi korkeimmat verrattavista kunnista ja kotitalouksien mediaanitulot keskitasoa analyysin kunnista. Keravan väkiluvun kehitys oli heikkoa vuosina 2014-2017, mutta kuitenkin lievästi
positiivinen. Väestön ennakoidaan kasvavan suhteessa kuudenneksi eniten vuosina 2017-2030. Keravan taloudellinen huoltosuhde ja työllisyysaste olivat keskitason yläpuolella vertailtavista kunnista. Keravan työllisyysaste oli jo vuoden
2015 lopussa lähellä hallitusohjelman 72 % tavoitetta.

TAULUKKO1.
Keravan sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla
Kunta

Asunto-osakkeiden
hinta 2016

Asunto-osakkeiden
hinnan muutos %
2014-2016

Vuokra/
neliö 2016

Kerava

7

22

4

Vuokra/neliö Asuntokaupat/
10 000 asukasta
muutos %
2014-2016
2014-2016
4

Valmistuneiden
asuntojen määrä
2010-2015/10 000 as.

5

13

Kunta

Kunnallis
verotettavat
tulot 2014-2015

Kotitalouksien
mediaanitulot
2014-2015

Väkilukusuhteellinen
muutos
2014-9/2017

Väkiluku
suhteellinen muutos
9/2017-2030

Taloudellinen
huoltosuhde
2015

Työllisyysaste
% 2015

Kerava

8

12

18

6

8

8
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