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ANALYYSI
•••
Tässä analyysissä tarkastellaan kaupunkien asuntomarkkinoita, elinvoimaa ja vetovoimaa asuntosijoittajan näkökulmasta. Tarkasteluun valittiin 25 asuntosijoittamisen
näkökulmasta potentiaalista kaupunkia, jotka ovat joko
sijaintinsa tai kokoonsa nähden merkittäviä suomalaisia
suuria tai keskisuuria kaupunkeja.
Kaupunkien asuntomarkkinoita, elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta analysoidaan 12 muuttujan avulla. Valitut muuttujat ovat niin sanottuja ”supermuuttujia”, jotka parhaiten ja vertailukelpoisimmin kuvaavat tarkasteltavia
teemoja. Osa muuttujista on suhteutettu asukasluvulla ja muuttujien laskemiseen on käytetty useamman vuoden keskiarvoa, jotta muuttujat olisivat
sekä vertailukelpoisia että luotettavia.

Analyysiin nostettiin seuraavat muuttujat:
1)
2)
3)
4)

4

Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinta vuonna 2017
Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnan suhteellinen
muutos vuosien 2015-17 aikana
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
neliövuokra/kuukausi vuonna 2018
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokran
suhteellinen muutos 2015-2018 aikana
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5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Valmistuneet asunnot/10 000 asukasta kohden vuonna 2017
Toteutuneet asunto-osakkeiden kaupat/10 000
asukasta vuonna 2017
Suhteellinen väestönlisäys 2015-2018
Nettomuutto/1000as. 2014-2016
Asukkaiden mediaanitulot (kulutusyksikköä kohden)
keskiarvo vuosilta 2015-2016
Taloudellinen huoltosuhde 2016
Työllisyysaste 2016
Ara-indeksi (vuokramarkkinoiden kireys) 2017

Tarkastelun kaupungit (asukasluku):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Helsinki (647 792 as.)
Espoo (281 742as.)
Tampere (232 932as.)
Vantaa (225 682as.)
Oulu (202 047as.)
Turku (189 842as.)
Jyväskylä (139 856as.)
Lahti (119 968as.)
Kuopio (118 011as.)
Pori (84 615as.)
Kouvola (83 846as.)
Joensuu (75 851as.)
Lappeenranta (72 544as.)

14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)

Hämeenlinna (67 660as.)
Vaasa (66 787as.)
Seinäjoki (63 020as.)
Rovaniemi (62 922as.)
Porvoo (50 253as.)
Hyvinkää (46 729as.)
Lohja (46 660as.)
Järvenpää (43 126as.)
Nurmijärvi (42 423as.)
Kirkkonummi (39 286as.)
Tuusula (38 870as.)
Kerava (36 130as.)
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Analyysi on kaksiosainen, mutta molemmat osiot täydentävät toisiaan. Ensimmäisessä osiossa analysoidaan kaikkia kaupunkeja muuttujakohtaisesti yleisellä tasolla. Samalla tehdään jokaisen muuttujan osalta tärkeimmät
STXYTY/TPFNXYFRZZYYZOFFPZ[FYFFSXFSFQQNXJXYNOFLWFFܪSF[ZQQF9TNXJXXF
osiossa analysoidaan jokaista vertailukuntaa yksitellen kaikkien muuttujien
osalta. Tällöin nostetaan esille tarkasteltavan kaupungin erityispiirteet ja verrataan kunnan muuttujien arvoja relevantteihin vertailukohteisiin, kuten muuhun lähialueeseen tai saman kokoisiin luonnollisiin verrokkikaupunkeihin. Yksittäisten kaupunkien arvoja voidaan myös suhteuttaa kaikkien tarkastelun
kaupunkien arvojen mediaaneihin eli keskimmäiseen arvoon. Tämän lisäksi
jokaisen kunnan osalta esitetään ko. kunnan sijoitus muuttujakohtaisesti. Sijoituksia tarkasteltaessa on kuitenkin hyvä huomioida, että kuntien väliset todelliset erot ovat pienet lähisijoitusten osalta: olennaista on kiinnittää huomio
ryhmiin eli parhaan viidenneksen kunnat, toiseksi parhaan viidenneksen jne.
Analyysissä, etenkin ensimmäisessä osiossa kuntia on niputettu tekstissä
”ryhmiin”, joita vertaillaan usein keskenään (esim. suuret yliopistokaupungit).
Ohessa on listattu ”ryhmiä” ja niihin kuuluvia kuntia lukemisen helpottamiseksi.
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KUNTARYHMÄ

RYHMÄN KUNNAT

HUOMIOITA

Pääkaupunkiseutu

Helsinki, Espoo, Vantaa

Ei sisällä muita Uudenmaan
kehyskuntia

KUUMA-kunnat

Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Kirkkonummi, Tuusula,
Kerava

Helsinkiä, Espoota ja Vantaata ympäräivät kunnat. Ei sisällä etäämmällä
olevaa Lohjaa tai Porvoota

Uudenmaan kunnat

Vertailussa olevat
Uudenmaan kunnat

(Suuret) keskuskaupungit

Helsinki, Tampere, Oulu, Turku,
Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Pori,
Kouvola.

Sisältää kokonaan pk-seudun ja
KUUMA-kunnat, Lohjan ja Porvoon
Sisältää alueelliset keskuskaupungit
tai maakuntakeskukset. Ei sisällä
Kouvolaa pienempiä keskuskaupunkeja.

Suuret yliopisto/
korkeakoulukaupungit

Tampere, Turku, Oulu,
Jyväskylä, Kuopio

Ei sisällä Helsinkiä, vaikka kyseessä
on suurin yliopistokaupunki.

Pienemmät
yliopistokaupungit/
korkeakoulukaupungit

Vaasa, Lappeenranta,
Rovaniemi, Joensuu

Ei sisällä esim. Poria, koska
kyseessä on suuri kaupunki. Ei sisällä
Seinäjokea tai Hämeenlinnaa, koska
kaupungissa ei ole vastaavaa
yliopistotarjontaa

Pienemmät aluekeskukset

Vaasa, Lappeenranta, Rovaniemi, Joensuu, Seinäjoki,
Hämeenlinna

Keskisuuret aluekeskukset, mutta
ei sisällä esimerkiksi Porvoota tai
Lohjaa
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VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN
KESKIMÄÄRÄINEN NELIÖHINTA
VUONNA 2017
•••
Alla olevassa kuviossa on kuvattu kaupunkien vanhojen
asunto-osakkeiden neliöhintoja. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinta perustuu Tilastokeskuksen tietoihin vuodelta 2017.
Asunto-osakkeiden hinta kuvaa kaupungin kerros, rivi- ja paritalo-osakkeiden
keskimääräisiä hintoja vuonna 2017. On hyvä huomioida, että hintataso kaupungin sisällä saattaa vaihdella merkittävästi.
Vertailukaupunkien mediaanineliön hinta oli 1836 euroa ja keskimääräinen
neliöhinta 2074 euroa. Selvästi korkeimmat hinnat olivat Helsingissä: vertailun kaikkien kuntien mediaanihinnat olivat vain 45 % Helsingin hintatasosta.
Muiden pääkaupunkiseudun kuntien hintataso eroaa myös koko maan tasosta: vertailun toiseksi ja kolmanneksi korkeimmat hinnat löytyivät Espoosta ja Vantaalta. Uudenmaan korkeaa hintatasoa kuvaa se, että kymmenen
korkeimman hintatason kaupungista yhdeksän sijaitsi Uudellamaalla. Uudenmaan ulkopuolisista kunnista korkeimmat asunto-osakkeiden hinnat olivat Tampereella. Tampere oli ainoa Uudenmaan ulkopuolinen kunta, jossa
neliöhinnat olivat yli 2000 euroa.
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Uudenmaan ulkopuolella korkeimmat hinnat löytyivät suurista yliopistokaupungeista: Tampereelta, Turusta, Jyväskylästä ja Kuopiosta. Suurista yliopistokaupungeista Oulu oli poikkeuksellinen, sillä vanhojen asunto-osakkeiden
hintataso oli jopa alle mediaanin ja selvästi matalampi kuin muissa suurissa
yliopistokaupungeissa.
Alhaisimmat neliöhinnat olivat vanhoissa teollisuuskaupungeissa Porissa
ja Kouvolassa, joissa neliöhinnat jäivät selvästi alle mediaanin. Esimerkiksi
Kouvolan hintataso oli alle kolmasosan Helsingin hintatasosta

Lähde: Tilastokeskus, asuminen
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VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN
NELIÖHINNAN MUUTOS VUOSINA
2015-2017
•••
Kuviossa kuvataan asunto-osakkeiden neliöhinnoissa tapahtunutta muutosta kolmen tarkasteluvuoden aikana
(2015-2017). Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen asunto-osakkeiden hintakehitykseen.
Arvot ovat koko kaupungin keskiarvojen suhteellisia muutoksia. Asunto-osakkeiden hintakehitys oli verrokkikaupungeissa vaihtelevaa: hinnat kasvoivat 16
kaupungissa ja laskivat 9:ssä. Keskimäärin hinnat kasvoivat +0,7 prosenttia.
Mediaanikunnassa hinnat kasvoivat +1,2 prosenttia.
Hintojen suhteellinen muutos oli jyrkintä Lohjalla, jossa hinnat kasvoivat lähes 10 prosenttia kolmen vuoden aikana. Hinnat kasvoivat yli 5 prosenttia
myös Rovaniemellä ja Helsingissä. Espoon ja Turun hintakehitys oli myös
melko suurta. Muusta pääkaupunkiseudusta poiketen Vantaan vanhojen
asunto-osakkeiden neliöhintakehitys oli heikompaa kuin naapurikunnissa
(+1.2 %).
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Hinnat kasvoivat osassa Uudenmaan kehyskuntia, mutta toisaalta osassa
KUUMA-kuntia hintakehitys oli negatiivista. Uudeltamaalta neliöhinnat laskivat eniten Tuusulassa, jossa vuonna 2017 asunto-osakkeiden hinnat olivat
-2,5 prosenttia matalammat kuin vuonna 2015. Suurissa yliopistokaupungeissa hinnat pääsääntöisesti kasvoivat, mutta Kuopio teki poikkeuksen, jossa hinnat laskivat 3,3 prosentilla. Hintakehitys oli heikointa Lappeenrannassa ja Kouvolassa, jossa hinnat laskivat varsin paljon. Myös Hämeenlinnan
hintakehitys on negatiivista huolimatta sijaintiedusta laajenevien Helsingin ja
Tampereen työmarkkina-alueen välissä.
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VAPAARAHOITTEISTEN
VUOKRA-ASUNTOJEN NELIÖVUOKRA/
KUUKAUSI VUONNA 2018
•••
Kuviossa kuvataan 25 kaupungin vuokratasoa heinäkuussa
2018. Tiedot perustuvat Aran vuokratilastoihin. Hinnat on ilmaistu euroina/neliö kuukaudessa. Mukana on ainoastaan
vapaarahoitteiset vuokra-asunnot. 25 kaupungin neliövuokrien keskiarvo oli 13,2 euroa ja mediaani hieman matalampi
(12,95 €/neliö).
Helsingin hintataso eroaa selvästi muusta maasta, mutta ero naapurikaupunkeihin Vantaaseen ja Espooseen ei ole yhtä suuri kuin asunto-osakkeiden
osalta. Vantaan vuokrataso on kohtuullisen korkea, jos sitä vertaa Vantaan
vanhojen asunto-osakkeiden neliöhintoihin. Uudenmaan kunnat eivät eroa
muusta maasta vuokrien suhteen yhtä voimakkaasti kuin asunto-osakkeiden hintojen osalta: ainoastaan ratayhteyden ja sijainnin kannalta optimaalisissa kunnissa vuokrataso on korkea (Kerava ja Järvenpää), mutta muissa
pääkaupunkiseudun kehyskunnissa taas maltillisempi.
Vuokrataso oli pääkaupunkiseudun ulkopuolella korkein Tampereella. Muissa
suurissa yliopistokaupungeissa vuokrataso oli korkeahko. Suurista yliopistokaupungeista korkeimmat vuokrat olivat Tampereella ja Jyväskylässä, matalimmat taas Oulussa. Oulun vuokratasoa voi pitää erittäin matalana kau-
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pungin kokoon ja korkeakouluopiskelijoiden määrään verrattuna; esimerkiksi
huomattavasti pienemmässä ja syrjäisemmässä Rovaniemellä on korkeammat vuokrat kuin Oulussa. Vuokrataso oli matalin keskisuurissa kaupungeissa, joissa ei ollut kaikkien koulutusasteiden korkeakoulutarjontaa. Matalin
vuokrataso oli Kouvolassa ja Porissa. Lohjan vuokrataso on erityisen matala
suhteessa kaupungin sijaintiin.
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VAPAARAHOITTEISTEN
VUOKRA-ASUNTOJEN NELIÖVUOKRAN
SUHTEELLINEN MUUTOS
2015-2018 AIKANA
•••
Kuviossa kuvataan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
vuokrien suhteellista muutosta. Tiedot perustuvat ARA:n tilastoihin vuosilta 2015-2018. Vuokrat kasvoivat kaikissa 25
kaupungissa, joka luo mielenkiintoisen kontrastin asunto-osakkeiden hintoihin. Vuokrat kasvoivat keskimäärin 8,7
prosenttia verrokkikaupungeissa. Vuokratason muutokset
perustuvat kaupunkien keskiarvoihin, joten kaupunkien sisällä hintakehityksessä saattaa olla eroja.
Vuokrat kasvoivat eniten Järvenpäässä, jossa neliövuokra kasvoi jopa 16,7
prosenttia vuosina 2015-2018. Myös kahdeksassa muussa kaupungissa
vuokrat kasvoivat yli 10 prosenttia tarkastelujakson aikana. Toiseksi voimakkaimmin kasvoivat Turun vuokrat (14,2 %). Vuokrat kasvoivat Uudellamaalla
etenkin KUUMA –kunnissa: ainoastaan kahdessa KUUMA-kunnassa vuokrataso ei noussut yli 10 prosenttia. Helsingin, Vantaan ja Espoon vuokrakehitys
oli maltillisempaa, sillä vuokrataso oli lähtökohtaisesti varsin korkea näissä
kunnissa.
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Suurissa yliopistokaupungeissa vuokrakehitys oli pääosin kasvavaa. Vuokrat
kasvoivat eniten (yli 10 %) Turussa, Tampereella ja Jyväskylässä. Suurista
yliopistokaupungeista vuokrat kasvoivat vähiten Oulussa, jossa vuokrataso
poikkeaa muutenkin muista yliopistokaupungeista. Pienemmissä korkeakoulukaupungeissa vuokrakehitys oli maltillisempaa: eniten vuokrat kasvoivat Vaasassa (+10,3%) ja vähiten Lappeenrannassa (+7,4%).
Heikointa vuokrakehitys oli suurissa tai keskisuurissa kaupungeissa, joissa
ei ollut merkittävää korkeakoulutarjontaa, kuten Kouvolassa, Lahdessa ja
Porissa. Vähiten vuokrat nousivat Kouvolassa, jossa vuokrat kasvoivat vain
2,8 prosenttia. Myös osassa Uudenmaan pienempiä kuntia vuokrakehitys oli
heikkoa: esimerkiksi Tuusulassa vuokrat kasvoivat vain 4,3 prosenttia.

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI
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VALMISTUNEET ASUNNOT
/10 000 ASUKASTA VUOTTA
KOHDEN 2014-2016
•••
Kuviossa on kuvattu valmistuneiden asuntojen (kerros-,
rivi- ja omakotitalot) määrää suhteessa 10 000 asukkaaseen. Tulokset ovat kolmen viimeisimmän tilastovuoden
keskiarvo. Tämä poistaa satunnaisvaihtelua etenkin pienempien kuntien osalta.
Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen seutu- ja kaupunki-indikaattoreihin. Keskimäärin verrokkikaupunkeihin valmistui 70,2 asuntoa 10 000 asukasta kohden.
Koko maan tasolla asuntoja valmistui huomattavasti vähemmän eli vain 30
asuntoa 10 000 asukasta kohden. Rakentaminen keskittyy siis suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin myös väkilukuun suhteutettuna.
Valmistuneiden asuntojen määrä vaihteli huomattavasti 25 verrokkikaupungin
välillä: vilkkaimman rakennustoiminnan kuntaan rakennettiin lähes kahdeksankertainen määrä (suhteessa asukaslukuun) uusia asuntoja verrattuna matalimman rakennusaktiivisuuden kuntaan. Eniten uusia asuntoja valmistui Järvenpäähän, johon valmistui peräti 119 asuntoa 10 000 asukasta kohden. Myös
Vantaalla ja Kirkkonummella valmistui yli 100 asuntoa 10 000 asukasta kohden.
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Valmistuneiden asuntojen määrissä ei ollut yhtä selvää alueellista trendiä kuin
monien muiden muuttujien osalta.
Suurissa kaupungeissa valmistuneiden asuntojen määrä oli alhaisempi yksipuolisemman asuntorakenteen vuoksi eli suurissa kaupungeissa oli vähemmän
tarjolla pientalotarjontaa kuin keskisuurissa kaupungeissa tai kehyskunnissa.
Suurista kaupungeista Vantaan jälkeen eniten asuntoja valmistuikin pientalovoittoiseen Ouluun. Suurista kaupungeista Helsinkiin ja Turkuun valmistui vähiten
uusia asuntoja kroonisen tonttiniukkuuden vuoksi.
Vähiten asuntoja valmistui Kouvolaan, jonka asunnontuotanto suhteessa asukaslukuun jäi myös selvästi koko maan keskiarvon alle. Kouvolaan valmistui vain
13 % Järvenpään asunnoista. Huomionarvoinen on myös Lohjan hyvin matala
valmistuneiden asuntojen määrä: huolimatta kohtuullisesta sijainnista, Lohjalle
valmistui vähemmän asuntoja kuin koko maahan keskimäärin ja toiseksi vähiten 25 verrokkikaupungista.
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TOTEUTUNEET ASUNTO-OSAKKEIDEN
KAUPAT/10 000 ASUKASTA
KESKIMÄÄRIN VUOTTA
KOHDEN 2015-2017
•••
Kuviossa on kuvattu toteutuneita vanhojen asunto-osakkeiden kauppoja suhteutettuna 10 000 kaupungin asukkaaseen vuosina 2015-2017. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen
asumiseen liittyviin tilastoihin. Verrokkikaupunkien keskiarvo ja mediaani oli 131 kauppaa 10 000 asukasta kohden.
Viidessä verrokkikaupungissa tehtiin alle 100 asunto-osake
kauppaa 10 000 asukasta kohden.
Eniten toteutuneita asunto-osakekauppoja tehtiin Turussa suhteessa väestöpohjaan. Myös muissa suurissa kaupungeissa asuntokauppojen määrät
olivat suuria: Tampereella, Helsingissä ja Jyväskylässä tehtiin Turun jälkeen
eniten asuntokauppoja. Espoossa ja Vantaalla tehtiin 25 kaupungin keskitason verran asuntokauppoja, mutta selväti vähemmän kuin naapurikaupungissa Helsingissä. KUUMA-kunnissa asuntokauppojen määrät vaihtelivat
huomattavasti: Hyvinkäällä, Keravalla ja Järvenpäässä asuntokauppoja teh-
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tiin huomattavan paljon, kun taas Nurmijärvi ja Tuusula jäivät verrokkikuntien
hännille. Lohjalla ja Kirkkonummella tehtiin alle 100 asunto-osakekauppaa
10 000 asukasta kohden.
Kymmenestä suurimasta kaupungista vähiten asuntokauppoja tehtiin Porissa. Suurista yliopistokaupungeista vähiten kauppoja taas tehtiin Kuopiossa.
Pienemmistä korkeakoulukaupungeista eniten asunto-osakekauppoja tehtiin Vaasassa, ja vähiten Lappeenrannassa.
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SUHTEELLINEN
VÄESTÖNLISÄYS 2015-7/2018
•••
Alla on kuvattu 25 kaupungin asukasluvun suhteellista
muutosta ajanjaksolla 2015-2018/7 (jälkimmäinen on
ennakkotieto).
Asukasluvun muutos eli väestönlisäys koostuu kolmesta komponentista:
1) luonnollinen väestönlisäys, joka tarkoittaa syntyneiden ja kuolleiden erotusta, 2) kuntien välinen nettomuutto, joka tarkoittaa maan sisällä tulo- ja
lähtömuuttaneiden erotusta, sekä 3) nettosiirtolaisuus, joka tarkoittaa maastamuuton ja maahanmuuton erotusta. Väestönlisäys ei jakaannu tasapuolisesti verrokkikunnissa: 19 kaupungin väestö kasvoi, kun taas 6 kuntaa menetti asukkaita ajanjakson aikana. Vertailun mediaanikunnan kasvu oli 1,1
prosenttia.
Asukasluku kasvoi suhteellisesti eniten Helsingin ympäristössä: eniten Järvenpäässä, Vantaalla ja Espoossa. Suurista yliopistokaupungeissa väestönlisäys oli suurinta Tampereella ja Helsingissä. Helsingin väestönlisäys oli
määrällisesti suurinta.
Tampereen lisäksi väestönlisäys oli muissakin suurissa yliopistokaupungeissa merkittävää: Turku (+2,4 %), Jyväskylä (1,8 %) ja Oulu (1,6 %). Pienempien
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korkeakoulukaupunkien väestönkasvu oli heikompaa ja vaihteli hieman positiivisesta hieman negatiiviseen kehitykseen: eniten väkiluku kasvoi Rovaniemellä (+0,6 %) ja vähiten Vaasassa (-1,2 %). Huomionarvoista on Seinäjoen
poikkeuksellisen nopea väestönkehitys (2,4 %) rajallisesta korkeakoulutarjonnasta huolimatta.

Asukasluvun muutos

Kolmessa kunnassa väkiluku laski yli 1 prosentilla ajanjakson aikana. Väkiluku laski eniten Kouvolassa (yli -2 %). Lohja oli ainoa Uudenmaan kunta, jossa
väkiluku aleni. Lohjan väestönkehitys oli toiseksi negatiivisinta verrokkikunnista.
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KOKONAISNETTOMUUTTO/10 000
ASUKASTA 2014-2016
•••
Kuviossa kuvataan kaupunkiin kohdistuvaa kokonaisnettomuuttoa suhteutettuna 1000 asukkaaseen vuosina 2014-2016.
Kokonaisnettomuutto tarkoittaa yhteenlaskettua kuntien
välistä nettomuuttoa ja nettosiirtolaisuutta.
Verrokkikaupungeista kaikki muut kuin Lohja ja Kouvola saivat muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta. 25 kaupungin kokonaisnettomuuton keskiarvo
oli 4,6 henkilöä muuttovoittoa 1000 asukasta kohden.
Kaupunkien muuttovoitot suhteessa asukaslukuun vaihtelivat merkittävästi.
Eniten muuttovoittoa saivat Espoo ja Vantaa, jotka olivat ainoat analyysin
verrokit, jotka saivat yli 10 henkilöä muuttovoittoa 1000 asukasta kohden.
Muuttovoitot olivat merkittäviä useissa kaupungeissa: Turku, Tampere ja
Helsinki saivat kaikki yli 9 henkilöä muuttovoittoa 1000 asukasta kohden.
KUUMA-kunnissa muuttovoitot vaihtelivat: Järvenpää sai eniten muuttovoittoa ja Kirkkonummi kohtuullisen suuren voiton, kun taas esimerkiksi Tuusula
sai vain juuri ja juuri muuttovoittoja (ja olisi kärsinyt muuttotappioita ilman
maahanmuuttoa).
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Pienemmistä yliopistokaupungeista ja maakuntakeskuksista sai eniten
muuttovoittoa Joensuu ja vähiten Hämeenlinna. Suurimmat muuttotappiot
kohdistuivat Lohjaan ja Kouvolaan.
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31

9.
4.
32

ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

-----------

9.

-----------

ASUNTOKUNTIEN MEDIAANITULOT
(KULUTUSYKSIKKÖÄ KOHDEN)
KESKIARVO VUOSILTA 2015-2016
•••
Kuvaaja kuvaa kunnan asuntokuntien mediaanituloja
vuosien 2015-2016 keskiarvona. Mediaanitulot ovat laskettu kulutusyksikköä kohden, jolloin erot asumiskäyttäytymisessä eivät vaikuta niin merkittävästi. Tiedot perustuvat
Tilastokeskuksen tulonjakotilastoon.
25 kaupungin keskimääräiset mediaanitulot olivat 23 617 euroa. Mediaanituloissa oli merkittävää vaihtelua. Verrokkikaupungeista erottuu kolme ryhmää
mediaanitulojen perusteella.
Ensimmäiseen ryhmään kuuluvat osa Uudenmaan keskuskaupungeista ja
kehyskunnista. Korkeimmat mediaanitulot ovat Espoossa (jossa on koko
maan tasolla toiseksi korkeimmat tulot tällä mittarilla). Muita tähän ryhmään
kuuluvia kuntia ovat Nurmijärvi, Tuusula ja Kirkkonummi. Toiseen ryhmään
kuuluvat loput Uudenmaan kunnista, kuten Helsinki ja Vantaa. Uudenmaan
kunnista alhaisimmat tulot olivat Hyvinkäällä ja Lohjassa. On huomionarvoista, ettei yhdessäkään Uudenmaan ulkopuolisessa kunnassa mediaanitulot
ylittäneet 24 000 euroa.
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Uudenmaan ulkopuolista kunnista korkeimmat mediaanitulot olivat Hämeenlinnassa. Seuraavaksi korkeimmat tulot olivat Seinäjoella ja Vaasassa.
Suurissa yliopistokaupungeissa mediaanitulot olivat matalat: tämä perustuu
muun muassa opiskelijoiden suureen määrän kuntien väestöstä. Suurista
yliopistokaupungeista korkeimmat tulot olivat Oulussa ja matalimmat Joensuussa. 25 analyysin verrokkikunnista matalimmat tulot olivat Joensuussa,
jossa mediaanitulot ylittivät niukasti 20 000 euron rajan.
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10.

-----------

TALOUDELLINEN
HUOLTOSUHDE 2016
•••
Oheisessa kuviossa on kuvattu verrokkikuntien taloudellista huoltosuhdetta vuonna 2016. Taloudellinen huoltosuhde
on yksi parhaimmista alueen elinvoimaa ja kilpailukykyä
kuvaavista muuttujista, sillä muuttuja kuvaa ei-työllisen väestön suhdetta työlliseen väestöön.
Verrokkikaupunkien huoltosuhteen keskiarvo oli 133 eli 100 työllistä kohden
oli 133 ei-työllistä henkilöä. Verrokkikuntien taloudellinen huoltosuhde jäi selvästi alle koko maan keskiarvon (144), mutta erot analyysin verrokkikaupunkien välillä olivat suuret.
Taloudellinen huoltosuhde korostaa eroa Uudenmaan ja muun maan välillä:
kymmenen parhaiten sijoittunutta kunta sijaitsivat kaikki Uudellamaalla. Taloudellisesti kilpailukykyisin huoltosuhde oli Helsingissä. Tosin erot kuuden
matalimman huoltosuhteen kunnan välillä ovat vähäisiä. Uudenmaan ainoa
verrokkikunnista poikkeava huoltosuhde oli Lohjalla, jonka taloudellinen huoltosuhde jäi muita heikommaksi.
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Uudenmaan ulkopuolelta kilpailukykyisimmät huoltosuhteet löytyvät Pohjanmaalta eli Seinäjoelta ja Vaasasta. Myös suurten yliopistokaupunkien, etenkin Tampereen ja Turun huoltosuhteet ovat kilpailukykyisiä suhteessa koko
maan arvoihin (mutta heikkoja Uuteenmaahan verrattuna). Heikoimmat
huoltosuhteet olivat Porissa, Kouvolassa ja Joensuussa.
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11.

-----------

TYÖLLISYYSASTE
2016
•••
Kuviossa kuvataan vertailtavien kaupunkien työllisyysastetta
vuonna 2016. Työllisyysasteen tavoitetasona voi pitää Sipilän
hallituksen asettamaa 72 prosentin työllisyysastetta. Vertailun
kunnista kahdeksan ylittää 72 %:in tason. Verrokkikuntien työllisyysasteen keskiarvo oli 69,1 prosenttia vuonna 2016.
Kaikki kunnat, joiden työllisyysaste ylitti 72 prosenttia, sijaitsivat Uudellamaalla. Uudenmaan. Työllisyysaste ylitti 70 prosenttia kaikissa analyysin Uudenmaan kunnissa. Uudenmaan ulkopuolella työllisyysaste ylitti vain yhdessä
kunnassa 70 % (Seinäjoki). Korkeimmat työllisyysasteet sijoittuivat kolmeen
KUUMA-kuntaan: Nurmijärvelle, Tuusulaan ja Kirkkonummelle. 10 suurimasta kaupungista korkeimmat työllisyysasteet olivat Espoossa, Vantaalla, Seinäjoella ja Helsingissä.
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Uudenmaan ulkopuolella korkein työllisyysaste oli Seinäjoella (71,3 %). Myös
Vaasan työllisyysaste oli korkea. Sen sijaan muiden suurten kaupunkien ja
yliopistokaupunkien työllisyysaste jäi alhaiseksi analyysin 25 kunnan joukossa. Heikoin työllisyysaste suurista kaupungeista oli Jyväskylässä (63,9%) ja
Joensuussa (60,3 %).
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12.

-----------

ARA-INDEKSI 2017
(VUOKRAMARKKINOIDEN KIREYS)
•••
Kuvio kuvaa 25 verrokkikaupungin ARA-indeksiä vuonna 2017.
Muuttuja kuvaa asuntomarkkinoiden ”kireyttä” eli sitä, onko
asuntomarkkinoilla yli- vai alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Markkinatilanne on kireä (alitarjontaa), jos indeksi on 30-50.
Markkinatilanne on melko kireä (lievää alitarjontaa), jos indeksi on 20-30. Normaalina markkinatilannetta pidetään, jos indeksi on 15-20. Indeksin ollessa
10-20 markkinoilla on lievää ylitarjontaa ja indeksin ollessa alle 10 markkinoilla on selvää ylitarjontaa. Tässä analyysissä kaupungit on sijoitettu siten, että
korkeampi arvo on parempi asuntosijoittajan näkökulmasta, sillä alitarjonta
markkinoilla lisää vuokrien hintakehitystä ja parantaa asunnon vuokraajan
asemaa markkinoilla. On kuitenkin huomioitava, että pitkään jatkuva krooninen alitarjonta vuokra-asunnoista johtaa moniin ongelmiin, jotka voivat olla
luonteeltaan sosiaalisia (esim. asunnottomuus) tai vaikuttaa alueen elinvoimaan (esimerkiksi muuttajien suuntautuminen toimivimpien ja halvempien
vuokramarkkinoiden kuntaan).
Verrokkikunnista vain Helsinki sijoittui kireiden vuokramarkkinoiden luokkaan:
kysyntä on merkittävästi suurempaa kuin tarjonta. Lievää alitarjontaa sen
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sijaan oli yhteensä kahdeksassa kunnassa: indeksi oli korkein Espoossa ja
Vantaalla, mutta tähän ryhmään sijoittuivat Uudenmaan ulkopuolelta myös
Turku ja Kuopio.
Normaalin markkinatilanteen ryhmään sijoittui yhteensä seitsemän kuntaa,
jotka olivat joko suuria yliopistokaupunkeja tai Uudenmaan kuntia. Lievän ylitarjonnan luokkaan kuului seitsemän kaupunkia, joista Oulu oli suurin. Tässä
ryhmässä matalimmat indeksin arvot olivat Rovaniemellä ja Seinäjoella. Vain
kaksi kuntaa vertailtavista kunnista sijoittui selvän ylitarjonnan luokkaan: Pori
ja Vaasa.
Markkinatilanne oli kirein pääkaupunkiseudulla ja osassa yliopistokaupunkeja. Erot olivat melko suuret kaupunkien välillä. Sen sijaan KUUMA-kuntien
välillä oli hyvin merkittäviä eroja: esimerkiksi Keravalla indeksi oli lähimpänä
ylitarjontaa kuin normaalia markkinatilannetta, kun taas esimerkiksi Järvenpään markkinatilanne on lähellä lievää ylitarjontaa. Markkinatila on vähiten
kireä pienemmissä yliopistokaupungeissa tai maakuntakeskuksissa.
en 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
KAUPUNKIKOHTAINEN TARKASTELU,
Kaikkien vertailun kaupunkien
tarkastelu muuttujittain
(kaupungit asukasluvun mukaisessa järjestyksessä)
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HELSINKI (as. 647 792)
ESPOO (as. 281 742)
TAMPERE (as. 232 932)
VANTAA (as. 225 682)
OULU (as. 202 047)
TURKU (as. 189 842)
JYVÄSKYLÄ (as. 139 856)
LAHTI (as. 119 969)
KUOPIO (as. 118 012)
PORI (as. 84 615)
KOUVOLA (as. 83 846)
JOENSUU (as. 75 851)
LAPPEENRANTA (as. 72 544)
HÄMEENLINNA (as. 67 660)
VAASA (as. 66 787)
SEINÄJOKI (as. 63 020)
ROVANIEMI (as. 62 192)
PORVOO (as. 50 253)
HYVINKÄÄ (as. 46 729)
LOHJA (as. 46 660)
JÄRVENPÄÄ (as. 43 126)
NURMIJÄRVI (as. 42 432)
KIRKKONUMMI (as. 39 286)
TUUSULA (as. 38 870)
KERAVA (as. 36 130)
25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI
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HELSINKI

-----------

(AS. 647 792)

Helsinki poikkeaa monella tavalla muista suurista kaupungeista:
pääkaupungissa asuu yli kaksinkertainen määrä asukkaita
toiseksi suurimpaan kaupunkiin verrattuna ja Helsinki toimii
yli miljoonan asukkaan seudun keskuskaupunkina. Helsingin tunnusluvut ovat pääosin hyvällä tai erinomaisella tasolla.
Tämä heijastuu suoraan ja epäsuoraan Helsingin asuntomarkkinoihin: asumisen hinta on Helsingissä selvästi korkeinta koko
maasta. Keskimääräisen vanhan asunto-osakkeen hinta oli
Helsingissä yli 4 000 euroa/neliö.
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Helsingin hintataso on lähes kaksinkertainen verrokkikaupunkien hintatasoon nähden. Helsingin asunto-osakkeiden hintataso on selvästi naapurikaupunkeja Espoota ja Vantaata korkeampi. Neliöhinnat ovat myös kasvaneet voimakkaasti vuosien
2015-2017 välillä (6 %). Helsingin neliöhinnat kasvoivat kolmanneksi eniten analyysin
25 kunnan joukossa. Asunto-osakekauppa kävi Helsingissä myös vilkkaana: absoluuttisesti Helsingissä myytiin eniten asunto-osakkeita ja väkilukuun suhteutettuna
kolmanneksi eniten koko maasta. Uusia asuntoja Helsinkiin valmistui sen sijaan
merkittävästi vähemmän. Asukaslukuun suhteutettuna uusia asuntoja valmistui vähemmän kuin verrokkikunnissa keskimäärin.
Helsingin vuokrataso oli koko maan korkein. Ero Helsingin naapurikaupunkeihin oli
pienempi kuin asunto-osakkeiden hinnoissa. Helsingin keskimääräiset vapaiden
markkinoiden vuokrat neliötä kohden kuukaudessa lähestyivät 19 euroa vuonna
2018. Helsingin vuokrataso oli noin 40 % korkeampi kuin keskimäärin muissa suurissa kaupungeissa. Helsingin vuokrataso kasvoi lähes 8 prosentilla vuosien 2015-2018
aikana. Huolimatta kohtuullisen suuresta vuokratason kasvusta, kasvoivat vuokrat
(suhteellisesti) vähemmän kuin 25 kaupungissa keskimäärin. Helsingin vuokramarkkinoilla on kuitenkin merkittävä pula vuokra-asunnoista: Helsinki on koko maan ainut
kunta, jonka ARA-luokittelee kireiden vuokramarkkinoiden luokkaan ARA-indeksissä.
Helsingin elinvoiman ja vetovoiman mittarit ovat omaa luokkaansa koko maan tasolla. Helsingin väestö kasvaa voimakkaasti: määrällisesti väestönlisäys oli suurinta
koko maasta ja suhteellisesti kolmanneksi suurinta. Helsingin suhteellinen väestönlisäys oli hieman yli 3 % vuosien 2015-2017 aikana. Helsingin voimakas väestönlisäys perustuu vahvaan muuttovetovoimaan: Helsinki sai eniten muuttovoittoja koko
maasta kokonaismuuttoliikkeestä (muuttovoittoa yli 17 000 henkilöä 2015-2017) ja
asukaslukuun suhteutettunakin viidenneksi eniten verrokkikaupungeista. Helsingin
elinvoimaa kuvaa myös vahva työllisyysaste (>70 %). Helsinkiläisten kotitalouksien
mediaanitulot (per kulutusyksikkö) jäivät vertailun Uudenmaan kunnista kolmanneksi matalimmiksi erilaisen asukasrakenteen ja opiskelijavaltaisuuden vuoksi. Helsingin taloudellinen huoltosuhde on kuitenkin erittäin kilpailukykyinen eli alhaisin kaikista
analyysin 25 kunnasta.
TAULUKKO 1.
Helsingin sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

1

3

3

18

1

16

Helsinki

Kunta

Helsinki

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

1

5

5

9

1

12
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ESPOO

-----------

(AS. 281 742)

Espoo on Suomen toiseksi suurin kaupunki. Espoolla on sijaintietu koko maan suurimmassa väestö- ja työpaikkakeskittymässä. Sijaintietu heijastuu kaikkiin vertailun muuttujiin: Espoo
menestyy hyvin tai erinomaisesti lähes kaikilla muuttujilla.
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Espoon vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat toiseksi korkeimmat koko
maasta. Espoon ero kolmatta sijaa pitävään naapurikaupunkiin Vantaaseen oli
suuri. Toisaalta Espoon asunto-osakkeiden hinnat olivat selvästi matalammat kuin
Helsingissä: Espoon vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat hieman alle 85
prosenttia Helsingin hinnoista. Asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat lähes 5 prosenttia vuosien 2015-2017 aikana. Vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen määrät suhteessa asukaslukuun olivat kuitenkin alhaisemmat kuin Helsingissä ja Vantaalla. Espoon toteutuneiden kauppojen määrä oli lähellä analyysin 25 kaupungin keskitasoa.
Valmistuneiden asuntojen määrä suhteessa asukaslukuun ei myöskään yltänyt kärkijoukkoon. Espooseen valmistuikin vähemmän asuntoja kuin Vantaalle ja Espoon
läheisyydessä oleviin kehyskuntiin suhteessa väestöpohjaan.
Espoon vuokrataso oli toiseksi korkein koko maasta. Espoon vapaiden markkinoiden
keskimääräinen vuokrataso oli noin 87 prosenttia Helsingin vuokratasosta. Espoon
vapaiden markkinoiden keskimääräiset vuokrat kasvoivat lähes 10 prosenttia, eli ja
hieman enemmän kuin Helsingissä. Vaikka vuokrat kasvoivat lähes 10 prosentilla,
voi Espoon suhteellista vuokrakehitystä pitää maltillisena verrokkikaupunkien joukossa. Espoon ARA -indeksi oli toiseksi korkein analyysin verrokeista. ARA-indeksin
perusteella Espoon vuokramarkkinoilla on alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Espoo on kaikilla mittareilla vetovoimainen ja elinvoimainen kunta. Espoon väkiluku kasvaa voimakkaasti, sillä väestönlisäyksen suhteellinen muutos oli kolmanneksi
suurin 25 kunnan joukossa. Vuosien 2015-2017 aikana Espoon väkiluku kasvoi 4,4
prosentilla. Espoo hyötyi myös merkittävästi muuttoliikkeestä: Espoo sai muuttovoittoa yli 8 100 henkilöä vuosien 2014-2016 aikana. Asukaslukuun suhteutettuna
muuttovoitot olivat toiseksi suurimmat koko maasta. Vain Vantaa oli Espootakin
muuttovetovoimaisempi. Espoon sijainti Helsingin kyljessä näkyy myös asukkaiden
mediaanituloissa, jotka olivat selvästi korkeimmat vertailtavista kaupungeista. Myös
Espoon työllisyysaste on hyvin kilpailukykyinen (yli 73 %). Espoon työllisyysaste on
korkein suurista kaupungeista, mutta jäi hieman alhaisemmaksi kuin Uudenmaan
pienemmissä kaupungeissa. Espoon taloudellinen huoltosuhde on erittäin kilpailukykyinen).
TAULUKKO 2.
Espoon sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Espoo

2

4

11

9

2

12

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Espoo

2

3

2

1

5

6
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TAMPERE

-----------

(AS. 232 932)

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja toiseksi suurimman kaupunkiseudun keskuskaupunki. Tampere
menestyy useilla muuttujilla hyvin, mutta jää jälkeen Uudenmaan kolmesta keskuskaupungista. Tampereen asema
yliopistokaupunkina ja kasvukeskuksena heijastuvat osiin
Tampereen muuttujien arvoista: keskuskaupunki ei voi valita kaupunkiin muuttajia yhtä toimivasti kuin kehyskunnat.
Tampereen asunto-osakkeiden hinnat olivat korkeimmat
Uudenmaan ulkopuolisista verrokkikunnista ja kuudenneksi
korkeimmat kaikista analyysin 25 kunnista.
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Tampereen asunto-osakkeen neliöhinta oli 58 prosenttia Helsingin hinnoista: tämä korostaa merkittävää eroa pääkaupunkiseudun ja muun Suomen asuntomarkkinoiden
välillä. Tampereen asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat vuosien 2015-2017 aikana 2,5
prosenttia: kasvu oli kuudenneksi suurinta verrokkikaupungeista. Tampereen hyvää
asuntodynamiikkaa kuvaa se, että asunto-osakekauppoja tehtiin Tampereella toiseksi
eniten 25 kaupungista. Uusia asuntoja Tampereelle taas valmistui hieman enemmän
kuin keskimäärin verrokkikuntiin.
Tampereen vuokrataso oli korkein Uudenmaan ulkopuolisista analyysikunnista. Tampereen ero Helsinkiin ei ollut yhtä suuri kuin asunto-osakkeiden osalta. Tampereen keskimääräinen vapaiden markkinoiden vuokrataso oli 77 prosenttia Helsingin vuokratasosta. Tampereen vuokrien suhteellinen kasvu oli myös nopeampaa kuin keskimäärin
verrokkikunnissa. Tampereen vuokrat kasvoivat keskimäärin hieman yli 10 prosenttia
vuosien 2015-2018 aikana. ARA-indeksin perusteella Tampereen vuokramarkkinoiden
tila oli normaali eli markkinoilla ei ollut yli- eikä alitarjontaa.
Tampereen vetovoiman luvut ovat erinomaiset, mutta elinvoiman muuttujien arvot
vaihtelevat. Tampereen väkiluku kasvaa voimakkaasti: väkiluku kasvoi lähes 8 000
asukkaalla vuosien 2015-2017 aikana. Tampereen suhteellinen väestön muutos oli 3,5
%, joka oli neljänneksi korkein arvo vertailtavista kunnista. Tampere sai muuttovoittoa
kokonaisnettomuutosta yhteensä lähes 6 200 henkilöä vuosien 2014-2016 aikana.
Tampere sai asukaslukuun suhteutettuna neljänneksi eniten muuttovoittoa. Vaikka
Tampere saa merkittävää väestönlisäystä, Tampereen elinvoimaa kuvaavat mittarit
ovat pikemminkin keskinkertaisia. Tamperelaisen kotitalouden mediaanitulot ovat alhaiset: vain viidessä vertailukunnassa tulot olivat matalammat. Matalat mediaanitulot
selittyvät kuitenkin osittain sillä, että Tampere on vetovoimainen työttömien, opiskelijoiden ja muiden työvoiman ulkopuolella olevien muuttajien suhteen. Tampereen työllisyysaste on erittäin heikko: vain hieman alle 64 prosenttia, joka on yksi alhaisimmista
arvoista verrokkikuntien joukosta. Tampereen taloudellinen huoltosuhde oli kuitenkin
kohtuullisen kilpailukykyinen.
TAULUKKO 3.
Tampereen sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Tampere

Kunta

Tampere

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

6

8

2

11

6

7

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

11

4

4

20

13

24
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VANTAA

-----------

(AS. 225 682)

Vantaa menestyy erinomaisesti verrattuna Uudenmaan
ulkopuolisiin kaupunkeihin. Vantaa jää kuitenkin jälkeen
usealla mittarilla muista pääkaupunkiseudun kunnista.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Vantaan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat kolmanneksi korkeimmat verrokkikunnista. Vantaan asunto-osakkeiden hintataso poikkeaa kuitenkin huomattavasti naapurikuntien hintatasosta: Vantaan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat
olivat vain 64 prosenttia Helsingin hinnoista ja 76 prosenttia Espoon hinnoista. Myös
asunto-osakkeiden hintakehitys ei vastannut muuta pääkaupunkiseutua. Vantaan
asunto-osakkeiden hinnat nousivat vain 1,2 prosenttia vuosien 2015-2017 aikana, kun
Helsingissä hinnat kasvoivat 5,8 prosenttia ja Espoossa 4,9 prosenttia. Vantaalle valmistui asukaslukuun suhteutettuna kuitenkin selvästi enemmän uusia asuntoja kuin
Helsinkiin tai Espooseen. Vantaalle valmistui eniten uusia asuntoja suhteessa väestöpohjaan. Asunto-osakekauppoja Vantaalla tehtiin kahdeksanneksi eniten vertailtavista
kaupungeista suhteessa väkilukuun.
Toisin kuin asunto-osakkeiden hinnat, Vantaan vuokrataso vastasi lähes täysin Espoon vuokratasoa. Vantaan vuokrataso oli kolmanneksi korkein koko maasta. Myös
vuokratason muutos vastasi Espoota, sillä Vantaan vuokrat kasvoivat Espoon tavoin
lähes 10 prosenttia. Vuokrat kasvoivat suunnilleen analyysin 25 kunnan keskiarvon verran. Vantaan vuokrat kasvoivat suhteellisesti enemmän kuin Helsingin vuokrat. Vantaan vuokramarkkinoilla on ARA-indeksin perusteella alitarjontaa vuokra-asunnoista:
ARA-indeksi on kolmanneksi korkein vertailun kunnista.
Vantaa on erittäin vetovoimainen ja elinvoimainen kunta. Vantaan väkiluku kasvoi 11
000 asukkaalla vuosien 2015-2017 aikana. Vantaan väkiluku kasvoi hieman yli 5 prosentilla. Vantaan väkiluku kasvoi suhteellisesti toiseksi eniten analyysin 25 kaupungista.
Vantaan positiivinen väestönlisäys perustuu suuriin muuttovoittoihin, joita Vantaa saa
sekä kuntien välisestä nettomuutosta että nettosiirtolaisuudesta. Vantaa sai yhteensä
7 617 henkilöä muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta. Vantaan väkilukuun suhteutetut
muuttovoitot olivat suurimmat kaikista vertailukunnista. Vantaan asukkaiden mediaanitulot ovat Uudenmaan ulkopuolisiin kaupunkeihin verrattuna korkeat, mutta analyysin Uudenmaan kuntiin verrattuna alhaiset. Työllisyysaste noudattaa samaa kaavaa:
Vantaan työllisyysaste on muuhun maahan nähden hyvin korkea, mutta alueen sisällä
keskiasoa. Vantaan taloudellinen huoltosuhde on erittäin kilpailukykyinen.
TAULUKKO 4.
Vantaan sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Vantaa

3

13

8

2

3

11

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Vantaa

3

2

1

7

2

7

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI
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----------- OULU ----------(AS. 202 047)

Oulu on pohjoisen ja ”puolen Suomen” pääkaupunki. Oulu
on koko maan viidenneksi suurin kaupunki ja neljänneksi suurimman kaupunkiseudun keskuskaupunki. Oulun sijainti eroaa merkittävästi muista suurista kaupungeista ja
seuduista, ja tämä heijastuu Oulun asuntodynamiikkaan
voimakkaasti. Huolimatta Oulun seudun suuresta koosta ja
laaja-alaisesta korkeakoulutarjonnasta, asumisen hintataso on Oulussa selvästi alhaisempi kuin etelän suurissa kaupungeissa ja seuduilla.
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ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Vetovoiman ja elinvoiman mittarit vaihtelevat: Oulu on vetovoimainen kaupunki, mutta
muuttoliikkeen rakenne on epäedullinen kaupungin elinvoiman kannalta Tampereen
tavoin. Oulun vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat kaupungin kokoon nähden erittäin matalat elivain 1 703 euroa neliötä kohden. Oulun asunto-osakkeiden neliöhinnat
olivat viidenneksi matalimmat vertailun kunnista: Oulun hintataso oli vain 42 prosenttia
Helsingin hintatasosta. Oulun asunto-osakkeiden neliöhinnat kasvoivat, mutta kasvu
oli maltillista (1,6 %) vuosien 2015-2017 aikana. Asunto-osakekauppoja Oulussa tehtiin (asukaslukuun suhteutettuna) 25 kaupungin keskitason verran. Asuntotuotanto oli
kohtuullisen vilkasta Oulussa, sillä Ouluun valmistui kahdeksanneksi eniten uusia asuntoja asukaslukuun suhteutettuna.
Oulun vuokramarkkinat eroavat myös merkittävästi etelän ja lännen kasvukeskuksista.
Oulun vuokrataso on yli 200 000 asukkaan kaupungiksi erittäin matala. Oulussa keskimääräinen vapaiden markkinoiden neliövuokra kuukautta kohden oli 12,29 euroa, joka
oli seitsemänneksi matalin vuokrataso kaikista kunnista ja selvästi matalin suurista
yliopistokaupungeista. Vuokrien kasvu oli kuitenkin varsin reipasta. Oulun vuokrataso
kasvoi 8,2 prosenttia vuosien 2015-2018 aikana. Oulussa on vuokramarkkinoilla ainoana suurena yliopistokaupunkina lievää ylitarjontaa vuokra-asunnoista.
Oulun vetovoiman ja elinvoiman tila on kaksijakoinen. Oulun väkiluku kasvoi maltillisesti vuosien 2015-2018 aikana (1,8 %). Oulun väestönlisäys oli yhteensä noin 3 500
asukasta. Oulu sai noin 3 000 henkilöä muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta. Oulun
muuttovoitot olivat kymmeneksi suurimmat vertailun kunnista suhteessa asukaslukuun. Muuttovoitot ja väestönlisäys eivät kuitenkaan heijastu vahvasti kaupungin elinvoimaisuuden mittareihin. Oululaisten mediaanitulot kulutusyksikköä kohden olivat
verrokkikuntien keskitasoa, mutta olivat kuitenkin korkeimmat suurista yliopistokaupungeista. Oulun taloudellinen huoltosuhde oli keskimääräistä heikompi analyysin 25
kunnan joukossa. Suurista yliopistokaupungeista Oulun huoltosuhde on kuitenkin heikoin. Myös Oulun työllisyysaste oli vain 64,4 prosenttia eli kuudenneksi heikoin kaikista
vertailun kunnista.
TAULUKKO 5.
Oulun sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Oulu

Kunta

Oulu

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

21

11

13

8

19

15

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

17

10

10

16

19

20
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-----------

TURKU

-----------

(AS. 189 842)

Turku on koko maan kuudenneksi suurin kaupunki ja kolmanneksi suurimman kaupunkiseudun keskuskaupunki.
Turku on asuntodynamiikan mittareilla vahva, mutta jää
kuitenkin jälkeen kasvukolmion muista kaupungeista. Turku
on vetovoimainen kaupunki, mutta elinvoimaisuutta kuvaavat mittarit eivät ole yhtä vahvat.
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Turun asunto-osakkeiden hinnat olivat vertailun kunnista 11. suurimmat eli 1 992 euroa neliötä kohden. Turun vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat olivat selvästi Helsinkiä matalammat, ja jäivät noin puoleen Helsingin hintatasosta. Turun asunto-osakkeiden hinnat olivat myös merkittävästi matalammat kuin Tampereella (85 % Tampereen
hintatasosta). Turun neliöhinnat kasvoivat kuitenkin nopeasti vuosien 2015-2017 aikana (5 %). Turun neliöhintojen kasvu oli viidenneksi suurinta vertailun kunnista. Vanhojen asunto-osakkeiden kauppa oli Turussa kaikkein vilkkainta vertailun kaupungeista
asukaslukuun suhteutettuna. Toisaalta asuntorakentaminen ei ollut Turussa erityisen
vilkasta, sillä uusia asuntoja Turkuun valmistui viidenneksi vähiten suhteessa asukaslukuun.
Turun vapaiden markkinoiden keskimääräinen neliövuokra kuukautta kohden oli 13,35
euroa. Turun vuokrataso on hieman yllättäen toiseksi matalin suurista yliopistokaupungeista. Matala vuokrataso kasvoi kuitenkin suhteellisesti toiseksi eniten kaikista vertailun kunnista: vuokrataso nousi yhteensä 14,2 prosenttia vuosien 2015-2018 aikana.
Turun vuokramarkkinoilla on jonkin verran alitarjontaa vuokra-asunnoista, ARA-indeksi
kertoo Turun vuokramarkkinoiden olevan melko kireässä tilassa. Turun vuokramarkkinoiden tila on kirein Uudenmaan ulkopuolisista kunnista.
Turkua voi pitää kaikin puolin vetovoimaisena kaupunkina merkittävän korkeakoulutarjonnan ja sijainnin ansiosta. Turun väkiluku kasvoi vuosien 2015-2018/7 aikana
yhteensä lähes 4 000 asukkaalla. Turun väkiluvun muutos (2,1 %) oli kahdeksanneksi
suurin verrokkikunnista. Turun väestönlisäys perustuu kokonaisnettomuuttoon: Turku
sai muuttovoittoa kuntien välisestä muuttoliikkeestä sekä nettosiirtolaisuudesta yhteensä yli 5 100 henkilöä. Turun muuttovoitot olivat kolmanneksi suurimmat asukaslukuun suhteutettuna vertailun kunnista. Turun elinvoimaa kuvaavat indikaattorit ovat
kuitenkin suhteellisen heikkoja: turkulaisten mediaanitulot kulutusyksikköä kohden olivat toiseksi matalimmat vertailun kunnista opiskelijakeskeisyyden vuoksi. Turun työllisyysaste oli matala (64 %) muiden pääkaupunkiseudun ulkopuolisten suurten yliopistokaupunkien tavoin. Turun taloudellinen huoltosuhde on sen sijaan kilpailukykyinen ja
kolmanneksi paras Uudenmaan ulkopuolisista kunnista.
TAULUKKO 6.
Turun sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Turku

11

5

1

21

11

2

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Turku

6

8

3

24

14

21
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-----------

JYVÄSKYLÄ

-----------

(AS. 139 856)

Jyväskylän asuntodynamiikkaa kuvaavat arvot ovat jonkin
verran kaikkia vertailun kuntia vahvemmat ja omassa ryhmässään hieman keskitasoa paremmat. Jyväskylä vastaa
vetovoimaltaan myös suurten yliopistokaupunkien keskitasoa. Elinvoimaa kuvaavat mittarit ovat taas Jyväskylän
osalta heikot.
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Jyväskylän asunto-osakkeiden hintataso on kaikkien vertailun kuntien keskitasoa
ja suurten yliopistokaupunkien keskitasoa. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat maksoivat Jyväskylässä keskimäärin 1 828 euroa vuonna 2017. Myös asunto-osakkeiden neliöhintojen muutos vastasi vertailtavien kaupunkien keskitasoa.
Kuitenkin asunto-osakkeiden hintatason nousua ei voi pitää erityisen merkittävänä, sillä hinnat nousivat keskimäärin vain 1,5 prosenttia kolmen viimeisen tilastovuoden aikana. Asunto-osakkeiden hintamuutos on merkittävästi matalampi kuin
Helsinki-Tampere-Turku kasvukolmion alueella. Asunto-osakkeiden kauppa oli kuitenkin Jyväskylässä vilkasta: asukaslukuun suhteutettuna asunto-osakekauppoja
tehtiin Jyväskylässä neljänneksi eniten vertailun kaupungeista. Jyväskylään valmistui myös merkittävästi uusia asuntoja: asukaslukuun suhteutettuna Jyväskylään valmistui suurista kaupungeista toiseksi eniten uusia asuntoja.
Jyväskylän vuokrataso on toiseksi korkein Uudenmaan ulkopuolella. Keskimääräinen neliövuokra oli kuukaudessa 13,53 euroa vuonna 2018. Vuokrataso kasvoi voimakkaasti vuosien 2015-2018 aikana (11 %). Vuokratason muutos oli viidenneksi
korkein vertailtavista kunnista. Jyväskylän vuokramarkkinoiden tarjonnan tila on
normaali, eli vuokramarkkinoilla ei ole yli- eikä alitarjontaa. Jyväskylän ARA-indeksi
oli toiseksi matalin suurista yliopistokaupungeista.
Jyväskylän väestönlisäys on merkittävää ensisijaisesti opiskelijamuuttojen ansiosta. Jyväskylän asukasluku kasvoi yhteensä 2 500 asukkaalla vuosien 2015-2018/7
aikana. Suhteellinen väestönmuutos oli 1,8 prosenttia. Jyväskylä sai merkittävää
väestönlisäystä kuntien välisestä muuttoliikkeestä: muuttovoitot olivat 1 500 henkilöä vuosien 2014-2016 aikana. Jyväskylän muuttovoitot olivat yhdeksänneksi suurimmat suhteessa väkilukuun. Muuttovoitot olivat kuitenkin toiseksi matalimmat
suurista yliopistokaupungeista. Jyväskylän elinvoimaisuuden mittarit olivat varsin
heikot. Mediaanitulot olivat neljänneksi matalimmat vertailun kunnista. Työllisyysaste oli matala (63,9 %). Myös taloudellinen huoltosuhde oli alle vertailun kaupunkien keskitason.
TAULUKKO 7.
Jyväskylän sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Jyväskylä

Kunta

Jyväskylä

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

14

12

4

6

7

5

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

13

9

9

22

18

22
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----------- LAHTI ----------(AS. 119 969)

Lahden sijainti on hyvä, mutta kaupunki on jäänyt katveeseen muiden suurien kaupunkien kehityksestä. Korkeakoulutarjonnan rajallisuus heijastuu vahvasti Lahden asuntodynamiikkaan ja elinvoimaan, mutta tästä huolimatta Lahden
väestölisäys ja vetovoima ovat kohtuullista tasoa.
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Lahden asunto-osakkeiden hintataso eroaa selvästi muita yli 100 000 asukkaan kaupungeista. Keskimääräinen neliö vanhassa asunto-osakkeessa maksoi Lahdessa
1 708 euroa, joka oli kuudenneksi matalin neliöhinta vertailun kaupungeista. Lahden vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat olivat vain 42 % Helsingin hintatasosta
hyvästä sijainnista ja saavutettavuudesta huolimatta. Lahden asuntodynamiikkaa
heikentää asunto-osakkeiden hintatason negatiivinen kehitys. Asunto-osakkeiden
hinnat laskivat -1,4 prosenttia vuosien 2015-2017 aikana. Asunto-osakekauppojen
määrä suhteessa asukaslukuun Lahdessa oli vertailtavien kaupunkien keksitasoa.
Asuntoja Lahteen valmistui hieman vähemmän uusia asuntoja kuin vertailun kaupunkeihin keskimäärin.
Lahden vuokrataso oli kohtuullinen siitä huolimatta, ettei kaupungissa ole muiden
yli 100 000 asukkaan kaupunkien tavoin kysyntää nostavaa laajaa korkeakoulutarjontaa. Lahden keskimääräinen vapaarahoitteinen neliövuokra oli 12,59 euroa kuukaudessa vuonna 2018. Vuokratason ja asunto-osakkeiden hintatason välillä on
merkittävä ero, kun molempia vertaa Helsingin hintatasoon: vuokrataso on lähes
70 prosenttia Helsingin vuokratasosta, kun taas asunto-osakkeiden hintataso vain
42 prosenttia. Lahden vuokrakehitys oli kuitenkin heikkoa: vuokrat kasvoivat vain
3,8 prosenttia vuosien 2015-2018 aikana eli toiseksi vähiten vertailun 25 kunnista.
Vuokramarkkinoiden tarjonnan tila on normaali: markkinoilla ei ole siis yli- eikä alitarjontaa.
Lahden väestö kasvoi vuosien 2015-2018 aikana maltillisesti. Lahden määrällinen
väestönlisäys oli hieman yli 1 200 henkilöä. Lahti sai kohtuullisesti 1 500 henkilöä
muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta vuosien 2014-2016 aikana. Lahden muuttovoitto oli asukaslukuun suhteutettuna vertailun kaupunkien keskitasoa. Lahtelaisten mediaanitulot olivat matalat: vain kahdessa muussa vertailun kaupungissa
tulot olivat Lahtea alhaisimmat. Lahden työllisyysaste on matala kuten muissakin
Uudenmaan ulkopuolella olevissa suurissa ja keskisuurissa kaupungeissa. Lahden
taloudellinen huoltosuhde jäi myös heikoksi.
TAULUKKO 8.
Lahden sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Lahti

20

17

10

17

16

24

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Lahti

14

14

14

23

22

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

KUOPIO

-----------

(AS. 118 012)

Kuopio menestyy kohtuullisesti, mutta jää jälkeen etelän
suurista yliopistokaupungeista useimmilla mittareilla. Kuopion väestönkehitys on kohtuullista. Kuopio on vetovoimainen muuttovoittojen perusteella. Elinvoimaisuutta kuvaavat mittarit ovat hieman taas keskitasoa heikommat, mutta
omassa kontekstissaan vähintään kohtuulliset.
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Kuopion asunto-osakkeiden hintataso on vertailun kuntien keskitasoa. Kuopion neliöhinnat olivat keskimäärin 1 836 euroa vuonna 2017. Asunto-osakkeiden hinnat olivat
suurten yliopistokaupunkien keskitasoa, mutta vain alle puolet Helsingin hintatasosta.
Asunto-osakkeiden hintakehitys on kuitenkin ollut negatiivista: vanhojen asunto-osakkeiden hinnat laskivat yhteensä 3,3 prosentilla vuosien 2015-2017 aikana. Asunto-osakekauppojen määrä vastasi vertailtavien kuntien keskiarvoa, mutta oli vähäinen muihin
suurin yliopistokaupunkeihin verrattuna. Myös valmistuneiden uusien asuntojen määrä oli keskitasoa.
Kuopion vuokrataso on vertailun kaupungeista kymmeneksi korkein. Keskimääräinen
neliövuokra kuukaudessa vapailla markkinoilla oli 13,27 euroa: vuokrataso vastasi muita suuria yliopistokaupunkeja. Kuopion vapaiden markkinoiden keskimääräiset vuokrat
kasvoivat lähes 10 prosenttia vuosien 2015-2018. Kuopion vuokramarkkinoiden tila oli
ARA-indeksin perusteella melko kireä eli vuokra-asunnoista oli alitarjontaa. ARA-indeksi
oli suurista yliopistokaupungeista toiseksi korkein.
Kuopion väestönkehitys oli kohtuullisesta: väkiluku kasvoi 1 000 henkilöllä vuosien
2015-2018 aikana. Kuopion väestönkehitys oli heikointa suurista yliopistokaupungeista, mutta sai kuitenkin merkittävää muuttovoittoa kuntien välisestä muuttoliikkeestä.
Kuopion muuttovoitot olivat seitsemänneksi suurimmat asukaslukuun suhteutettuna
vertailtavista kaupungeista ja kolmanneksi suurimmat suurista yliopistokaupungeista.
Kuopiolaisten mediaanitulot olivat kahdeksanneksi matalimmat vertailun kaupungeista, mutta toiseksi korkeimmat suurista yliopistokaupungeista. Kuopion työllisyysaste
on hyvä suureksi kaupungiksi (65,9 %). Kuopion taloudellinen huoltosuhde oli alle vertailukuntien keskiarvon, mutta vastasi koko maan keskimääräistä tasoa.
TAULUKKO 9.
Kuopion sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Kuopio

13

22

14

12

10

13

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Kuopio

9

15

7

18

17

16
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----------- PORI ----------(AS. 84 615)

Porin haasteena on korkeakoulutarjonnan rajallisuus ja
heikko saavutettavuus, jotka heijastuvat Porin kaikkiin indikaattoreihin. Porin muuttujien arvot olivat heikkoja muihin
25 verrokkikuntiin nähden.

64
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Porin vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat ovat toiseksi matalimmat vertailtavista kunnista. Porin vanhojen osake-asuntojen keskimääräinen neliöhinta oli 1 344
euroa. Porin neliöhinnat olivat vain kolmasosan Helsingin hintatasosta. Asunto-osakkeiden hinnat laskivat -1,8 prosentilla vuosien 2015-2017 aikana. Porissa tehtiin asukaslukuun suhteutettuna hieman alle vertailun kaupunkien keskitasoa vähemmän
asunto-osakekauppoja. Uusia asuntoja Poriin valmistui vähän muihin vertailun kuntiin nähden.
Myös Porin keskimääräinen vuokrataso oli poikkeavan alhainen muihin vertailun
kaupunkeihin verrattuna: vain Kouvolassa vuokrataso oli vieläkin alhaisempi. Porin
keskimääräinen vuokra neliötä kohden oli Porissa 10,63 euroa vuonna 2018. Porin
vuokrataso, kuten kaikkien vertailun kuntien vuokrataso, kasvoi vuosien 2015-2018
aikana, mutta muutos oli kohtuullisen vähäinen (4,8 %). Porin vuokramarkkinoiden
ongelmana on myös vuokra-asuntojen ylitarjonta: ARA-indeksi 9,3 kertoo, että markkinoilla on selvää ylitarjontaa. Porin ARA-indeksi on toiseksi matalin vertailun kunnista.
Porin vetovoimaisuus on heikkoa. Pori ei saanut väestönlisäystä vuosien 2015-2018
aikana, vaan väkiluku laski yli -700 henkilöllä tämän ajanjakson aikana. Suhteellinen
väestönkehitys oli neljänneksi heikointa (-0,9 %). Pori sai kuitenkin pientä muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta: muuttoliike kasvatti Porin väkilukua yhteensä 400 henkilöllä. Muuttovoitot olivat kuitenkin vähäisiä verrattuna 25 kaupunkiin: Porin muuttovoitot olivat viidenneksi alhaisimmat. Porin elinvoimaa kuvaavat mittarit ovat heikot.
Porilaisten mediaanitulot ovat alhaiset. Porin elinvoiman heikkoutta kuvaa erittäin
korkea taloudellinen huoltosuhde: Porissa oli 166 ei-työllistä 100 työllistä kohden.
Työllisyysaste jäi vain 63,9 prosenttiin.

TAULUKKO 10.
Porin sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Kuopio

24

18

15

23

24

22

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Kuopio

24

22

21

21

25

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

KOUVOLA

-----------

(AS. 83 846)

Kouvolan positio on lähes kaikilla mittareilla erityisen heikko. Asuntodynamiikan arvot ovat Kouvolassa lähes poikkeuksellisen heikot. Väestönkehityksen ja vetovoiman tunnusluvut ovat heikkoja. Elinvoimaa kuvaavat indikaattorit eivät
ole kilpailukykyisiä.
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Kouvolan asunto-osakkeiden neliöhinnat ovat alhaisimmat vertailtavista 25 kaupungista. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat Kouvolassa vain 1 125
euroa vuonna 2017. Kouvolan asunto-osakkeiden hinnat olivat alle 30 prosenttia Helsingin hintatasosta. Kouvolan asuntodynamiikkaa heikentää merkittävästi
asunto-osakkeiden hintakehitys, joka on ollut erittäin negatiivista: asuntojen hinnat
laskivat keskimäärin 6,2 prosenttia vuosien 2015-2017 aikana. Kouvolassa asuntokauppojen määrä oli myös erittäin vähäinen: asukaslukuun suhteutettuna vain
kahdessa vertailun kaupungissa tehtiin vähemmän asunto-osakekauppoja. Kouvolaan valmistui vähiten uusia asuntoja kaikista verrokkikunnista.
Kouvolan vuokramarkkinat heijastelevat asuntomarkkinoiden muuta tilaa: Kouvolan vuokrataso on selvästi matalin vertailun kunnista. Keskimääräinen neliövuokra
oli Kouvolassa 10,12 euroa vuonna 2018. Tilannetta ei paranna heikko vuokratason muutos: vuokrat kasvoivat vain hieman (2,8 %) vuosien 2015 ja 2018 aikana.
ARA-indeksin mukaan Kouvolan vuokramarkkinoilla oli lievää ylitarjontaa vuokra-asunnoista.
Kouvolan väestönkehitys ja vetovoimaisuus on erityisen heikkoa. Kouvolan väkiluku laski eniten vuosien 2015-2017 aikana. Kouvolan asukasluku laski -2 000 asukkaalla, jonka seurauksena Kouvola menetti 10:nneksi suurimman kaupungin aseman Porille. Kouvolan väkiluvun suhteellinen muutos oli -2,3 prosenttia. Kouvolan
heikko väestönkehitys perustui osin negatiiviselle kokonaisnettomuutolle: Kouvola
menetti lähes -600 henkilöä kokonaisnettomuuttoliikkeessä (vielä enemmän kuntien välisessä muuttoliikkeessä). Kouvolan elinvoimaisuutta kuvaavat mittarit olivat
myös synkät. Kouvolan mediaanitulot olivat alle vertailtavien kuntien keskitason,
mutta kuitenkin kohtuulliset Uudenmaan ulkopuolisiin kuntiin verrattuna. Kouvolan
työllisyysaste ja taloudellinen huoltosuhde jäivät heikoksi.
TAULUKKO 11.
Kouvolan sijoitus muuttujien perusteella:
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Kuopio

25

24

23

25

25

25

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Kuopio

21

25

24

15

24

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

JOENSUU

-----------

(AS. 75 851)

Joensuun muuttujien arvot olivat kaksijakoiset. Joensuun
asuntodynamiikka on keskitasoa oman viiteryhmänsä
kuntiin nähden, mutta elinvoimaa kuvaavat indikaattorin
taas erittäin heikkoja.
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Joensuun asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat seitsemänneksi matalimmat vertailtavista kunnista. Keksimääräinen neliöhinta vanhassa asunto-osakkeessa oli 1
752 euroa vuonna 2017. Joensuun asunto-osakkeiden hinnat olivat pienempien
korkeakoulukaupunkien keskitasoa. Joensuun asunto-osakkeiden neliöhinnat
kasvoivat vuosien 2015-2017 aikana. Kasvu oli kuitenkin hyvin vähäistä (0,3 %).
Joensuussa tehtiin asukaslukuun suhteutettuna hieman keskitasoa vähemmän
asunto-osakekauppoja. Joensuun asuntotuotanto oli kuitenkin kohtuullisen hyvällä tasolla, sillä uusia asuntoja valmistui neljänneksi eniten kaikista vertailun kaupungeista.
Joensuun vuokrataso oli vertailtavien kuntien keskitasoa, ja korkeimmat pienemmistä korkeakoulukaupungeista. Keskimääräinen vuokrataso oli 12,95 euroa neliöitä kohden vuonna 2018. Joensuun vuokrataso kasvoi myös reippaasti (10,2 %)
vuosina 2015-2018. Joensuun vuokrakehitys oli yhdeksänneksi suurinta vertailtavista kaupungeista. ARA-indeksin perusteella Joensuun vuokramarkkinoilla on kuitenkin lievää ylitarjontaa, mutta ero tasapainoisiin vuokramarkkinoihin on vähäinen.
Joensuun väestönkehitys on ollut vähäistä vuosien 2015-2018 aikana: väkiluku
kasvoi ainoastaan 337 henkilöllä (0,4 %). Joensuun väestönkehitys olisi kuitenkin
ollut negatiivista ilman kokonaisnettomuuttoa: Joensuu sai lähes 1 500 henkilöä
muuttovoittoa kuntien välisestä muuttoliikkeestä. Joensuun saamat muuttovoitot
olivat kahdeksanneksi suurimmat, suhteutettuna asukaslukuun ja toiseksi suurimmat alle 100 000 asukkaan kaupungeista.
Joensuun elinvoimaisuutta kuvaavat muuttajat ovat kuitenkin erittäin heikot. Asukkaiden mediaanitulot olivat selvästi matalimmat vertailtavista kaupungeista. Myös
taloudellinen huoltosuhde oli heikko ja jäi alle koko maan tason: Joensuussa oli 163
ei-työllistä 100 työllistä kohden vuonna 2016. Joensuun suurin haaste on kuitenkin
erittäin matala työllisyysaste (60,3 %). Työllisyysaste on selvästi matalin kaikista
vertailun kunnista.
TAULUKKO 12.
Joensuu sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Vanhojen asuntoosakkeiden
neliöhinta 2017

Asunto.os.
hinnan muutos
2015-2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

Kuopio

19

14

18

4

13

9

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto/
1000as.
Ka 14-16

Mediaanitulot
2015-16 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Kuopio

18

19

8

25

23

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

LAPPEENRANTA

-----------

(AS. 72 544)

Lappeenrannan asumisdynamiikka jäi alle vertailun kaupunkien keskitason ja oman viiteryhmänsä tasosta. Myös
Lappeenrannan väestönkehitys ja vetovoima olivat suhteellisen heikkoja. Lappeenrannan elinvoimaa kuvaavat muuttujat jäivät analyysin 25 kunnan keskitason alapuolelle.
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Lappeenrannan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat neljänneksi matalimmat vertailun kaupungeista. Neliöhinnat olivat keskimäärin 1 764 euroa vuonna
2017. Pienemmistä yliopistokaupungeista ainoastaan Rovaniemellä asunto-osakkeiden hinnat olivat matalammat. Lappeenrannan asuntodynamiikkaa heikentää
merkittävästi asunto-osakkeiden hintakehitys: asunto-osakkeiden hinnat laskivat
eniten (-6,2 %) vertailun kaupungeista vuosina 2015-2017. Lappeenrannassa
asunto-osakekauppojen määrä ja valmistuneiden uusien asuntojen määrä olivat
selvästi alle kaupunkien keskiarvon.
Lappeenrannan vuokrataso oli vertailun kuntien matalimpia. Lappeenrannassa vapaiden vuokramarkkinoiden keskimääräinen neliöhinta oli 12,15 euroa/kuukausi.
Hintataso oli kuudenneksi matalin. Lappeenrannan vuokrataso kasvoi 7,4 prosenttia. Lappeenrannan vuokramarkkinoilla on lievää ylitarjontaa asunnoista ARA-indeksin perusteella.
Lappeenrannan väestönkehitys oli negatiivista vuosien 2015-2018/7 aikana. Lappeenrannan väkiluku väheni yhteensä -330 henkilöllä (-0,5 %). Negatiivinen väestönkehitys perustui luonnolliseen väestönlisäykseen eli kuolleisuus ylitti syntyvyyden.
Lappeenranta sai sen sijaan muuttovoittoja kokonaisnettomuutosta. Lappeenrannan muuttotase oli +550 henkilöä kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja kansainvälisestä muuttoliikkeestä. Lappeenrannan elinvoimaisuutta kuvaavat tunnusluvut
ovat kohtuullisen heikkoja, ja jäivät selvästi alle vertailtavien kuntien keskitason.
Lappeenrantalaisten mediaanitulot olivat seitsemänneksi matalimmat vertailtavista kunnista ja toiseksi matalimmat pienemmistä korkeakoulukaupungeista. Lappeenrannan taloudellinen huoltosuhde ja työllisyysaste olivat molemmat heikkoja
vertailtaviin kuntiin nähden.
TAULUKKO 13.
Lappeenrannan sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Lappeenranta

Kunta

Lappeenranta

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
22

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

20

20

20

18

25

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

20

19

Absoluuttinen Mediaanitulot
2015-16 ka
nettomuutto
14-16
17

19

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

21

19

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI
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-----------

HÄMEENLINNA

-----------

(AS. 67 660)

Hämeenlinnan sijaintietu on suuri valttikortti, joka ei ole realisoitunut parhaalla mahdollisella tavalla viime vuosina. Hämeenlinna on keskikokoinen kaupunki, oman vaikutusalueensa maakuntakeskus ja omaa hyvän saavutettavuuden
Helsingin ja Tampereen työmarkkina-alueen välissä
72
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Hämeenlinnan asunto-osakkeiden keskimääräinen neliöhinta oli 1 782 euroa vuonna 2017. Hintataso oli kahdeksanneksi matalin vertailtavista kunnista. Hämeenlinnan
hintataso on alhainen Helsinkiin verrattuna, sillä keskimääräinen neliöhinta vain 44 %
Helsingin ja 75 % Tampereen neliöhinnoista. Hämeenlinnan hintakehitys on ollut negatiivista, sillä hinnat laskivat lähes 5 prosenttia vuosien 2015-2017 aikana. Hintojen
lasku oli kolmanneksi suurinta vertailun kunnista. Asuntodynamiikka on kaksijakoinen:
yhtäältä asunto-osakekauppojen määrä oli kohtuullisen suuri ja toisaalta uusia asuntoja valmistui neljänneksi vähiten vertailun 25 kunnasta.
Hämeenlinnan vuokrataso oli hieman alle vertailtavien kuntien keskitason, mutta korkeampi kuin useimmissa muissa pienemmissä maakuntakeskuksissa. Asuntojen neliövuokra oli 12,61 euroa vuonna 2018. Kuten kaikissa vertailun kaupungeissa, myös
Hämeenlinnan vuokrataso kasvoi vuosien 2015-2018 aikana. Hämeenlinnan vuokratason nousua voi pitää huomattavana, sillä vuokrat kasvoivat lähes 10 prosenttia. Kuitenkin ARA-indeksin mukaan Hämeenlinnan vuokramarkkinoilla oli ylitarjontaa vuokra-asunnoista.
Hämeenlinnan väestönkehitys oli lievästi negatiivista vuosien 2015-2018 aikana. Hämeenlinna menetti yhteensä -350 asukasta (-0,5 %). Hämeenlinnan suhteellinen väestönkehitys oli viidenneksi heikointa vertailtavista kunnista. Hämeenlinnan negatiivinen
väestönkehitys perustui negatiiviseen luonnolliseen väestönlisäykseen, sillä Hämeenlinna sai muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta. Hämeenlinnan muuttotase oli yhteensä +400 henkilöä vuosian 2014-2016 aikana. Hämeenlinnan muuttovoittoja voi pitää
asukaslukuun suhteutettuna kuitenkin vähäisinä. Hämeenlinnalaisten mediaanitulot
olivat kuitenkin korkeimmat Uudenmaan ulkopuolisista kunnista. Myös Hämeenlinnan
työllisyysaste (68,9 %) oli hyvä Uudenmaan ulkopuoliseksi kunnaksi ja maakuntakeskukseksi. Hämeenlinnan taloudellinen huoltosuhde jäi sen sijaan alle vertailtavien kuntien keskitason, ja on hieman myös koko maan arvoa heikompi.
TAULUKKO 14.
Hämeenlinnan sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Hämeenlinna

Kunta

Hämeenlinna

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
18

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

9

22

15

10

23

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

21

20

20

12

20

13

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI
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-----------

VAASA

-----------

(AS. 66 787)

Vaasan tunnusluvut ovat hyvät useimmilla analyysin muuttujilla. Elinvoimaa kuvaavat muuttujat ovat Uudenmaan ulkopuolisista kunnista kärkitasoa. Haasteena on viime vuosien negatiivinen väestönkehitys
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Vaasan asunto-osakkeiden hintataso oli alle verrokkikuntien keskitason, mutta samalla tasolla pienempien korkeakoulukaupunkien tai maakuntakeskusten kontekstissa.
Vaasassa vanhan asunto-osakkeen keskimääräinen neliöhinta oli 1 795 euroa vuonna
2017. Vaasan asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat vain 0,2 prosenttia vuosien 20152017 aikana. Vanhojen asunto-osakkeiden toteutuneiden asuntokauppojen määrät olivat kaikkien vertailun kuntien keskitasoa, mutta omassa viiteryhmässään kärkitasoa.
Vaasaan valmistui uusia asuntoja hieman keskimääräistä vähemmän.
Vaasan vuokrataso oli matala. Vaasassa keskimääräinen vuokra oli kuukaudessa neliötä kohden 12,06 euroa. Vuokrat olivat vain viidessä kunnassa Vaasaa matalammat.
Vaasan vuokrien suhteellinen kehitys oli kuitenkin voimakkaan positiivista, sillä vuokrat
nousivat keskimäärin 10,3 prosenttia vuosien 2015-2018 aikana. Vaasan vuokrien nousu oli kahdeksanneksi korkeinta vertailtavista kaupungeista. Vaasan vuokramarkkinoiden ongelma on kuitenkin ylitarjonta: vuokramarkkinoiden kireyttä kuvaava ARA-indeksi oli Vaasassa matalin vertailtavista kunnista: indeksin perusteella Vaasassa on selvää
ylitarjontaa vuokra-asunnoista.
Vaasan väestönkehitys oli negatiivista vuosien 2015-2018 välillä. Vaasa menetti yhteensä hieman yli 800 asukasta. Suhteellinen väestönkehitys oli Vaasassa kolmanneksi heikointa kaikista vertailun kunnista (-1,2 %). Vaasa sai kuitenkin muuttovoittoa
noin 900 henkilöä kokonaisnettomuutosta vuosien 2014-2016. Vaasan asukaslukuun
suhteutettu nettomuutto oli vertailtavien kuntien keskitasoa. Vaasan elinvoimaisuutta
kuvaavat muuttujat ovat 25 verrokkikunnan keskitasoa, mutta Uudenmaan ulkopuolisista kunnista kärkitasoa. Vaasalaisten mediaanitulot olivat Uudenmaan ulkopuolisista
kaupungeista kolmanneksi korkeimmat. Myös Vaasan taloudellinen huoltosuhde oli
kilpailukykyinen ja Seinäjoen jälkeen toiseksi paras Uudenmaan ulkopuolisista kunnista. Vaasan työllisyysaste (68,3%) on myös kohtuullisen korkea.
TAULUKKO 15.
Vaasan sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

12

15

21

8

Vaasa

17

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Vaasa

25

23

13

14

12

14

15
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-----------

SEINÄJOKI

-----------

(AS. 63 020)

Seinäjoki menestyy erinomaisesti omassa kokoluokassaan
elinvoimaisuuden ja vetovoimaisuuden mittareilla. Seinäjoki hätyyttelee jopa joillakin mittareilla Uudenmaan kuntien
arvoja. Asumisdynamiikan mittarit ovat kuitenkin kaksijakoiset Seinäjoella: hintataso on korkea, mutta hintojen kehitys on ollut heikkoa.
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Seinäjoen vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat alle 100 000 asukkaan kaupungeista Porvoon jälkeen korkeimmat. Seinäjoella asunto-osakkeiden hinnat olivat
keskimäärin 1 825 euroa neliötä kohden vuonna 2017. Seinäjoen asunto-osakkeiden
hinnat kuitenkin nousivat vain hyvin vähän (0,2 %) vuosien 2015-2017 välillä. Asuntodynamiikan tunnusluvut olivat kaksijakoiset: yhtäältä vanhojen osakeasuntojen toteutuneita kauppoja tehtiin vähemmän kuin vertailun kaupungeissa keskimäärin ja toisaalta
uusia asuntoja valmistui viidenneksi eniten vertailukunnista. Uusia asuntoja valmistui
toiseksi eniten Uudenmaan ulkopuolisista kunnista suhteessa väestöpohjaan.
Seinäjoen vuokramarkkinoiden tunnusluvut ovat heikoimpia vertailtavista kunnista.
Taustalla on alueen pientalovaltaisuus. Seinäjoen vuokrataso oli neljänneksi matalin
vertailtavista kaupungeista (11,45 euroa/neliö). Vuokrat kasvoivat kuitenkin huomattavasti (6,7 %) vuosien 2015-2018 aikana (+6,7 prosenttia). Seinäjoen vuokramarkkinoiden ongelmana on myös ylitarjonta: Seinäjoen ARA-indeksi oli 10,2, joka tarkoittaa,
että Seinäjoen vuokramarkkinat ovat juuri lievän ylitarjonnan ja ylitarjonnan rajamailla.
Seinäjoen väkiluvun kehitys on ollut keskisuureksi maakuntakeskukseksi nopeaa.
Seinäjoen väkiluku kasvoi yhteensä 1 500 asukkaalla vuosien 2015-2018 aikana (2,4
%). Seinäjoen suhteellinen väestönmuutos oli toisiksi suurinta alle 100 000 asukkaan
kaupungeista. Seinäjoki sai hieman yli 900 henkilöä muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta. Seinäjoen saamat muuttovoitot olivat kolmanneksi suurimmat alle 100 000
asukkaan kaupunkien joukossa. Myös Seinäjoen elinvoimaa kuvaavat indikaattorit olivat poikkeuksellisen vahvoja. Seinäjoen asukkaiden mediaanitulot olivat toiseksi korkeimmat Uudenmaan ulkopuolisista kaupungeista. Seinäjoen työllisyysaste oli huomattavan korkea (71,3 %) Uudenmaan ulkopuoliseksi maakuntakeskukseksi. Seinäjoki
oli ainoa Uudenmaan ulkopuolinen vertailun kaupunki, jossa työllisyysaste ylipäätään
ylitti 70 prosenttia. Seinäjoen vahva elinvoimaisuus ilmenee erityisesti taloudellisessa
huoltosuhteessa, joka on vertailtavista kaupungeista kilpailukykyisin Uudenmaan ulkopuolisista kaupungeista.
TAULUKKO 16.
Seinäjoen sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Seinäjoki

Kunta

Seinäjoki

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
15

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

17

5

22

19

16

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

23

6

11

13

11

11
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ROVANIEMI

-----------

(AS. 62 192)

Rovaniemi on Lapin maakuntakeskus, joka on samalla hallinnollinen keskus ja yliopistokaupunki. Rovaniemen sijaintiin liittyvä erityisyys heijastuu varsinkin asuntodynamiikan
tunnuslukuihin, mutta ilmenee myös vetovoimaisuuteen ja
elinvoimaisuuteen liittyvien muuttujien kohdalla.
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Rovaniemen vanhojen asunto-osakkeiden hintataso oli erittäin matala: vain kahdessa
muussa vertailun kunnassa hinnat olivat matalammat. Keskimääräinen neliöhinta oli
Rovaniemellä 1 586 euroa vuonna 2017. Rovaniemen neliöhintojen kehitys on kuitenkin
ollut nopeaa, sillä hinnat kasvoivat toiseksi eniten vertailun 25 kunnasta. Rovaniemen
vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat nousivat 6,5 prosenttia vuosien 2015-2017
aikana. Asunto-osakekauppoja Rovaniemellä tehtiin kuitenkin keskimääräistä vähemmän suhteessa asukaslukuun. Myös uusia asuntoja suhteessa väkilukuun valmistui
hieman alle vertailtavien kaupunkien keskiarvon.
Rovaniemen vuokrataso on hieman korkeampi verrattuna asunto-osakkeiden hintaan,
mutta yhä alle vertailtavien kuntien keskitason. Rovaniemessä keskimääräinen kuukausivuokra neliötä kohden oli 12,29 euroa vuonna 2018. Vuokrien kehitys oli keskimäärin heikompaa kuin vertailtavissa kunnissa: vuokrat kasvoivat kuitenkin 7,7 prosenttia, jota ei voi pitää kovin heikkonakaan hintakehityksenä. Vuokra-asunnoista on
ARA-indeksin perusteella lievää ylitarjontaa Rovaniemellä.
Rovaniemen väkiluku kasvoi yhteensä 350 henkilöllä vuosien 2015-2018 aikana (0,6
%). Rovaniemen suhteellinen väestönmuutos oli kahdeksanneksi vähäisintä ajanjakson aikana. Rovaniemen väkiluvun kasvu perustui kokonaisnettomuuttoon: Rovaniemi sai kuntien välisestä ja kansainvälisestä muuttoliikkeestä muuttovoittoa yhteensä
628 henkilöä vuosien 2014-2016 aikana. Rovaniemen asukkaiden mediaanitulot olivat
Uudenmaan ulkopuolisten kaupunkien keskitasoa ja toiseksi korkeimmat pienemmistä korkeakoulukaupungeista. Rovaniemen taloudellinen huoltosuhde oli kaupungin
haasteelliseen sijaintiin nähden kilpailukykyinen, ja vain hieman alle koko maan keskitason. Rovaniemen työllisyysaste oli kohtalainen.
TAULUKKO 17.
Rovaniemen sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Rovaniemi

Kunta

Rovaniemi

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
23

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

16

14

18

17

2

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

22

18

16

17

16

15
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-----------

PORVOO

-----------

(AS. 50 253)

Porvoon kaikki analyysin tunnusluvut ovat erinomaisella tasolla. Taustalla on erityisesti sijaintietu ja hyvä saavutettavuus suhteessa muihin saman kokoluokan kaupunkeihin.
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Porvoon asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat neljänneksi korkeimmat vertailtavista eli
2 420 euroa neliötä kohden. Porvoon asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat korkeimmat
pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kunnista. Asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat (4
%) myös voimakkaasti vuosien 2015-2017 aikana. Porvoon hintojen nousu oli kolmanneksi suurinta alle 100 000 asukkaan kaupungeista. Asunto-osakekauppojen ja uusien
valmistuneiden asuntojen määrät olivat kuitenkin selvästi matalammat kuin vertailtavissa kaupungeissa keskimäärin.
Porvoon vuokrataso on hieman matalampi kuin voisi päätellä asunto-osakkeiden neliöhinnoista. Porvoon vuokrataso on yhdeksänneksi korkein vertailun 25 kaupungista.
Porvoossa keskimääräisen vapaiden markkinoiden vuokra-asunnon vuokra on 13,28
euroa neliötä kohden kuukaudessa. Vuokrien muutos ei myöskään eronnut vertailtavien kaupunkien keskitasosta: vuokrat kasvoivat 9 prosenttia vuosien 2015-2018
välisenä aikana. Porvoon vuokramarkkinoiden tila on kireä ARA-indeksin perusteella:
Porvoon ARA-indeksi on korkein pääkaupunkiseudun ulkopuolella. ARA-indeksin perusteella Porvoossa on lievää, mutta huomattavaa alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Porvoon väkiluku on kasvanut hitaasti vuosien 2015-2018 aikana. Porvoon väestönlisäys oli hieman yli 300 henkilöä vuosina 2015-2018/7. Suhteellinen väestönmuutos
0,7 prosenttia jää vertailtavien kaupunkien keskitasosta. Porvoo sai muuttovoittoa
yhteensä 523 henkilöä kokonaisnettomuutosta vuosien 2014-2016 aikana. Porvoon
elinvoimaisuutta kuvaavat indikaattorit ovat erittäin kilpailukykyisiä muiden analyysin
Uudenmaan kuntien tavoin. Porvoon asukkaiden mediaanitulot olivat kuudenneksi korkeimmat vertailun kaupungeista. Porvoon taloudellinen huoltosuhde oli kilpailukykyinen. Porvoon työllisyysaste oli erittäin korkea (74,4 %) jopa Uudenmaan kontekstissa.
TAULUKKO 18.
Porvoon sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

19

19

9

14

Porvoo

4

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Porvoo

4

16

15

6

9

4

6
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-----------

HYVINKÄÄ

-----------

(AS. 46 729)

Hyvinkää on asukasluvultaan suurin pääkaupunkiseudun
kehyskunnista. Hyvinkään valttikortteja ovat erinomainen
sijainti, hyvä saavutettavuus keskuksesta ja keskukseen sekä
kohtalaiset elinvoimaisuuden tunnusluvut. Hyvinkää on kuitenkin hyvistä lähtökohdistaan ja tunnusluvuistaan huolimatta alisuoriutunut Hämeenlinnan tavoin.
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Hyvinkään vanhojen osake-asuntojen neliöhinnat olivat keskimäärin 1 899 euroa. Neliöhinta on alhainen, kun huomioidaan Hyvinkään sijainti ja viiteryhmän verrokkikunnat.
Hyvinkään asunto-osakkeiden hinnat olivat alle puolet Helsingin hintatasosta. Hyvinkään asunto-osakkeiden hintakehitys on ollut negatiivista (-2 %) vuosien 2015-2017
aikana. Vanhojen asunto-osakkeiden toteutuneiden kauppojen määrä oli kohtuullisen
vilkasta, sillä vain kahdessa muussa kehyskunnassa tehtiin asukaslukuun suhteutettuna enemmän asunto-osakekauppoja kuin Hyvinkäällä. Uusia asuntoja Hyvinkäälle
valmistui kuitenkin vähän.
Hyvinkään vuokrat olivat kehyskuntien keskitasoa. Keskimääräinen neliövuokra Hyvinkäällä oli kuukautta kohden 12,99 euroa vuonna 2018. Vuokrien kehitys oli kuitenkin
kaikkiin vertailtaviin kaupunkeihin nähden maltillista: vuokrat kasvoivat 5,6 prosenttia
vuosien 2015-2018 välisenä aikana. Pääkaupunkiseudun kehyskunnista vain Tuusulassa vuokrat kasvoivat vähemmän. Hyvinkään ARA-indeksi oli kehyskunnista matalin,
ja ARA-indeksin perusteella Hyvinkäällä ei ole yli- eikä alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Hyvinkään väestönkehitys on ollut positiivista, mutta ei ole kuitenkaan yhtä suurta
kuin muissa analyysin kehyskunnissa. Hyvinkään väkiluku kasvoi vain hieman yli 250
asukkaalla vuosien 2015-2018 välisenä aikana. Hyvinkään suhteellinen väestönkehitys
oli heikointa pääkaupunkiseudun kehyskunnista, ja seitsemänneksi heikointa kaikista
vertailun kaupungeista. Hyvinkää sai pientä muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta
(330 henkilöä). Asukaslukuun suhteutettuna Hyvinkään saamat muuttovoitot jäivät
alle kehyskuntien keskitason, ja vain Tuusula sai vähemmän muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta. Hyvinkään saamat muuttovoitot suhteessa asukaslukuun olivat myös
kaikkiin vertailtaviin kaupunkeihin nähden vähäisiä. Hyvinkään elinvoimaisuutta kuvaavat muuttujat ovat sen sijaan hyvällä tasolla. Hyvinkään asukkaiden mediaanitulot ja
taloudellinen huoltosuhde olivat heikot suhteessa Uudenmaan verrokkikuntiin, mutta
selvästi kilpailukykyisemmät kuin keskimäärin koko maassa. Hyvinkään työllisyysaste
(71,6 %) oli vuonna 2016, joka oli koko maan tasoon verrattuna erinomainen.
TAULUKKO 19.
Hyvinkään sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Hyvinkää

Kunta

Hyvinkää

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
12

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

7

16

12

20

19

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

12

17

19

11

10

9
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LOHJA

-----------

(AS. 46 660)

Lohjan sijainti ja saavutettavuus on hyvä, mutta kaupungin
tunnusluvut ovat heikommat kuin analyysin muissa Uudenmaan kunnissa. Lohjan asuntodynamiikan, vetovoiman ja
elinvoiman tunnusluvut ovat heikommat kuin muissa analyysin Uudenmaan kunnissa, mutta koko maan mittakaavassa keskitasoa tai sen paremmalla puolella.
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Lohjan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat alle vertailtavien kaupunkien
keskitason ja matalimmat kaikista analyysin Uudenmaan kunnista. Lohjan keskimääräinen vanhan asunto-osakkeen neliöhinta oli 1 810 euroa vuonna 2017. Lohjan asunto-osakkeiden neliöhinnat ovat kasvaneet kuitenkin nopeimmin vertailtavista kunnista:
neliöhinnat kasvoivat 9,1 prosenttia vuosien 2015-2017 välisenä aikana. Asuntokauppojen ja uusien asuntojen määrä olivat kuitenkin Lohjassa hyvin vähäisiä.
Lohjan vuokrataso on erittäin matala: vuokrat olivat vain 60 prosenttia Helsingin vuokrista. Lohjaa alhaisemmat vuokrahinnat olivat vain Porissa ja Kouvolassa. Lohjan vuokrataso kasvoi maltillisesti vuosien 2015-2018 välisenä aikana (5,4 %). Vuokrien kehitys
oli viidenneksi alhaisinta vertailtavista kunnista. Lohjan ARA-indeksi oli 16,1, joka tarkoittaa, että vuokramarkkinoiden tila on normaali eli markkinoilla ei ole yli- eikä alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Lohjan väestönkehitys on ollut negatiivista vuosien 2015-2018 välisenä aikana. Lohjan
väkiluku laski lähes -700 asukkaalla, jota voidaan pitää poikkeuksellisena kehityksenä
sijainti Uudellamaalla huomioiden. Suhteellinen väestönkehitys oli -1,5 prosenttia, joka
oli toiseksi heikoin kaikista vertailun kaupungeista. Lohjan negatiivinen väestönkehitys
perustui muuttotappioihin maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Lohja menetti kokonaisnettomuutossa lähes -500 henkilöä vuosien 2014-2016 välisenä aikana. Lohjan kärsimät muuttotappiot olivat asukaslukuun suhteutettuna suurimmat kaikista vertailun
kaupungeista. Lohjan elinvoimaisuutta kuvaavat muuttujat ovat koko maan tasolla
ja Uudenmaan ulkopuolisiin kuntiin verrattuna hyvällä tasolla, mutta jäävät jälkeen
useimmista Uudenmaan kunnista. Lohjan asukkaiden mediaanitulot olivat kymmeneksi korkeimmat vertailtavista kaupungeista, mutta toiseksi matalimmat Uudenmaan
kaupungeista. Lohjan työllisyysaste on koko maan tasolla korkea (71,6 %). Lohjan taloudellinen huoltosuhde on heikoin analyysin Uudenmaan kuntien osalta ja jää myös
alle vertailtavien kaupunkien keskitason. Lohjan taloudellinen huoltosuhde on kuitenkin
koko maan tasoon nähden kilpailukykyinen.
TAULUKKO 20.
Lohjan sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

22

24

23

21

Lohja

16

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Lohja

15

24

25

10

15

10

1
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JÄRVENPÄÄ

-----------

(AS. 43 126)

Järvenpää menestyy hyvin tai erinomaisesti lähes kaikilla
analyysin mittareilla.
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Järvenpään asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat viidenneksi korkeimmat vertailtavista kaupungeista ja korkeimmat analyysin Helsingin seudun kehyskunnista.
Järvenpäässä keskimääräisen asunto-osakkeen neliöhinta oli 2 357 euroa vuonna
2017. Hintataso oli hieman alle 60 prosenttia Helsingin hintatasosta. Järvenpään
asunto-osakkeiden hintakehitys oli kuitenkin negatiivista, sillä hinnat laskivat 2,4
prosenttia vuosien 2015-2017 välisenä aikana. Vanhojen asunto-osakkeiden toteutuneiden kauppojen määrät olivat viidenneksi suurimmat vertailtavista kaupungeista. Järvenpäähän valmistui asukaslukuun suhteutettuna eniten uusia asuntoja
kaikista vertailtavista kaupungeista.
Järvenpään vuokrataso on korkein pääkaupunkiseudun ulkopuolisista kunnista.
Järvenpäässä keskimääräinen neliövuokra kuukaudessa oli 15,12 euroa. Järvenpään vuokrataso oli 82 prosenttia Helsingin vuokratasosta ja lähes 95 prosenttia
Vantaan ja Espoon vuokratasosta. Vuokrien kasvu on ollut nopeaa (16,7 %): vuokrat kasvoivat eniten kaikista vertailtavista kaupungeista. Vuokratason kehityksestä
huolimatta, Järvenpään vuokramarkkinatila on ARA-indeksin perusteella normaali
eli markkinoilla ei ole yli- eikä alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Järvenpään väkiluku on kasvanut hyvin voimakkaasti vuosien 2015-2018 aikana.
Väkiluku kasvoi yhteensä jopa 2 200 henkilöllä (5,4 %). Järvenpään suhteellinen
väestönmuutos oli suurin kaikista vertailtavista kunnista. Järvenpään positiivinen
väestönkehitys perustui sekä luonnolliseen väestönlisäykseen että muuttovoittoihin kokonaisnettomuutosta. Järvenpää sai hieman yli 1 000 henkilöä muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta vuosien 2014-2016 välisenä aikana. Järvenpään
muuttovoitot olivat asukaslukuun suhteutettuna kuudenneksi suurimmat vertailtavista kaupungeista, ja suurimmat kehyskunnista. Järvenpään elinvoimaisuutta
kuvaavat muuttujat ovat analyysin kuntien kärkitasoa. Järvenpääläisten mediaanitulot olivat viidenneksi korkeimmat vertailtavista kaupungeista. Taloudellinen
huoltosuhde oli erittäin kilpailukykyinen, sillä vain Helsingin ja Vantaan luvut olivat
Järvenpäätä paremmat. Järvenpään työllisyysaste oli korkea (74,2 %), joka oli viidenneksi korkein arvo kaikkien analyysin 25 kunnan joukossa.
TAULUKKO 21.
Järvenpää sijoitus muuttujien perusteella:
Kunta

Järvenpää

Kunta

Järvenpää

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
5

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

5

1

4

1

20

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

16

1

6

5

3

5
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NURMIJÄRVI

-----------

(AS. 42 432)

Nurmijärvi menestyy erinomaisesti elinvoimaisuutta kuvaavilla indikaattoreilla, mutta väestönkehitys ja vetovoima
eivät vastaa täysin muiden saman viiteryhmän kuntien kehitystä. Asumisdynamiikan mittareilla Nurmijärvi sijoittuu
keskitasolle tai vähän sen alapuolelle muuttujasta riippuen.
88

ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Nurmijärven asunto-osakkeiden keskimääräinen neliöhinta oli 2 192 euroa vuonna
2017. Nurmijärven hintataso on melko korkea koko maan tasoon nähden, mutta Uudenmaan viitekehyksessä alhaisimmasta päästä. Toisin kuin useimmissa Helsingin
seudun kehyskunnissa, Nurmijärven asunto-osakkeiden hintakehitys oli positiivista:
asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat 2,6 prosenttia vuosien 2015-2017 aikana. Nurmijärvellä tehtiin kuitenkin kaikista vertailun kaupungeista vähiten asunto-osakekauppoja
ajanjakson aikana. Nurmijärvelle valmistui uusia asuntoja hieman enemmän kuin kaikkiin vertailun kaupunkeihin keskimäärin.
Nurmijärven vuokrataso on toiseksi matalin kehyskunnista, ja hieman alle vertailtavien
kaupunkien keskitason. Keskimääräinen neliövuokra kuukaudessa oli Nurmijärvellä
12,81 euroa vuonna 2018. Nurmijärven vuokratason muutos oli merkittävä: vuokrat
kasvoivat 11 prosenttia vuosien 2015-2018 aikana. Vuokrien kasvu oli neljänneksi suurinta vertailtavista kaupungeista. Nurmijärven ARA-indeksi oli 22,3, jonka perusteella
Nurmijärven vuokramarkkinoilla on lievää alitarjontaa. Nurmijärven ARA-indeksi oli kehyskunnista toiseksi korkein.
Nurmijärven asukasluku kasvoi yhteensä 535 henkilöllä vuosien 2015-2018/7 aikana
(1,3 %). Nurmijärvi sai pieniä muuttovoittoa kuntien väliestä muuttoliikkeestä ja kansainvälisestä muuttoliikkeestä (200 hlöä). Asukaslukuun suhteutettuna muuttovoitot
olivat kaikista kaupungeista viidenneksi pienimmät. Nurmijärven elinvoimaisuutta kuvaavat muuttujat ovat kuitenkin hyvällä tasolla. Nurmijärven asukkaiden mediaanitulot
olivat neljänneksi korkeimmat kaikista vertailtavista kaupungeista, ja kolmanneksi korkeimmat pääkaupunkiseudun kehyskunnista. Nurmijärven taloudellinen huoltosuhde
on erittäin kilpailukykyinen. Nurmijärven työllisyysaste (79,8 %) oli korkein analyysin 25
verrokkikunnasta.
TAULUKKO 22.
Nurmijärven sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Nurmijärvi

Kunta

Nurmijärvi

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
10

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

25

10

14

4

7

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

7

12

22

4

6

1
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KIRKKONUMMI

-----------

(AS. 39 286)

Kirkkonummi menestyy hyvin tai erinomaisesti lähes kaikilla analyysin mittareilla. Asumis-, vetovoima- ja elinvoimadynamiikan tunnusluvut ovat kärkiluokkaa sekä
suhteessa koko maan kehitykseen että analyysin 25 verrokkikuntaan.
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Kirkkonummen vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinta oli keskimäärin 2 344 euroa
vuonna 2017. Kirkkonummen asuntojen hintataso oli toiseksi korkein pääkaupunkiseudun kehyskunnista, ja seitsemänneksi korkein kaikista kaupungeista. Kirkkonummen asunto-osakkeiden hintataso kasvoi maltillisesti vuosien 2015-2017 aikana (1,7
%). Asuntodynamiikan tunnusluvuissa oli hajontaa: yhtäältä vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen määrä oli alhainen ja toisaalta uusia asuntoja valmistui kolmanneksi
eniten suhteessa väestöpohjaan kaikista vertailun kunnista.
Kirkkonummen vuokrat olivat kahdeksanneksi korkeimmat vertailtavista kunnista.
Vuonna 2018 Kirkkonummen keskimääräinen neliövuokra kuukaudessa oli 13,40
euroa. Kirkkonummen vuokrataso vastasi kehyskuntien keskitasoa. Kirkkonummen
vuokrataso kasvoi reippaasti vuosien 2015-2018 aikana. Vuokrien suhteellinen nousu
oli 10,8 prosenttia, joka vastasi kehyskuntien keskitasoa. Kaikkien vertailtavien kaupunkien tasolla vuokrien muutos oli kuudenneksi suurinta Kirkkonummella. Kirkkonummen ARA-indeksi oli 19,3 eli vuokramarkkinoilla ei ollut yli- eikä alitarjontaa, joskin Kirkkonummen indeksi on lievän alitarjonnan rajoilla.
Kirkkonummen asukasluku kasvoi yhteensä hieman yli 600 henkilöllä vuosien 20152018 aikana (1,6 %). Kirkkonummen suhteellinen väestönmuutos oli 11. suurinta
vertailtavista kaupungeista. Kirkkonummi sai muuttovoittoja kuntien välisestä muuttoliikkeestä sekä nettosiirtolaisuudesta yhteensä 566 henkilöä, joka oli väkilukuun
suhteutettuna vertailtavien kuntien keskitasoa. Pääkaupunkiseudun kehyskunnista
Kirkkonummi sai väkilukuun suhteutettuna toiseksi eniten muuttovoittoja kokonaisnettomuutosta. Kirkkonummelaisten mediaanitulot olivat erittäin korkeat: vertailun
kaupungeista ainoastaan Espoossa oli korkeammat mediaanitulot. Kirkkonummen
taloudellinen huoltosuhde oli erittäin kilpailukykyinen. Kirkkonummen työllisyysaste on
vertailtavista kaupungista kolmanneksi korkein (75,5 %).
TAULUKKO 23.
Kirkkonummen sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Kirkkonummi

Kunta

Kirkkonummi

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
7

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

21

3

8

6

10

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

10

11

12

2

7

3
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-----------

TUUSULA

-----------

(AS. 38 870)

Tuusula on elinvoiman mittareilla menestyvä kaupunki,
mutta asumisdynamiikan ja vetovoiman tunnusluvuilla
Tuusula ei yllä oman viiteryhmänsä kärkijoukkoon.

92

ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Tuusulan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinta oli yhdeksänneksi korkein vertailun
kaupungeista. Tuusulan asunto-osakkeiden keskimääräiset neliöhinnat olivat 2 304
euroa vuonna 2017. Tuusulan asunto-osakkeiden hintataso oli pääkaupungin kehyskunnista kolmanneksi matalin. Asunto-osakkeiden hinnat laskivat Tuusulassa 2,5 prosenttia vuosien 2015-2017 välisenä aikana. Tuusulan asunto-osakkeiden hintakehitys
oli heikointa analyysin Helsingin seudun kehyskunnista. Vanhojen asunto-osakkeiden
kauppa oli vähäistä Tuusulassa. Uusia asuntoja valmistui Tuusulaan kaikkiin kaupunkeihin nähden keskitason verran.
Tuusulan vuokratasoa voi pitää matalana Tuusulan sijainnin perusteella. Tuusulan keskimääräinen neliövuokra kuukaudessa oli 12,41 euroa. Tuusulan vuokrataso oli matalin analyysin Helsingin seudun kehyskunnista, sillä Tuusulan vuokrat olivat alle 70
prosenttia Helsingin vuokratasosta. Tuusulan vuokrataso kasvoi 4,3 prosenttia, joka
oli kolmanneksi vähiten kaikista vertailun kaupungeista. Tuusulan ARA-indeksi oli 21,4,
jonka perusteella Tuusulan vuokramarkkinoilla on lievää alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Tuusulan väestönkehitys on ollut maltillista. Tuusulan väkiluku kasvoi hieman yli 400
henkilöllä vuosien 2015-2018 välisenä aikana (1,1 %). Tuusulan suhteellinen väestönmuutos vastasi 25 kaupungin keskitasoa. Tuusula sai hyvin pientä muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta: +54 henkilöä vuosien 2014-2016 aikana. Väkilukuun suhteutettuna Tuusulan muuttovoitot olivat analyysin KUUMA-kunnista pienimmät. Tuusulan
elinvoimaisuutta kuvaavat mittarit olivat kuitenkin erittäin vahvoja. Tuusulan asukkaiden mediaanitulot olivat kaikista vertailun kaupungeista kolmanneksi korkeimmat, taloudellinen huoltosuhde oli neljänneksi matalin ja työllisyysaste 77,6 prosenttia toiseksi
korkein verrokkikunnista.
TAULUKKO24.
Tuusulan sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Tuusula

Kunta

Tuusula

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017
9

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

24

13

17

23

21

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

8

13

23

3

4

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

KERAVA

-----------

(AS. 36 130)

Kerava sijoittuu asumisdynamiikan mittareilla KUUMA-kuntien parhaimmistoon, ja tätä kautta myös koko maan parhaimmistoon. Keravan vetovoiman ja elinvoiman mittarit
eivät ole analyysin Uudenmaan kuntien huipputasoa, mutta
koko maahan verrattuna keskitasoa selvästi paremmat. Lisäksi Keravan vetovoimaisuutta kuvaavat tunnusluvut ovat
kehittyneet hyvään suuntaan vuoden 2017 jälkeen.
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Keravan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat kahdeksanneksi korkeimmat
verrokkikaupungeista. Keravan neliöhinnat olivat keskimäärin 2 304 euroa, joka oli kolmanneksi korkein vertailussa olevista KUUMA-kunnista. Keravan neliöhinnat kasvoivat
(2,2 %) toisin kuin muissa KUUMA-kunnissa vuosien 2015-2017 välisenä aikana. Keravan asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat 57 prosenttia Helsingin hintatasosta vuonna 2017. Keravalla tehtiin kuudenneksi eniten asunto-osakekauppoja verrokkikunnista
ja toiseksi eniten KUUMA-kunnista. Myös uusien valmistuneiden asuntojen määrä oli
merkittävä: Keravalle valmistui kuudenneksi eniten uusia asuntoja kaikista verrokkikunnista ja kolmanneksi eniten KUUMA-kunnista.
Keravan vuokrataso oli korkea: ainoastaan Järvenpäässä oli Keravaa korkeammat
vuokrat KUUMA-kunnissa. Keravalla keskimääräinen kuukausivuokra oli 14,73 euroa/
neliö vuonna 2018. Keravan keskimääräinen vuokrataso oli 80 prosenttia Helsingin
vuokratasosta. Keravan vuokrien hintataso kasvoi voimakkaasti vuosien 2015-2018
välisenä aikana, jolloin vuokrat kasvoivat yhteensä 11,6 prosenttia. Vuokrien kasvu oli
kolmanneksi korkeinta verrokkiseuduista, ja toiseksi korkeinta KUUMA-kunnista. Keravan ARA indeksi oli korkea (26), korkein KUUMA-kunnista. ARA-indeksin perusteella
Keravassa on alitarjontaa vuokra-asunnoista.
Keravan väkiluku kasvoi kohtuullisen voimakkaasti vuosien 2015-2018 välisenä aikana. Keravan väestönlisäys oli hieman yli 800 henkilöä (2,4 %). Keravan suhteellinen
väestönlisäys oli toiseksi suurinta KUUMA-kunnista. Kerava sai hieman muuttovoittoa kokonaisnettomuutosta vuosien 2014-2016 välisenä aikana. Muuttoliikkeen tase
oli tällä aikavälillä yhteensä +270 henkilöä. KUUMA-kunnista Kerava sai kolmanneksi
vähiten muuttovoittoja suhteessa asukaslukuun. Keravan elinvoimaisuutta kuvaavien
mittareiden perusteella Kerava on koko maan tasoon tai Uudenmaan ulkopuolisiin
vertailun kaupunkeihin verrattuna erittäin elinvoimainen ja kilpailukykyinen, mutta jää
jälkeen Uudenmaan kärjestä. Keravalaisten mediaanitulot olivat verrokkikaupungeista
kahdeksanneksi korkeimmat, mutta KUUMA-kunnista toiseksi matalimmat. Keravan
taloudellinen huoltosuhde oli heikompi kuin muissa analyysin Uudenmaan kunnissa.
Keravan työllisyysaste on korkea (72,3 %) koko maan tasoon nähden, mutta ei yllä
analyysin Uudenmaan kuntien kärkijoukkoon.
TAULUKKO 25.
Keravan sijoitus muuttujien perusteella
Kunta

Asunto.os.
Vanhojen asuntohinnan muutos
osakkeiden
2015-2017
neliöhinta 2017

Vanhojen as.os.
kauppojen lukumäärä
/10000as.

Valmistuneet
asunnot/
10000as

Vuokrat
euroa/neliö
2018

Vuokran
muutos
2015-18

6

7

5

3

Kerava

8

Kunta

ARAindeksi

Suhteellinen
väestönmuutos
2015-18

Nettomuutto
/1000as.
Ka 2014-2016

Mediaanitulot
2015-2016 ka

Taloudellinen
huoltosuhde
2016

Työllisyysaste
2016

Kerava

5

7

18

8

8

8

9
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Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstien ja kuvien tekijänoikeudet ovat Sijoitusovi.
com-sivuston ylläpidolla. Tämän kirjan tietoja ei saa myydä edelleen tai käyttää
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lupaa.
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Vastuuvapauslauseke
Tämän e-kirjan kirjoittaja ja julkaisija eivät ole vastuussa kirjassa esiteltyjen tietojen väärinkäytöstä. Kirjoittajaa ja julkaisijaa ei voida pitää vastuussa
mistään menetyksestä tai vahingosta, jota kirjan ohjeiden noudattamisesta
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ulkopuolisten tahojen tilastoja ja tietoja, joista Sijoitusovi.com ei vastaa.

96

ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS

Kaupunkikuvien lähteet:
MYYUX\\\PJWF[FܪFOFSPTMYFNXYFPJXPZXYFUWTOJPYN
MYYU\\\[FSYFFܪMFQQNSYTDOFDYFQTZXTWLFSNXFFYNTPTSXJWSN^MYJNXTY
MYYUX\\\[NXNYXTZYMHTFXYܪSQFSIܪPZSSFYQTMOF

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI

97

