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ASUNTOSIJOITTAJAN  
KAUPUNKIKATSAUS - ALKUSANAT

• • • 

Asuntosijoittajan vuoden 2020 kaupunkikatsauksen tar-

kastelun kohteena on 25 asuntosijoittajan näkökulmasta 

kiinnostavaa kaupunkia. Kaupunkikatsaus perustuu 12 ver-

tailumuuttujaan, joilla kuvataan kaupunkien asuntomark-

kinoita, elinvoimaa ja vetovoimaa asuntosijoittajan näkö-

kulmasta. 

Tarkasteluun valituista muuttujista suurin osa on suhteutettu esimerkiksi 

asukaslukuun vertailun mahdollistamiseksi. Muuttujia on myös tapauskoh-

taisesti useamman vuoden keskiarvolla, jotta vuositason satunnaisvaihte-

lun merkitys vähenee.

 

Tarkastelun muuttujat: 
Katsauksen tiedot perustuvat tilastokeskuksen uusimpiin tietoihin.

 

1. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinta vuonna 2018

2. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnan suhteellinen  

 muutos vuosien 2015-2018 aikana

Uutta kaupunkikatsauksessa 2020!
Tarkastele kuntien sisäistä väestönkehitystä 2010-luvulla  

havainnollistavien kaupunkikarttojen avulla.
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3. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra/kuukausi  

 vuonna 2019

4. Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokran  

 suhteellinen muutos 2015-2019 aikana

5. Valmistuneet asunnot/10 000 asukasta kohden vuosina 2015-2018

6. Toteutuneet vanhojen asunto-osakkeiden kaupat/ 

 10 000 asukasta vuonna 2018

7. Kokonaisnettomuutto/1000as. (kuntien välinen  

 nettomuutto + nettomaahanmuutto) vuosina 2015-2018

8. Asukkaiden mediaanitulot (kulutusyksikköä kohden) 2017

9. Taloudellinen huoltosuhde 2018

10. Työllisyysaste 2018

11. Kaupungin suhteellinen väestönlisäys 2015-2019

12. Kaupungin ennustettu suhteellinen väestönkehitys 2019-2040

Tarkastelun kaupungit (asukasluku 12/2019):
 1. Helsinki (654 707 as.)

2. Espoo (289 735 as.)

3. Tampere (238 221 as.)

4. Vantaa (233 560 as.)

5. Oulu (205 534 as.)

6. Turku (193 246as.)

7. Jyväskylä (142 460as.)

8. Lahti (119 875as.)

9. Kuopio (119 375 as.)

10. Pori (83 962 as.)

11. Kouvola (82 177 as.)

12. Joensuu (76 842 as.)

13. Lappeenranta (72 681 as.)

14. Vaasa (67 671 as.)

15. Hämeenlinna 67 662 as.)

16. Seinäjoki (63 806 as.)

17. Rovaniemi (63 103 as.)

18. Porvoo (50 386 as.)

19. Hyvinkää (46 455 as.)

20. Lohja (45 964 as.)

21. Järvenpää (43 711 as.)

22. Nurmijärvi (42 991 as.)

23. Kirkkonummi (39 553 as.)

24. Tuusula (38 605 as.)

25. Kerava (36 754 as.)  
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Asuntosijoittajan kaupunkikatsaus on  

kaksiosainen tarkastelu.

Ensimmäisessä osiossa kuvataan jokaisen muuttujan osalta kaikki tar-

kastelun kaupungit. Ensimmäisen osion tarkoitus on kuvata yksityiskohtai-

semmin jokainen muuttuja ja nostaa 25 kaupungin sijoittuminen kullakin 

muuttujalla suhteessa muihin kaupunkeihin. Tavoitteena on lisäksi korostaa 

mahdollisia yhtäläisyyksiä ja eroja jokaisen muuttujan osalta. Ensimmäisen 

osion analyysi on yleisluontoista eikä kuvaa kaikkia tarkastelun kaupunkeja 

analyysissa. 

Toisessa osiossa kuvataan taas jokainen tarkastelun kunta kaikkien katsa-

uksen muuttujien näkökulmasta. Tavoitteena on kuvata jokaisen kunnan toi-

mintaympäristö asuntosijoittajan näkökulmasta. Analyyttisen tekstin lisäksi 

jokaisen kunnan indikaattorien arvoista sekä sijoituksista suhteessa muihin 

tarkastelun kuntiin on tehty taulukot tekstin päätteeksi. Lisäksi kuntien si-

säistä kehitystä tarkastellaan Tilastokeskuksen 1 km x 1 km ruutuaineiston 

avulla, jolloin paikkatiedon avulla kuvataan alueen väestönkehitystä 2010-lu-

vun aikana. Tämä syventää kokonaiskuvaa katsauksen kuntien kehityksestä, 

huomioiden mahdolliset alueelliset erot ja alueellisten erojen kehitys 2010-lu-

vun aikana. Osassa kuntia ruutukartoissa on kuvattu vain ydinkeskusta, jotta 

tiheimmin asutun alueen kehitys erottuu mahdollisesti laajan harvaan asu-

tun alueen kehityksestä (tämä koskee etenkin pinta-alalta hyvin suuria kun-

taliitoskuntia, kuten Kuopiota ja Rovaniemeä). 

Katsauksen kuntia verrataan usein muihin saman viiteryhmän kuntiin. Ohei-

sessa taulukossa 1. on kuvattu tarkastelussa käytetyt kuntaryhmät ja niihin 

kuuluvat kunnat. Kuntaryhmät eivät ole virallisia, vaan ne on muodostettu 

helpottamaan tarkastelua sekä mahdollistamaan vertailun relevanttien ver-

rokkien kanssa.
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KUNTARYHMÄ 
Pääkaupunkiseutu 

KUUMA-kunnat

 
Suuret yliopistokaupungit

 
 
 
Pienemmät  
yliopistokaupungit

 
Pienemmät aluekeskukset, 
ei-yliopistokaupungit

 

RYHMÄN KUNNAT 
Helsinki, Espoo, Vantaa 

Hyvinkää, Järvenpää, Nurmi-
järvi, Kirkkonummi, Tuusula, 
Kerava

Tampere, Oulu, Turku,  
Jyväskylä ja (Kuopio)
 

(Kuopio), Joensuu,  
Lappeenranta, Vaasa,  
Rovaniemi 

(Lahti), Pori, Kouvola,  
Hämeenlinna, Seinäjoki

HUOMIOITA 
Ei sisällä muita Uudenmaan  
kehyskuntia  

Helsinkiä, Espoota ja Vantaata ympä-
räivät kunnat. Ei sisällä etäämmällä 
olevaa Lohjaa tai Porvoota

Merkittävimmät ja suurimmat  
korkeakoulukaupungit. Ei sisällä  
Helsinkiä. Kuopion on rajatapaus. 
 
Yliopistokaupungit, joiden merkitys 
on lähinnä paikallista. Kuopio on 
rajatapaus.

Kaupungit Uudenmaan ulkopuolella, 
joista puuttuu merkittävä korkea-
koulutustoiminta. Lahti muuttui 
vuonna 2019 yliopistokaupungiksi, 
mutta tarkastelun kannalta Lahti 
on yhä yliopistoton kaupunki. 

Taulukko 1 Tarkastelun kuntaryhmät
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1.
VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN  

NELIÖHINNAT 2018 

• • •
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Kuviossa 1. kuvataan vanhojen asunto-osakkeiden neliö-

hintoja katsauksen 25 kaupungissa vuonna 2018. Mukana 

on vain vanhat asunto-osakkeet. Arvo on kaikkien myyty-

jen asuntojen keskimääräinen neliöhinta. On tärkeä huo-

mata, että myös kaupunkien sisällä vaihtelu on huomat-

tavan suurta, jonka lisäksi vanha asuntokanta voi laskea 

kaupungin neliöhintoja. 

 
Katsauksen vertailukaupungeissa keskimääräinen neliöhinta oli 2 090 euroa 

vuonna 2018 (mediaani 1 826 euroa). Ero kaupunkien välillä oli huomattava: 

Helsingissä keskimääräinen neliöhinta on 3,7 kertainen Kouvolaan verrattu-

na, jossa asuntojen neliöhinnat ovat tarkastelun 25 kaupungista alhaisimmat. 

Pääkaupunkiseutu, ja etenkin Helsinki sekä Vantaa, erottuvat selvästi muun 

maan vanhojen asunto-osakkeiden hinnoissa: Helsinki oli vuonna 2018 ainoa 

kaupunki, jossa neliöhinnat olivat yli 4 000 euroa. Espoo oli Helsingin lisäksi 

ainoa kunta, jossa neliöhinnat ylittivät 3 000 euroa. Vantaan neliöhinnat olivat 

kolmanneksi korkeimmat tarkastelun kaupungeista, mutta ero Espooseen ja 

etenkin Helsinkiin oli edelleen merkittävä. Lisäksi Espoon ja Helsingin välillä 

erot asunto-osakkeiden hinnoissa olivat huomattavat.

Muissa Uudenmaan kaupungeissa vanhojen asunto-osakkeiden hintataso 

oli myös korkea, mutta vaihtelu oli kunnasta riippuen huomattavaa: Por-

voossa asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat lähes Vantaan tasolla, kun taas 

Hyvinkään asunto-osakkeiden neliöhinnat jäivät alle koko maan keskitason. 

Erot Helsingin kehyskuntien (ns. Kuuma-kunnat) sisällä olivat kohtuullisen 

suuret: korkeimmat neliöhinnat löytyivät nopean kasvun Järvenpään ja Kirk-

VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN  
NELIÖHINNAT 2018 
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konummen kunnista. Lohjan kehitys poikkesi asunto-osakkeiden hintojen 

perusteella muiden Uudenmaan kaupunkien vanhojen asunto-osakkeiden 

neliöhinnoissa: asunto-osakkeiden hinnat jäivät selvästi muita verrokkeja 

matalammaksi. 

Uudenmaan ulkopuolella suurten yliopistokaupunkien neliöhinnat olivat kor-

keat, mutta ryhmän sisällä vaihtelu oli suurta. Tampereen neliöhinnat olivat 

Uudenmaan ulkopuolisista kaupungeista selvästi korkeimmat ja olivat ai-

noana Uudenmaan ulkopuolisena kaupunkina koko maan keskitasoa kor-

keammat. Suurista yliopistokaupungeista toiseksi korkeimmat neliöhinnat 

olivat Turusta. Oulussa neliöhinnat taas olivat suureksi kaupungiksi matalat. 

Muiden kaupunkien hinnat jäivät selvästi alle katsauksen kaupunkien keski-

tason, mutta ryhmän sisällä hajonta oli merkittävää. Seinäjoella, Vaasassa ja 

Hämeenlinnassa asunto-osakkeiden hinnat olivat oman ryhmän sisällä kor-

keita. Muista koulutuskaupungeista etenkin Rovaniemen asunto-osakkeiden 

hinnat jäivät mataliksi. Matalimmat asuntojen hinnat löytyivät ei-yliopistokau-

pungeista, joiden väestönkehitys on myös ollut heikkoa 2010-luvun aikana.  

Kuvio 1. Vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräiset  

neliöhinnat vuonna 2017
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2.2.
VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN  

HINNAN MUUTOS 2015-2018
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VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN  
HINNAN MUUTOS 2015-2018 

Kuviossa 2. kuvataan vanhojen asunto-osakkeiden neliö-

hinnan kehitystä vuosien 2015-2018 aikana. Asunto-osak-

keiden hintakehitys vaihteli voimakkaasti katsauksen 25 

kaupungin ryhmässä. Asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat 

14 kaupungissa ja laskivat 11 kaupungissa. Näidenkin ryh-

mien sisällä erot ovat kuitenkin suuria. 

Neliöhinnat kasvoivat eniten Helsingissä, jossa vanhojen asunto-osakkeiden 

hinnat kasvoivat lähes 10 prosentilla vuosien 2015-2018 aikana. Kun huo-

mioidaan Helsingin jo ennestään muuta maata merkittävästi korkeampi 

hintataso, kasvua voi pitää merkittävänä. Hieman yli 7 prosentilla kasvoivat 

Espoon, Turun ja Tampereen vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat. Van-

taa poikkesi muista kasvukolmion kasvaneista kaupungeista, sillä kaupun-

gin asunto-osakkeiden hintataso kehittyi muita kaupunkeja maltillisemmin.  

Myös Porvoossa ja Rovaniemellä asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat mer-

kittävästi. Muista suurista kaupungeista Oulun ja Jyväskylän asunto-osak-

keiden hintakehitys oli maltillista.

Helsingin kehyskuntien välillä erot asunto-osakkeiden hintakehityksessä oli-

vat huomattavia: asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat esimerkiksi Lohjalla 

(jossa lähtötaso oli ennestään hyvin matala) ja Kirkkonummella, mutta laski-

vat esimerkiksi Hyvinkäällä. Helsingin kehyskuntien asunto-osakekauppojen 

määrät ovat kuitenkin pääsääntöisesti suhteellisen maltillisia ja vuositason 

vaihtelu voi olla huomattavaa. Tämä saattaa osin selittää ryhmän sisäisen 

polarisaation. On kuitenkin huomionarvoista, ettei asunto-osakkeiden suh-

teellinen hintakehitys ylittänyt yhdessäkään Helsingin kehyskunnassa pää-
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kaupunkiseudun suurten kaupunkien hintakehitystä. Tämä tarkoittaa käytän-

nössä, että Helsingin seudun asunto-osakehintojen välinen ero on kasvanut 

eikä supistunut. 

11 kaupungissa asunto-osakkeiden hinnat laskivat vuosien 2015-2018 aika-

na. Helsingin kehyskuntien lisäksi ryhmään kuului osa pienemmistä yliopis-

tokaupungeista sekä kaikki yliopistottomat kaupungit. Erot ryhmän sisällä 

ovat huomattavia: Porissa hintataso pysyi käytännössä vuoden 2015 tasolla 

(-0,1%), kun taas Kouvolassa asunto-osakkeiden hinnat laskivat erittäin voi-

makkaasti (-6,3 %). Myös Hämeenlinnan ja Kuopion asunto-osakkeiden ne-

gatiivinen hintakehitys on huomionarvoista. 

Kuvio 2 Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhintojen muutos 2015-2018
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3.
KESKIMÄÄRÄINEN  

NELIÖVUOKRA/KUUKAUSI  
(EUROA)

ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS16



KESKIMÄÄRÄINEN  
NELIÖVUOKRA/KUUKAUSI (EUROA) 

Kuviossa 3. kuvataan katsauksen 25 kaupungin keskimää-

räistä vapaarahoitteisten asuntojen kuukausittaista vuokraa 

neliötä kohden vuonna 2019. Arvo perustuu kaiken kokoisiin 

asuntoihin: esimerkiksi vain yksiöitä tarkastellessa asuntojen 

neliökohtaiset vuokrat olisivat korkeammat. Katsauksessa 

ovat mukana vain vapaarahoitteiset asunnot. Kaupunkien si-

sällä asuntojen vuokrissa voi olla hyvinkin suuria vaihteluita: 

arvo on kaikkien alueiden asuntojen keskiarvo.  

 
25 kaupungin keskimääräinen vuokra oli vuonna 2019 yhteensä 13,5 euroa/

neliö/kuukausi. Erot kaupunkien välillä ovat suuria, mutta asunto-osakkeiden 

hintoja maltillisempia. Korkeimmat vuokrat löytyivät Helsingistä, jossa keski-

määräinen vuokra oli 39 prosenttia korkeampi kuin 25 kaupungin keskiarvo. 

Helsingin vuokratason ero Espooseen ja Vantaaseen oli huomattava, mutta 

jälleen merkittävästi maltillisempi kuin asunto-osakkeiden hinnoissa. Van-

taan ja Espoon keskimääräiset vuokrat olivat lähes vastaavat, joka poikkeaa 

merkittävästi asunto-osakkeiden hinnoista: Espoossa asuntojen neliöhinnat 

olivat lähes 1 000 euroa korkeammat kuin Vantaalla. 

Helsingin kehyskuntien vuokratasot vaihtelivat merkittävästi. Järvenpäässä, 

Keravalla ja Kirkkonummessa vuokrat olivat korkeat, ja ylittivät kaikki yliopis-

tokaupungit. Nurmijärvellä ja Hyvinkäällä vuokrat jäivät hieman alle tarkas-

teltavien kaupunkien keskitason, kun taas Tuusulassa ja vuokrataso jäi mer-

kittävästi alle muiden Helsingin seudun kehyskuntien. Porvoossa vuokrataso 

vastasi tarkastelun kuntien keskitasoa, kun taas Lohjalla vuokratasot jäivät 

selvästi alle keskitason. Erot vuokrissa olivat Uudenmaan sisällä kuitenkin 

huomattavasti maltillisempia kuin erot asunto-osakkeiden hinnoissa. 
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Uudenmaan ulkopuolella, etenkin suurissa yliopistokaupungeissa, vuokrata-

so oli korkea, joskin tämän ryhmän sisällä oli merkittävää hajontaa. Vuokrat 

olivat selvästi korkeimmat Tampereella, mutta myös Jyväskylässä, Turussa 

ja Kuopiossa vuokrataso ylitti tarkasteltavien kaupunkien keskitason. Oulun 

vuokrataso jäi taas selvästi alle kaupunkien keskitason ja poikkesi muista 

yliopistokaupungeista. 

Pienempien yliopistokaupunkien välillä erot vuokratasossa olivat huomatta-

via. Vuokrat olivat korkeimmat Joensuussa, jonka vuokrataso ylitti esimer-

kiksi Oulun vuokratason. Pienistä yliopistokaupungeista Vaasan ja Lappeen-

rannan vuokrataso jäi matalimmaksi. Muissa kaupungeissa vuokrat jäivät 

alle keskitason. Muista kaupungeista korkeimmat vuokrat olivat Lahdessa ja 

matalimmat Porissa ja Kouvolassa. 

Kuvio 3 Keskimääräinen neliövuokra/kuukausi  (euroa) 2019
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4.4.
VUOKRIEN SUHTEELLINEN 

MUUTOS (%) 2015-2019 
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Kuviossa 4. kuvataan vuokrien suhteellista kehitystä vuo-

sien 2015-2019 aikana. Mukana ovat kaikki vapaarahoittei-

set asunnot. Katsauksen 25 kaupungissa vuokrat nousivat 

keskimäärin 10 prosentilla. Toisin kuin asunto-osakkeiden 

hintakehitys, vuokrat kasvoivat kaikissa 25 kaupungissa, 

mutta erot vuokrien kehityksessä olivat suuret. 

 
15 kunnassa vuokrat kasvoivat yli 10 prosentilla. Kasvu oli suurinta Helsingin 

kehyskunnissa sekä useimmissa suurissa yliopistokaupungeissa. Uudella-

maalla vuokrat kasvoivat eniten Järvenpäässä, jossa vuokrat kasvoivat 15,3 

prosenttia. Helsingin kehyskunnista kasvu oli suurinta Nurmijärvellä, Kera-

vassa ja Kirkkonummessa, kun taas Hyvinkään, Tuusulan ja Lohjan vuokra-

kehitys oli heikkoa. Uudenmaan suuremmista kaupungeista vuokrat kasvoi-

vat merkittävästi Espoossa ja Vantaalla, mutta vain maltillisesti Helsingissä. 

Helsingin vuokrakehitys jäi myös kaikkia yliopistokaupunkeja heikommaksi. 

Tosin Helsingin määrällinen vuokrakehitys oli kuitenkin huomattavan suur-

ta jo ennestään korkean lähtötason takia. Tästä huolimatta absoluuttinen 

vuokrakehitys oli Helsinkiä vahvempaa Espoossa ja Vantaalla eli pääkaupun-

kiseudun erot vuokratasossa hieman tasoittuivat. 

Suurista yliopistokaupungeista vuokrat kasvoivat eniten Turussa (15,3 %): 

Turun vuokrien suhteellinen kasvu oli suurinta 25 kaupungista. Muissa suu-

rissa yliopistokaupungeissa vuokrakehitys jäi maltillisemmaksi: Jyväskyläs-

sä vuokrat kasvoivat 12 prosentilla, Tampereella 11,8 prosentilla, Kuopiossa 

11,1 prosentilla ja Oulussa 10,9 prosentilla. Oulun vuokrakehitys oli heikointa 

suurista kaupungeista huolimatta siitä, että vuokrien lähtötaso oli jo ennes-

tään merkittävästi muita suuria yliopistokaupunkeja matalampi. 

VUOKRIEN SUHTEELLINEN 
MUUTOS (%) 2015-2019  
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Pienemmissä yliopistokaupungeissa vuokratason kehitys oli vaihtelevaa. 

Vaasan ja Joensuun vuokrien suhteellinen kehitys vastasi muita suuria yli-

opistokaupunkeja, kun taas etenkin Lappeenrannan vuokrien suhteellinen 

kehitys jäi merkittävästi keskitasoa heikommaksi. Vuokrakehitys oli heikoin-

ta ei-yliopistokaupungeissa: Hämeenlinnassa vuokrat kasvoivat näiden kau-

punkien ryhmässä eniten, mutta myös Hämeenlinnan vuokrakehitys jäi alle 

tarkasteltavien kaupunkien keskitason. Porissa vuokrat kasvoivat 6,1 prosen-

tilla, kun taas Lahden ja Kouvolan vuokrat kasvoivat alle 5 prosentilla. Ei-yli-

opistokaupunkien vuokrataso on jo ennestään muita tarkastelun kaupunkeja 

matalampi, ja heikko kehitys vuosien 2015-2019 aikana lisää ryhmien välistä 

eroa. 

 

Kuvio 4 Neliövuokran suhteellinen muutos (%) 2015-2019
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5.
VANHOJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN  

KAUPAT/10 000 AS. 2018
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Kuviossa 5. kuvataan vanhojen asunto-osakkeiden kauppojen

määrää vuonna 2018 suhteutettuna 10 000 asukkaaseen.

25 kaupungissa tehtiin keskimäärin 129,5 asunto-osake

kauppaa 10 000 asukasta kohden vuonna 2018 Erot kau-

punkien välillä olivat kuitenkin kohtuullisen suuret. Pienissä

 kehyskunnissa tehtyjen kauppojen määrä oli suhteellisen

vähäinen.

   
Vanhoja asunto-osakkeita myytiin eniten asukaslukuun suhteutettuna suurissa 

kaupungeissa, etenkin kasvukolmion alueella. Vanhoja asunto-osakkeita myytiin 

suhteellisesti eniten Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Muissa suurissa kau-

pungeissa etenkin Jyväskylässä myytiin paljon asunto-osakkeita. Espoossa ja 

Vantaalla asunto-osakekauppojen määrä jäi taas vuonna 2018 selvästi Helsin-

gin tasoa matalammaksi (joskin Espoon ja Vantaan asunto-osakkeiden hinnat 

ylittivät yhä tarkasteltavien kaupunkien keskitason). Suurista yliopistokaupun-

geista vähiten asunto-osakekauppoja tehtiin Oulussa ja Kuopiossa. 

Uudenmaan muissa kunnissa asunto-osakekauppojen määrissä oli suurta 

vaihtelua. Järvenpäässä, Keravalla ja Hyvinkäällä tehtiin keskitasoa enemmän 

asunto-osakekauppoja kuin Kirkkonummella, Tuusulassa ja Nurmijärvellä.  Esi-

merkiksi Nurmijärven asunto-osakekauppojen määrä jäi vähäisimmäksi kaikista 

katsauksen kaupungeista, mutta tämä selittyy kunnan pientalovaltaisuudella.   

Pienempien yliopistokaupunkien ryhmässä asunto-osakekauppojen määrässä 

oli huomattavaa vaihtelua. Vaasassa vanhojen asunto-osake kauppojen määrä 

VUOKRIEN SUHTEELLINEN 
MUUTOS (%) 2015-2019  
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ylitti katsauksen kuntien keskitason, kun taas Lappeenrannassa asunto-osake-

kauppojen määrä jäi selvästi alle kaupunkien keskitason. Vastaavasti ei-yliopis-

tokaupungeissa vaihtelu asunto-osakekauppojen määrässä oli huomattavaa: 

Lahdessa ja Hämeenlinnassa asunto-osakekauppojen määrä ylitti selvästi kat-

sauksen kaupunkien keskitason, kun taas esimerkiksi Kouvolassa asunto-osa-

kekauppojen määrä jäi matalaksi. 

 

Kuvio 5 Vanhojen asunto-osakkeiden kaupat/10 000as. 2018
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6.6.
VALMISTUNEET ASUNNOT 

/10 000AS. 2015-2018

25 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI 25



Kuviossa 6. kuvataan valmistuneiden asuntojen määrää 

suhteutettuna 10 000 asukkaaseen vuosien 2015-2018 aika-

na. Mukana ovat kaikki valmistuneet asunnot. 25 katsauk-

sen kaupungissa valmistui keskimäärin 88,7 asuntoa 10 000 

asukasta kohden vuosien 2015-2018 aikana. 

Valmistuneiden asuntojen määrät vaihtelivat erittäin voimakkaasti. Ylivoi-

maisesti eniten uusia asuntoja valmistui Järvenpäässä. Asuntoja valmistui 

paljon myös osassa Helsingin kehyskuntia, kuten Nurmijärvelle ja Keravalla. 

Vantaalle taas valmistui toiseksi eniten uusia asuntoja vuosien 2015-2018 

aikana suhteessa asukaslukuun, Vantaalla valmistui suhteessa väestöpoh-

jaan selvästi enemmän uusia asuntoja kuin Espoossa tai Helsingissä. Hel-

singin valmistuneiden uusien asuntojen määrä jäi alhaiseksi suhteessa väes-

töpohjaan, ja alitti katsauksen muiden suurten kaupunkien keskitason. Kyse 

on osittain tilastoharhasta, sillä Tilastokeskuksen valmistuneiden asuntojen 

tilastointi ei tunnista käyttötarkoituksen muutosta esimerkiksi toimitiloista 

asunnoiksi.  Lohjalle valmistui suhteellisesti vähiten asuntoja Uudellamaalla.  

Suurten yliopistokaupunkien valmistuneiden asuntojen määrissä oli myös 

suuria eroja. Suurista yliopistokaupungeista uusia asuntoja valmistui suh-

teellisesti eniten Jyväskylään ja Tampereelle. Ouluun ja Kuopioon valmistui 

merkittävästi Jyväskylää ja Tamperetta vähemmän uusia asuntoja, mutta 

kuitenkin enemmän kuin keskimäärin katsauksen 25 kuntaan. Turkuun val-

mistui selvästi vähiten uusia asuntoja suurista yliopistokaupungeista. Myös 

pienempien yliopistokaupunkien ryhmän sisällä oli merkittävää hajontaa: Jo-

ensuuhun valmistui vastaava määrä uusia asuntoja kuin Ouluun ja Kuopioon 

suhteessa asukaslukuun, kun taas esimerkiksi Lappeenrantaan valmistui 

VALMISTUNEET ASUNNOT 
/10 000AS. 2015-2018 
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asukasluukuun suhteutettuna alle puolet Joensuuhun valmistuneista asun-

noista. 

Ei-yliopistokaupunkien ryhmässä hajonta oli suurta. Tämä selittyy Seinäjoen 

poikkeuksellisen suurella valmistuneiden asuntojen määrällä. Seinäjoelle val-

mistui kolmanneksi eniten uusia asuntoja kaikista 25 katsauksen kunnista 

asukaslukuun suhteutettuna. Muihin ei-yliopistokaupunkeihin valmistui huo-

mattavasti vähemmän uusia asuntoja: esimerkiksi Lahden ja Hämeenlinnan 

valmistuneiden asuntojen määrä oli alle puolet Seinäjoelle valmistuneiden 

asuntojen määrästä. Kouvola poikkesi täysin muista katsauksen kaupun-

geista, sillä Kouvolaan valmistui vain 11,2 asuntoa 10 000 asuntoa kohden 

eli suhteellisesti alle kymmenesosa Seinäjoelle valmistuneiden asuntojen 

määrästä. 

 

 

 

 

 

Kuvio 6 Valmistuneet asunnot 10 000 asukasta kohden 2015-2018
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7.
YLI 15-VUOTIAIDEN  

KOKONAISNETTOMUUTTO  
/1000AS 2015-2018 
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7.
Kuviossa 7. kuvataan yli 15-vuotiaan väestön kokonais-

nettomuuttoa 1000 asukasta kohden vuosien 2015-2018 

aikana. Kokonaisnettomuutto on maan sisäisen muutto-

liikkeen sekä kansainvälisen muuttoliikkeen yhteenlasket-

tu nettosumma. Katsauksen 25 kaupungin yli 15-vuotiaan 

väestön keskimääräinen kokonaisnettomuutto oli 3,9 hen-

kilöä 1000 asukasta kohden. Suurin osa katsauksen kau-

pungeista sai muuttovoittoja.    

 
Kokonaisnettomuuttovoitot olivat suurimmat isoissa kaupungeissa ja osas-
sa Helsingin kehyskuntia. Vantaa sai asukaslukuun suhteutettuna eniten 
muuttovoittoa. Vantaan muuttovoitot ovat kasvaneet voimakkaasti 2010-lu-
vun aikana, ja erityisesti vuosien 2015-2018 aikana. Vantaa on saanut vuo-
den 2015 jälkeen enemmän muuttovoittoa kuin Helsinki ja Espoo. Vantaa 
saa suuria muuttovoittoja sekä maan sisältä, että ulkomailta. Helsinki sai 
määrällisesti ylivoimaisesti suurimmat muuttovoitot kokonaisnettomuutos-
ta, mutta asukaslukuun suhteutettuna osa suurista yliopistokaupungeista 
sekä Vantaa ja Järvenpää saivat Helsinkiä suuremmat muuttovoitot. Uuden-
maan muiden kuntien asukaslukuun suhteutettu kokonaisnettomuutto vaih-
teli merkittävästi: Järvenpää sai kaikista katsauksen kaupungeista asukas-
lukuun suhteutettuna kolmanneksi eniten muuttovoittoa, kun taas Porvoo, 
Nurmijärvi, Tuusula ja etenkin Lohja kärsivät muuttotappiota.  Lohjan muut-
totappiot olivat merkittävät varsinkin maan sisältä.  

Tampere ja Turku saivat suurimmat muuttovoitot suurista yliopistokaupun-
geista asukaslukuun suhteutettuna. Molempien kaupunkien asukaslukuun 
suhteutetut muuttovoitot olivat Helsinkiä suuremmat. Kaupunkien välillä on 
kuitenkin merkittävä ero muuttoliikkeen dynamiikassa: vaikka molemmat 
kaupungit saivat muuttovoittoa sekä maan sisällä muuttaneista että maa-

YLI 15-VUOTIAIDEN  
KOKONAISNETTOMUUTTO/ 
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hanmuutosta, Tampereen muuttovoitot perustuivat etenkin maan sisällä 
muuttaneisiin, kun taas Turun muuttovoitot perustuivat etenkin kansainvä-
liseen muuttoliikkeeseen. Muista suurista yliopistokaupungeista Jyväskylä 
sai asukaslukuun suhteutettuna Helsinkiä vastaavat muuttovoitot, kun taas 
Oulun ja Kuopion muuttovoitot jäivät selvästi vähäisemmiksi.

Pienien yliopistokaupunkien saamat kokonaismuuttovoitot asukaslukuun 
suhteutettuna vaihtelivat kohtuullisen paljon. Kaikissa pienissä yliopistokau-
pungeissa muuttovoitot jäivät selvästi kasvukolmion suuria kaupunkeja vä-
häisemmiksi, mutta Joensuu sai asukaslukuun suhteutettuna Oulua ja Kuo-
piota suuremmat muuttovoitot. Muissa pienemmissä yliopistokaupungeissa 
muuttovoitot olivat maltillisempia. Lappeenrannan ja Vaasan muuttovoitot 
perustuivat vain ja ainoastaan kansainväliseen muuttoliikkeeseen.    

Ei-yliopistokaupunkien muuttovetovoima jäi heikommaksi ja perustui lähin-
nä maahanmuuttoon. Seinäjoki poikkeaa tässäkin muista ryhmän kaupun-
geista: Seinäjoen muuttovoitot olivat asukaslukuun suhteutettuna Oulua ja 
Kuopiota suuremmat ja perustuivat lähinnä maan sisältä (pääosin muualta 
Etelä-Pohjanmaalta) muuttaneisiin henkilöihin. Muissa ei-yliopistokaupun-
geissa muuttovoitot asukaslukuun suhteutettuna jäivät vähäisiksi: Lahti sai 
maltillisia muuttovoittoja, kun taas Hämeenlinnan ja Porin muuttoliikkeen 
tase jäi vain hieman positiiviseksi maahanmuuton ansiosta. Maahanmuutto 

ei riittänyt Kouvolassa nostamaan muuttotasetta positiiviseksi.  

Kuvio 7 Yli 15-vuotiaiden kokonaisnettomuutto/1000as. 2015-2018
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Kuviossa 8. kuvataan asuntokuntien mediaanituloja vuonna 

2017. Mediaanitulot on painotettu kulutusyksiköittäin.   Tämä 

mahdollistaa asuntokuntien tulotason realistisemman vertai-

lun. Katsauksen kaupungeissa keskimääräiset asuntokunnan 

kulutusyksiköllä painotetut tulot olivat hieman yli 24 000 euroa 

vuonna 2017. 

Uudenmaan kaupunkien asuntokuntien mediaanitulot poikkesivat muista 

katsauksen kaupungeista: mukana olevista 11 Uudenmaan kunnassa kaikis-

sa mediaanitulot olivat muita tarkastelun kaupunkeja korkeammat. Katsa-

uksen Uudenmaan kunnissa mediaanitulot ylittivät kaupunkien keskitason. 

Uudenmaan sisällä on kuitenkin merkittäviä eroja mediaanituloissa: Espoos-

sa, Tuusulassa, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä asuntokunnittaiset kulutus-

yksiköllä painotetut mediaanitulot ylittivät 28 000 euroa, kun taas Hyvinkäällä 

ja Lohjalla mediaanitulot ylittivät vain 24 000 euroa. Espoo poikkesi tulojen 

perusteella merkittävästi Helsingistä ja Vantaasta: Espoon asuntokuntakoh-

taiset kulutusyksiköllä painotetut tulot olivat yli 3 000 euroa Helsinkiä ja Van-

taata korkeammat. Myös kehyskuntien väliset erot ovat huomattavia. Vaikka 

Uudenmaan mediaanitulot ovat merkittävästi muuta maata korkeammat, on 

huomionarvoista, että etenkin asumiseen liittyvät kustannukset ovat Uudel-

lamaalla merkittävästi muuta maata korkeammat, joka vähentää todellisuu-

dessa käytettävissä olevia asuntokuntien tuloja. 

Uudenmaan ulkopuolisissa kaupungeissa asuntokuntien tuloihin heijastui 

korkeakoulut. Suurissa yliopistokaupungeissa on runsaasti pienituloisia opis-

kelijoita, jolloin asuntokuntien mediaanitulot jäivät pääosin matalaksi. Oulu 

poikkesi hieman kaavasta, sillä Oulussa asuntokuntien mediaanitulot olivat 

MEDIAANITULOT ASUNTOKUNNAN  
KULUTUSYKSIKKÖÄ KOHDEN 2017
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kolmanneksi korkeimmat suurista yliopistokaupungista. Muissa suurissa yli-

opistokaupungeissa mediaanitulot jäivät mataliksi, ja erot olivat suhteellisen 

pieniä. 

Pienempien yliopistokaupunkien välillä oli hajontaa. Vaasassa asuntokun-

taiset mediaanitulot olivat kohtuullisen korkeat yliopistokaupungiksi (Oulun 

tasolla), kun taas Joensuu poikkesi kaikista vertailun kaupungeista tulojen 

perusteella: Joensuu oli ainoa katsauksen 25 kaupungista, jossa mediaani-

tulot jäivät alle 21 000 euron. Joensuun matalat mediaanitulot perustuvat 

opiskelijoiden suureen määrään, mutta myös kaupungin heikkoon työllisyys-

tilanteeseen. Yliopistottomissa kaupungeissa Hämeenlinnan ja Seinäjoen tu-

lot olivat korkeat muihin Uudenmaan ulkopuolisiin kuntiin verrattuna. Myös 

Kouvolassa mediaanitulot olivat kohtuullisen korkeat ryhmän muihin kau-

punkeihin verrattuna. Mediaanitulot jäivät alhaiseksi etenkin Lahdessa. 

 

Kuvio 8 Mediaanitulot asuntokunnan kulutusyksikköä kohden 2017

.  
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Kuviossa 9. kuvataan katsauksen 25 kaupungin työllisyys-

astetta vuonna 2018. Työllisyysaste kertoo työllisen väes-

tön osuuden suhteessa kaikkiin 18-64-vuotiaisiin. Vuoden 

2018 tieto on ennakkotieto. 25 kaupungissa työllisyysaste 

oli keskimäärin 72,0 prosenttia vuonna 2018. Vaihtelu kau-

punkien välillä oli merkittävää.

 
Työllisyysaste oli korkea Uudellamaalla, etenkin kehyskunnissa. Nurmijärvi 

oli ainoa katsauksen kunta, jossa työllisyysaste ylitti 80 prosenttia. Lisäksi 

Tuusulan työllisyysaste oli lähes 80 prosenttia. Helsingin kehyskunnista Kirk-

konummen ja Järvenpään työllisyysaste oli erittäin korkea, joskaan ei poik-

keuksellinen vertailun ulkopuolisiin vastaaviin kuntiin (esim. Kaarina, Lieto, 

Pirkkala) verrattuna. Uudenmaan suuremmista kaupungeista Porvoon työl-

lisyysaste oli korkein, mutta myös Espoon ja Vantaan työllisyysaste ylitti 75 

prosenttia. Helsingin työllisyysaste jäi taas muita Uudenmaan verrokkikuntia 

alhaisemmaksi, mutta ylitti selvästi 25 kaupungin keskitason. Työllisyysaste 

jää yleisesti keskuskaupungeissa alhaisemmaksi kuin ympäröivällä alueella, 

sillä niihin muuttaa runsaasti työvoiman ulkopuolella olevia ja työttömiä.  

Keskuskaupunki-kehyskuntadynamiikan takia suurissa yliopistokaupungeis-

sa työllisyysaste jäi matalaksi. Näissä kaupungeissa asuu paljon opiskelijoita 

ja muita ei-työllisiä henkilöitä. Vastaavasti näistä kaupungeista muuttaa pal-

jon työllisiä ympäröiviin kuntiin asumisen perässä. Kaikkien suurten yliopis-

tokaupunkien työllisyysasteet jäivät alle 70 prosentin. Kuopion työllisyysaste 

oli korkein. Muiden suurten yliopistokaupunkien väliset erot ovat vähäisiä; 

matalin työllisyysaste suurista yliopistokaupungeista oli opiskelijoiden suu-

ren osuuden vuoksi Jyväskylässä (66,6 %)  

TYÖLLISYYSASTE (%) 2018
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Pienemmissä yliopistokaupungeissa erot olivat suurempia. Vaasan työl-

lisyysaste on korkea yliopistokaupungiksi (71,3 prosenttia) samoin kuin 

Rovaniemellä (69,8%). Lappeenrannan työllisyysaste taas vastasi suuria 

yliopistokaupunkeja. Joensuun työllisyysaste oli koko maankin tasolla poik-

keuksellisen matala (63,5 %). Arvo poikkeaa merkittävästi kaikista muista 

vertailun kaupungeita. Joensuun erityisen matalaa työllisyysastetta selittää 

opiskelijoiden suuri osuus, vastavalmistuneiden erittäin korkea muuttoalttius 

alueelta sekä kaupungin yhä erittäin korkea työttömyysaste (14,3%). 

Yliopistottomien kaupunkien välillä oli kohtuullisen suuria eroja työllisyysas-

teessa. Etenkin Seinäjoen työllisyysaste on poikkeuksellisen korkea (74,2 %). 

Lisäksi Hämeenlinnan työllisyysaste oli korkea (71,6%). Muissa ei-yliopisto-

kaupungeissa työllisyysaste jäi alle 70 prosentin: Porissa työllisyysaste oli 

68,8%, Kouvolassa 68,6% ja Lahdessa 67,7 prosenttia. Kaikki yliopistottomat 

kaupungit ylittivät useimpien suurten yliopistokaupunkien työllisyysasteen.   

 

Kuvio 9 Työllisyysaste (%) 2018
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FINANCING BY LOANS
 

10.10.
TALOUDELLINEN  

HUOLTOSUHDE 2018



Kuviossa 10. kuvataan 25 kunnan taloudellista huoltosuh-

detta vuonna 2018. Taloudellinen huoltosuhde on kokonais-

valtainen alueen elinvoimaa kuvaava mittari, joka kuvaa, 

kuinka monta ei-työllistä alueella asuu 100 työllistä kohden. 

 
Ei-työllisiin lasketaan kaikki väestö paitsi työlliset, eli työllisten määrää suh-

teutetaan lapsiin ja eläkkeellä oleviin, mutta myös työttömiin ja työvoiman 

ulkopuolisiin. Mitä matalampi arvo, sitä vähemmän ei työllisiä alueella asuu 

suhteessa työllisten määrään. 

Katsauksen kunnissa taloudellinen huoltosuhde oli 128 eli kunnissa asui kes-

kimäärin 128 ei-työllistä 100 työllistä kohden. Erot etenkin Uudenmaan ja Uu-

denmaan ulkopuolisten kuntien välillä olivat suuret. Helsingissä ja Vantaalla 

taloudellinen huoltosuhde jäi alle 110 tason. Helsingissä ja Vantaalla etenkin 

lasten määrä on muuta Uuttamaata vähäisempi, joka ”kohentaa” taloudellis-

ta huoltosuhdetta. Uudenmaan kunnissa taloudellinen huoltosuhde oli erit-

täin vahva muuhun maahan verrattuna: tarkastelun kymmenestä vahvim-

man taloudellisen huoltosuhteen kunnasta yhdeksän sijaitsi Uudellamaalla. 

Kaikissa muissa tarkastelussa olevista Uudenmaan kunnissa Hyvinkäätä ja 

Lohjaa lukuun ottamatta taloudellinen huoltosuhde jäi alle 120. Hyvinkään 

hieman korkeampi taloudellinen huoltosuhde (124,7) perustui eläkeikäisen 

väestön suurempaan osuuteen väestöstä. Lohjan taloudellinen huoltosuhde 

jäi merkittävästi muuta Uuttamaata heikommaksi (135,4), vaikka koko maan 

tasolla myös Lohjan taloudellinen huoltosuhde oli kilpailukykyinen. 

Suurissa yliopistokaupungeissa taloudellinen huoltosuhde jäi suhteellisen 

vahvaksi etenkin koko maan tasoon verrattuna huolimatta heikosta työlli-

syysasteesta. Tätä selittää etenkin suurten yliopistokaupunkien muuta maa-

ta merkittävästi nuorempi ikärakenne, jolloin työllisten määrä suhteessa ei 

työikäiseen väestöön nousee korkeaksi, vaikka itse työllisyysaste olisi koh-
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tuullisen matala. Suurista yliopistokaupungeista matalin taloudellinen huol-

tosuhde oli Tampereella, mutta myös Turun taloudellinen huoltosuhde jäi alle 

130. Oulussa lasten suuri määrä heikensi taloudellista huoltosuhdetta, kun 

taas Kuopiossa väestön vanhempi ikärakenne nosti huoltosuhdetta. Kaikis-

sa suurissa yliopistokaupungeissa nuori ikärakenne piti taloudellisen huolto-

suhteen alle 140:ssä. 

Pienempien yliopistokaupunkien ryhmässä hajonta oli suurta. Vahvan työl-

lisyysasteen ja suhteellisen nuoren ikärakenteen Vaasassa taloudellinen 

huoltosuhde oli kilpailukykyinen, kun taas Lappeenrannassa ja etenkin Jo-

ensuussa vanhempi ikärakenne ja korkea työttömyys nostivat taloudellisen 

huoltosuhteen korkeaksi myös koko maan tasoon verrattuna. Vastaavasti 

yliopistottomien kaupunkien välillä hajonta oli erittäin suurta: Seinäjoella ta-

loudellinen huoltosuhde oli vain 123,9, joka oli kilpailukykyisin huoltosuhde 

vertailun Uudenmaan ulkopuolisista kaupungeista. Muissa yliopistottomissa 

kaupungeissa etenkin ikääntynyt väestörakenne nosti taloudellista huolto-

suhdetta. Hämeenlinnassa kohtuullisen korkea työllisyysaste piti taloudelli-

sen huoltosuhteen alle 150:ssä, mutta Porin, Lahden ja Kouvolan iäkäs väes-

törakenne yhdistettynä suhteellisen heikkoon työllisyystilanteeseen nosti 

taloudellisen huoltosuhteen korkeaksi. 

Kuvio 10 Taloudellinen huoltosuhde 2018
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11.
ALUEEN SUHTEELLINEN 

VÄESTÖNKEHITYS 2015-2019
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Kuviossa 11. on kuvattu suhteellista väestönkehitystä vuosien 

2015-2019 aikana. Vuoden 2019 tieto on ennakkotieto. Väestö 

kasvoi useimmissa katsauksen 25 kunnassa vuosien 2015-2019 

aikana: väestö supistui vain viidessä tarkastelun kunnassa. Vä-

estönkehityksessä oli kuitenkin suuria eroja.

Voimakkain kasvu keskittyi Uudellemaalle vuosien 2015-2019 aikana. Hel-

singin kasvu oli määrällisesti ylivoimaisesti suurinta koko maassa, mutta 

suhteellisesti tarkasteltuna Vantaan ja Espoon väestö kasvoi voimakkaas-

ti. Etenkin Vantaan kasvu on ollut poikkeuksellisen suurta vuoden 2015 jäl-

keen. Espoon ja Vantaan kasvussa on ollut vuositasolla suurtakin vaihtelua: 

vaikka vuosien 2015-2019 aikana Vantaa kasvoi merkittävästi Espoota voi-

makkaammin, Espoon kasvu oli merkittävästi Vantaata vahvempaa vuonna 

2019. Helsingin suhteellinen kasvu oli myös vahvaa, mutta jäi silti alle puo-

leen Vantaan kasvusta. Helsingin kasvu on hidastunut vuosien 2018-2019 

aikana: taustalla on Espooseen ja Vantaalle kohdistuneiden muuttojen kasvu 

ja maahanmuuton vähentyminen. Muissa Uudenmaan kunnissa väestönke-

hitys vaihteli voimakkaasti. Helsingin kehyskuntien kasvu on ylipäätään ollut 

2010-luvulla huomattavasti 2000-lukua maltillisempaa. Toisin sanoen niin 

sanottu Nurmijärvi-ilmiö on hidastunut ja vaihtunut Järvenpää-ilmiöksi. Yk-

sittäisissä kunnissa kasvu on kuitenkin ollut suurta: vuosien 2015-2019 aika-

na etenkin Järvenpäässä kasvu on ollut erittäin voimakasta. Myös Keravan 

kasvu on ollut Järvenpään tavoin vahvaa. Muissa Helsingin kehyskunnissa 

kasvu jäi maltillisemmaksi: Kirkkonummen ja Nurmijärven kasvu oli koh-

tuullista, mutta Tuusulassa väestö kasvoi vain hieman, kun taas Hyvinkäällä 

väestö supistui vuosien 2015-2019 aikana. On kuitenkin huomionarvoista, 

että vuositason vaihtelu on erittäin suurta Helsingin kehyskunnissa. Muissa 

Uudenmaan kaupungeissa Porvoossa väestö kasvoi maltillisesti, kun taas 

Lohjan väestö supistui voimakkaasti. 

ALUEEN SUHTEELLINEN 
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Väestö kasvoi kaikissa suurissa yliopistokaupungeissa vuosien 2015-2019 

aikana, mutta erot kasvun volyymissa ovat merkittävät. Väestö kasvoi eniten 

Tampereella, jonka suhteellinen kasvu ylitti Helsingin suhteellisen kasvun. 

Turun väestönkehitys on myös vahvistunut 2010-luvun kuluessa, ja Turun 

suhteellinen kasvu oli toiseksi vahvinta suurista yliopistokaupungeista, mut-

ta ero Jyväskylään ja Ouluun on vähäinen. Kuopion kasvu on taas ollut sel-

västi heikointa suurista yliopistokaupungeista. 

Pienten yliopistokaupunkien väestönkehitys oli maltillista. Vahvinta väes-

tönkehitys oli Rovaniemellä, jossa väestö kasvoi 2 prosentilla vuosien 2015-

2018 aikana. Maltillista kasvua tapahtui myös Joensuussa. Vaasassa väestö 

kasvoi taas vain 0,1 prosentilla ja Lappeenrannan väestö supistui vuosien 

2015-2019 aikana. Ei-yliopistokaupungeissa väestönkehitys jäi heikoksi Sei-

näjokea lukuun ottamatta. Seinäjoella korkea syntyvyys yhdistettynä muutto-

voittoihin muusta Etelä-Pohjanmaasta kasvattivat kaupunkia 3,7 prosentilla, 

joka vastaa Jyväskylän suhteellista kehitystä. Muista ei-yliopistokaupungeis-

ta Lahden väestö kasvoi hieman (+1%), mutta muiden yliopistottomien kau-

punkien väestö supistui. Etenkin Kouvolan väestö supistui erittäin voimak-

kaasti, yli 4,3 prosenttia vuosien 2015-2019 aikana

 

Kuvio 11 Väestönkehitys (%) 2015-2019 (ennakkotieto)
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12.
ALUEEN ENNUSTETTU 

VÄESTÖNKEHITYS 
2019-2040

4325 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI

OSA I - INDIKAATTORIPERUSTEINEN TARKASTELU



Kuviossa 12. kuvataan vuosien 2019-2040 ennustettua väes-
tönkehitystä Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöennusteen 
mukaan. Tilastokeskuksen väestöennusteessa voimistunut 
kaupungistuminen yhdistettynä syntyvyyden voimakkaaseen 
laskuun näkyy suuressa osassa maata väestön voimakkaana 
supistumisena tulevina vuosikymmeninä.  
 

Suurin osa katsauksen kunnista hyötyy kaupungistumis- ja keskittymiske-

hityksestä, joka näkyy osassa kaupunkeja vahvana kasvuna. Polarisaatio 

ryhmän sisällä on kuitenkin erittäin suurta, ja perustuu eroihin vetovoimassa 

sekä väestön ikärakenteessa. 

Voimakkain kasvu painottuu Uudellemaalle 2010-luvun toteutuneen kehi-

tyksen tavoin. Helsingin kasvu on määrällisesti ylivoimaisesti suurinta koko 

maassa. Väestöennusteen mukaan Helsingin, Espoon ja Vantaan väestö 

kasvaa ennusteen mukaan 207 000 asukkaalla vuosien 2019-2040 aikana eli 

alueella asuisi ennusteen toteutuessa Oulun kaupungin verran uusia asuk-

kaita vuonna 2040. Myös suhteellinen väestönkehitys on erittäin voimakas-

ta pääkaupunkiseudulla: vahvinta ennustettu kasvu on Vantaalla (+19,6%) 

ja Espoossa (+18,9%), mutta myös Helsingin kasvu on myös suhteellisesti 

mitattuna erittäin voimakasta (+16,3%). Helsingin kehyskunnissa väestönke-

hitys vaihtelee voimakkaasti: Järvenpäässä väestön ennustetaan kasvavan 

jopa 16,5 prosentilla, kun taas Keravalla, Kirkkonummella ja Nurmijärvellä vä-

estö kasvaa huomattavasti maltillisemmin eli noin 6 prosentilla. Hyvinkäällä 

ja Porvoossa väestön ennustetaan supistuvan maltillisesti, kun taas Lohjalla 

väestön ennustetaan supistuvan jopa 11,2 prosentilla. On kuitenkin huomi-

onarvoista, että etenkin pääkaupunkiseudun lähellä sijaitsevissa kehyskun-

nissa vuositason vaihtelu on ollut hyvin suurta, mikä lisää ennusteen epävar-

muutta etenkin näissä kunnissa. 

ALUEEN ENNUSTETTU 
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Myös suurissa yliopistokaupungeissa väestö kasvaa, mutta suhteellisesti 

mitattuna maltillisemmin kuin pääkaupunkiseudulla. Ryhmän sisällä hajonta 

on huomattavaa. Tampereen suhteellisen ja määrällisen kasvun ennustetaan 

olevan selvästi vahvinta suurten yliopistokaupunkien ryhmästä: Tampereen 

väestön ennakoidaan kasvavan 14,4 prosentilla. Suurista yliopistokaupun-

geista myös Turun väestön ennakoidaan kasvavan yli 10 prosentilla, kun 

taas muissa suurissa yliopistokaupungeissa kasvu jää alle 10 prosentin. 

Etenkin Kuopio putoaa ennusteen mukaan pois suurten yliopistokaupunkien 

ryhmästä kasvun perusteella: Kuopion väestö kasvaa koko ajanjaksolla vain 

1,3 prosentilla ja vuositasolla tarkasteltuna Kuopion väestönkehityksen en-

nustetaan jäävän jo 2030-luvun aikana huomattavan negatiiviseksi. 

Pienemmissä yliopistokaupungeissa laskenut syntyvyys ja ikääntyvä väestö 

pitää ennustetun väestönkehityksen maltillisena. Rovaniemen ja Joensuun 

väestönkehityksen ennustetaan jäävän maltillisesti positiiviseksi, joskin 

kummassakin kaupungissa väestö supistuu 2030-luvulla. Vaasan väestö su-

pistuu taas maltillisesti ja Lappeenrannan väestön ennakoidaan supistuvan 

voimakkaasti. Ei-yliopistokaupunkien ryhmässä väestönkehitys jää pääosin 

erittäin heikoksi. Seinäjoki poikkeaa jälleen tästä ryhmästä, sillä kaupungin 

väestön ennakoidaan kasvavan 8,1 prosentilla vuosien 2019-2040 aikana, 

joka vastaa Oulun suhteellista kasvua. Lahdessa väestö vähenee maltillisesti.  

Hämeenlinnan väestö supistuu merkittävästi, mutta etenkin Porin ja Kouvolan 

väestönkehityksen ennustettaan olevan erittäin negatiivista. Kouvolan väestön-

kehityksen negatiivisuus on jopa poikkeuksellisen negatiivista suureksi kaupun-

giksi, sillä kaupungin väestön ennustetaan supistuvan jopa 17,2 prosentilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 12 Ennustettu väestönkehitys 2019-2040
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KUNNITTAINEN TARKASTELU 
(Kunnat asukasluvun mukaisessa järjestyksessä)

 

OSA2.
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-----------       HELSINKI  -----------
(AS. 642 045)

Helsinki poikkeaa kokonsa puolesta kaikista muista kaupungeis-

ta. Helsingin työmarkkina-alueella asuu joka kolmas Suomen 

työllinen henkilö ja alueella toimii enemmän kuin joka kolmas 

Suomen yritys. Helsingissä työskentelee myös yli 100 000 muualla 

Uudellamaalla asuvaa henkilöä ja yli 20 000 Uudenmaan ulko-

puolella asuvaa henkilöä. 
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Tämä takaa otolliset edellytykset kasvulle. Kasvun (ja asuntosijoittajan) näkö-

kulmasta riskitekijä liittyy asumisen korkeaan hintaan Suomen kontekstissa.    

 

Helsinki poikkeaa muista kunnista myös asumisen hinnan suhteen. Voimakas 

väestönkasvu, suuri väestönpohja ja korkea väestöntiheys heijastuvat etenkin 

asunto-osakkeiden hintoihin. Helsingin keskimääräisen asunto-osakkeen ne-

liöhinta ylitti tarkastelun kaupunkienkin keskimääräisen hinnan 3,7 kertaisesti. 

Helsingin asunto-osakkeiden hinnat ovat myös naapurikuntiin, kuten Espoo-

seen ja Vantaaseen verrattuna, merkittävästi korkeammat. Hintataso on myös 

kasvanut huomattavasti vuosien 2015-2018 aikana: määrällinen, että suhteel-

linen hintakehitys oli voimakkainta kaikista verrokeista. Myös Helsingin vuok-

rataso on koko maan korkein, joskin ero muihin tarkastelun kaupunkeihin ja 

etenkin naapurikuntiin on vuokrien näkökulmasta huomattavasti maltillisempi. 

Helsingin vuokrat kasvoivat kohtuullisen paljon. Pääkaupunkiseudun muissa 

suurissa kaupungeissa vuokrataso kasvoi sekä suhteellisesti että määrällisesti 

jopa Helsinkiä voimakkaammin vuosien 2018-2019 aikana. Tämä on johtanut 

erikoiseen tilanteeseen, jossa pääkaupunkiseudun asunto-osakkeiden hinnat, 

jotka ovat jo ennestään voimakkaasti eriytyneet, eriytyvät entisestään, samalla 

kun vähemmän eriytynyt vuokrataso konvergoituu entisestään. On huomion-

arvoista, että Helsingin sisällä aluekohtaiset erot vuokrissa, asuntojen hinnois-

sa ja näiden kehityksessä ovat erittäin suuria. 

Helsingin aluetalouden tila on vahva muihin suuriin keskuskaupunkeihin ver-

rattuna. Helsingissä asuvien kotitalouksien tulot ovat selvästi muita suuria 

kaupunkeja korkeammat (joskin myös asumiskustannukset ovat myös), työl-

lisyysaste on korkea ja taloudellinen huoltosuhde Manner-Suomen vahvin. 

Toisaalta korkeat elinkustannukset siirtävät etenkin omistusasumisen peräs-

sä työllisiä Helsingistä kehyskuntiin, joka näkyy Helsingissä useimpiin ympä-

röiviin kuntiin verrattuna heikompina mediaanituloina (ero Espooseen on eri-

tyisen suuri) sekä matalampana työllisyysasteena. Vastaavaa dynamiikkaa 

on kuitenkin havaittavissa kaikilla suurilla kaupunkiseuduilla, ja Helsingin erot 
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muuhun seutuun verrattuna ovat suhteellisen maltillisia verrattuna esimerkiksi 

Turun ja Tampereen keskuskaupungin ja muun seudun välisiin eroihin. 

Helsingin väestö kasvoi määrällisesti voimakkaasti vuosien 2015-2019 aikana, 

ja myös suhteellista kehitystä voi pitää erittäin nopeana. Helsingin väestönke-

hitys perustuu kaikkiin väestönkehityksen osatekijöihin (luonnollinen väestön-

kehitys, maan sisäinen muuttoliike, kansainvälinen muuttoliike), joskin vuosien 

2015-2019 aikana paino on ollut muuttoliikkeissä. Helsinkiin muutetaan eten-

kin työn perässä verrattuna muihin suuriin yliopistokaupunkeihin, joihin muu-

tettaan lähinnä koulutuksen perässä. Helsingin väestönkehitys jäi kuitenkin 

suhteellisesti tarkasteltuna (ja yksittäisinä vuosina myös määrällisesti) jälkeen 

Espoosta ja Vantaasta, joiden kasvua vahvisti Helsingistä muuttavat nuoret 

aikuiset samalla kun tämä heikensi Helsingin väestönkehitystä. Muutto ns. 

Kuuma-kuntiin (esim. Nurmijärvi, Kirkkonummi) oli vuosien 2015-2019 aikana 

maltillisempaa kuin 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kaupungin 

sisällä (kartta 1.) väestönkehitys on ollut pääsääntöisesti erittäin vahvaa: eten-

kin kantakaupungissa väestö on kasvanut huomattavasti.  Paikkatiedolla tar-

kasteltuna 1 km x 1 km ruuduissa Helsingin väestö supistui lähinnä reuna-alu-

eilla, ja näilläkin alueilla supistuminen oli maltillista.  

Helsingin tulevan väestönkehityksen ennustetaan jatkuvan vahvana: yli 100 000 

asukkaalla Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan kahden vuosikymme-

nen aikana. Kasvu perustuu 2020-luvulla maan sisäiseen muuttoliikkeeseen 

ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen, mutta 2030 luvulla kasvun taustalla 

vaikuttaa yhä vahvemmin kansainvälinen muuttoliike. Helsingin tuleva kasvu 

vaatii kuitenkin toteutuakseen merkittävää asunnontuotantoa sekä panostus-

ta alueen infraan; lisäksi asumiskustannusten kehitys voi heikentää kasvua, jos 

asumiseen liittyvät kustannukset erkaantuvat liikaa muusta maasta.
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TAULUKKO 2 Helsinki tarkastelun indikaattoreilla

Kartta 1 Helsingin väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Helsinki 4205 9,9 % 18,85 9,2 % 171,5 64,4

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Helsinki 8,3 25726 73,1 104,3 % 4,2 % 16 %

TAULUKKO 3  
Helsingin sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa. 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT

 OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Helsinki 1 1 1 17 3 18

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Helsinki 5 8 12 1 5 4
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-----------       ESPOO  -----------

(289 735 AS.)

Espoo on koko maan toiseksi suurin kaupunki. Espoon kehitys 

on muun pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien tavoin vahvassa 

yhteydessä Helsingin kehitykseen. Espoossa asuu lähes 50 000 

Helsingissä työskentelevää henkilöä.  Helsingin läheisyys ja si-

jainti heijastuu Espoon asumiseen. Espoon asunto-osakkeiden 

hintataso on ylivoimaisesti toiseksi korkeinta koko maassa, jos-

kin ero Helsingin neliöhintoihin on myös huomattava. 
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Espoo on Helsingin lisäksi ainoa kunta koko maassa, jossa keskimääräiset 

neliöhinnat ylittivät 3 000 euroa. Espoon asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat 

myös määrällisesti ja suhteellisesti toiseksi eniten tarkastelun kunnista vuo-

sien 2015-2018 aikana, joka lisää eroa Espoon ja muiden verrokkien välillä. 

Toisaalta Helsingin asunto-osakkeiden vielä voimakkaampi hintakehitys lisäsi 

Espoon ja Helsingin asumisen hinnan eroja. Espoon asunto-osakkeiden hinta-

taso oli merkittävästi Vantaata korkeampi (eroa 823 euroa/neliö vuonna 2018): 

tämä perustunee osin erilaiseen rakennuskantaan. Vuokrissa ero Vantaaseen 

on hyvin vähäinen, sillä kaupungeissa keskimääräisessä kuukausittaisessa va-

paiden markkinoiden vuokratasossa oli vuonna 2019 vain 14 sentin ero. Vuok-

rat kasvoivat Espoossa suhteellisen voimakkaasti vuosien 2015-2019 aikana 

ja etenkin määrällinen muutos oli merkittävä. Suhteellinen muutos jäi kuiten-

kin jälkeen useimmista Uudenmaan kunnista, ja Vantaan vuokrataso lähestyi 

tämän ajanjakson aikana Espoota. Espoon vuokrataso taas kasvoi Helsinkiä 

voimakkaammin. Espoon sisällä erot asumisen hinnassa ja vuokrissa ovat 

huomattavia alueesta riippuen, mutta maltillisempia kuin Helsingin sisällä. 

Espoon aluetalouden tila on koko maan huippua useimmilla mittareilla. Suu-

reksi kaupungiksi Espoon asuntokuntien mediaanitulot ovat poikkeuksellisen 

korkeat, ja ero on huomattava Vantaaseen ja Helsinkiin verrattuna. Espoon 

työllisyysaste on myös korkea. Taloudellinen huoltosuhde on vahva, mutta vä-

hän heikompi kuin Vantaalla ja Helsingissä lasten suuremman väestöosuuden 

vuoksi.  

Espoon väestönkehitys oli vahvaa 2010-luvun aikana. Espoon suhteellinen 

väestönkehitys jäi jälkeen Vantaasta ajanjakson 2015-2019 aikana, mutta oli 

toiseksi vahvinta katsauksen 25 kunnan joukossa. Espoon väestönkehitys on 

vaihdellut merkittävästi vuositasolla lähinnä maan sisäisen muuttoliikkeen vai-

kutuksen takia. Vuonna 2019 Espoon väestö kasvoi kuitenkin jälleen Vantaata 

voimakkaammin. Espoon väestönkehitys perustuu kaikkiin väestönkehityksen 

osatekijöihin, mutta etenkin Helsingistä muuttavien nuorten aikuisten merkitys 
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kasvulle on merkittävä (joskin maahanmuuton merkitys on myös korostunut 

viime vuosina). Nuorten aikuisten muuttoliike on optimaalista Espoon kannal-

ta, sillä heistä suurin osa on työllisiä, koulutettuja ja ostovoimaisia.

Kartassa 2. kuvataan 2010-luvun väestönkehitystä Espoon kuntarajojen sisäl-

lä. Espoon kaupungissa väestö on kasvanut vahvasti suurimmassa osassa 

kuntaa, joskin pistemäisesti on tapahtunut huomattavaa väestön supistumis-

ta. Pistemäinen supistuminen on kuitenkin vähäistä verrattuna useimmissa 

muissa suurissa kaupungeissa tapahtuneeseen kehitykseen, ja kasvava alue 

on poikkeuksellisen laaja.  

Espoon väestönkehityksen dynamiikka, sijainti, vahva talous sekä Helsinkiin 

verrattuna suhteellisen kilpailukykyinen asumisen hinta takaa tulevaisuudes-

sakin oletettavasti vahvan väestönkehityksen. Tilastokeskuksen väestöen-

nusteen mukaan Espoon väestö kasvaa 54 000 asukkaalla vuoteen 2040 

mennessä, ja kasvu on vahvinta 2020-luvulla. Espoon suhteellinen ennustettu 

väestönkehitys olisi toteutuessaan Vantaan jälkeen toiseksi vahvinta katsauk-

sen 25 kunnasta. Kasvu perustuu muuttoliikkeeseen. Tulevaisuuden kasvun 

haasteena on riippuvuus Helsingistä kasvun ja työssäkäynnin näkökulmasta, 

sillä kasvava ja dynaaminen Espoo vaatii kasvavan ja dynaamisen Helsingin. 

TAULUKKO 4  
Espoon sijoitus suhteessa verrokkikuntiin kaikilla analyysin indikaattoreilla

 
Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Espoo 3475 7,3 % 16,79 11,9 % 135,7 113,3

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Espoo 7,8 28668 75,1 % 110,8 7,4 % 19 %
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TAULUKKO 5 
Espoon sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa. 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT

 OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Espoo 2 2 2 8 11 8

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Espoo 8 7 1 7 5 2

Kartta 2 Espoon  

väestönkehitys 1x1km  

ruuduissa 2010-2018
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-----------       TAMPERE  -----------

(238 221 AS.)

Tampere on Suomen kolmanneksi suurin kaupunki ja toisek-

si suurin kaupunkiseutu. Tampere on kasvukolmion alueen 

yksi kulma ja liikenteellisenä solmukohtana linkittynyt kaik-

kiin suuntiin. Tampereen laaja vaikutusalue ulottuu Pirkan-

maan ulkopuolelle. Vaikka Tampereen positio on useilla mit-

tareilla hyvä, on kaupungilla haasteita etenkin aluetalouden 

mittareilla.
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Tampere on asumisen hintatason näkökulmasta selvä kakkoskeskus Uuden-

maan ulkopuolella. Tampereella sekä asunto-osakkeiden hinnat, että vuokrat 

ovat Uudenmaan ulkopuolella koko maan korkeimmat. Etenkin asunto-osakkei-

den hinnoissa ero Helsinkiin on kuitenkin huomattavan suuri: Tampereella asun-

to-osakkeiden hinnat ovat keskimäärin 58 prosenttia Helsingin hintatasosta. 

Asunto-osakkeiden kaupankäynti on kuitenkin Tampereella erittäin vilkasta, sillä 

kaupungissa myytiin asukaslukuun suhteutettuna toiseksi eniten asunto-osak-

keita asukaslukuun suhteutettuna (enemmän kuin Helsingissä). Myös asun-

to-osakkeiden hintakehitys on ollut Tampereella vahvaa: kaupungin vanhojen 

asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat 7,1 prosentilla vuosien 2015-2018 aikana. 

Tampereelle valmistui myös suureksi keskuskaupungiksi suhteellisen paljon uu-

sia asuntoja vuosien 2015-2018 aikana. Tämä kertoo Tampereen asuntomark-

kinoiden dynaamisuudesta. 

Tampereen vuokrataso oli Uudenmaan ulkopuolisista kunnista korkein. Myös ero 

vuokrissa suhteessa pääkaupunkiseutuun oli pienempi kuin asunto-osakkeiden 

hinnoissa: Tampereen vuokrat olivat 77,8 prosenttia Helsingin vuokrista vuonna 

2019. Myös vuokrien kehitys oli kohtuullisen vahvaa Tampereella, vuokrat kas-

voivat 11,8 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. Vuokrakehitys jäi kuitenkin jäl-

keen osasta suuria yliopistokaupunkeja, Turussa ja Jyväskylässä vuokratason 

kehitys oli huomattavasti suurempaa kuin Tampereella. 

Tampereen keskeisimmät haasteet liittyvät kaupungin työllisyys- ja aluetalous-

dynamiikkaan. Kaupungin kasvu perustuu vahvasti nuoriin koulutuksen perässä 

muuttaviin (joskin vähemmän kuin muissa yliopistokaupungeissa), joista mer-

kittävä osa muuttaa valmistuttuaan työn perässä kehyskuntiin pääkaupunki-

seudulle ja asumisratkaisujen vuoksi ympäröiviin kehyskuntiin. Samaan aikaan 

Tampereelle muuttaa sekä muualta Suomesta että ulkomailta työttömiä ja työ-

voiman ulkopuolella olevia henkilöitä. Opiskelijoiden ja työttömien suuri osuus 

työvoimasta laskee Tampereen työllisyysastetta. Asukkaiden tulot ovat alhai-

semmat kuin pääkaupunkiseudulla. Toisaalta Tampereen työllisyysaste ja asuk-

kaiden tulot ovat suurten yliopistokaupunkien keskitasoa. Tampereen taloudelli-

nen huoltosuhde on myös kohtuullisen kilpailukykyinen.  

Tampereen kasvu on ollut voimakasta 2010-luvun aikana: Tampereen väestö 

kasvoi suhteellisesti tarkasteltuna eniten keskuskaupungeista vuosien 2015-
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2019 aikana. Tampereen kasvu perustuu etenkin muualta maasta muuttanei-

siin nuoriin, sillä Tampere saa asukaslukuun suhteutettuna keskuskaupungeista 

suurimmat muuttovoitot maan sisällä muuttavista henkilöistä. Myös maahan-

muuton merkitys kasvulle on huomattava, mutta ei yhtä merkittävä kuin Tu-

russa ja pääkaupunkiseudulla. Tampereen muuttoliikkeen haasteena ovat kor-

keakoulutettujen ja työllisten muutot naapurikuntiin sekä pääkaupunkiseudulle. 

Tampereen vahva kasvu peittää myös alueen sisäisen kehityksen (kartta 3.), 

sillä kasvu on keskittynyt vahvasti etenkin kantakaupungin alueelle, kun taas pai-

koittain Tampereella väestö on supistunut voimakkaasti. Tampereen väestö on 

keskittynyt kaupungin keskustaan 2010-luvulla, mutta myös keskustan alueella 

mikrosijainnin merkitys on korostunut. 

Tampereen tulevan väestönkehityksen ennakoidaan Tilastokeskuksen vuoden 

2019 väestöennusteessa pysyvän vahvana. Kaupungin väestö kasvaa ennus-

teen mukaan jopa 14,4 prosentilla, joka on voimakkain kasvu kaikista suurista 

yliopistokaupungeista. Kasvu perustuu 2020-luvun aikana maan sisällä muutta-

viin, mutta 2030-luvun aikana kasvun ennustettaan tyrehtyvän, kun maan sisältä 

saadut muuttovoitot vähenevät ja kansainvälinen muuttoliike korostuu. Tämän 

voi olettaa lisäävän alueen sisäistä eriytymistä ja mikrosijaintien merkitystä. 

 
 
 

Kartta 3 Tampereen väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018 (Tampereen 
harvemmin asuttu pohjoisosa leikattu pois keskustan kehityksen erottumisen 
takia).
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TAULUKKO 7  
Tampereen sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa. 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT

 OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Tampere 5 4 6 9 2 7

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Tampere 2 20 19 11 4 5

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Tampere 2454 7,1 % 14,70 11,8 % 176,7 118,8

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Tampere 12,1 21863 68,1 % 124,1 5,8 % 14 %

TAULUKKO 6  
Tampere tarkastelun indikaattoreilla.
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Vantaan kehitys jäi 2010-luvun alussa jälkeen Espoosta ja 

Helsingistä, mutta on ollut 2010-luvun loppupuolella erittäin 

voimakasta. Vantaa on Espoon tavoin asumisen, infran ja 

työssäkäynnin osalta linkittynyt Helsinkiin. Vantaan ja Hel-

singin välinen integraatio on entisestään syventynyt kehära-

dan johdosta. Vantaalla asuukin yli 40 000 Helsingissä työs-

säkäyvää henkilöä.  

-----------       VANTAA  -----------

(233 560 AS.)
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Vantaan vanhojen asunto-osakkeiden hintatasoon heijastuu kaupungin sijainti: 

vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräinen hinta on kolmanneksi korkein koko 

maassa. Toisaalta Vantaan keskimääräinen neliöhinta on 1 500 euroa Helsinkiä 

ja 800 euroa Espoota halvempi. Vantaan vanhojen asunto-osakkeiden hintake-

hitys jäi myös huomattavasti heikommaksi kuin Espoossa ja Helsingissä, joka 

on kasvattanut eroja kaupunkien välillä. Asunto-osakkeita myytiin asukaslukuun 

suhteutettuna myös merkittävästi Helsinkiä vähemmän, mutta kuitenkin enem-

män kuin Espoossa, joka kertoo Vantaan piristyneestä kehityksestä 2010-lu-

vun loppupuolella. Vantaan kasvupiikkiä kuvaa myös valmistuneiden asunto-

jen määrä: Vantaalle valmistui asukaslukuun suhteutettuna yli kaksinkertainen 

määrä asuntoja Helsinkiin verrattuna ja 40 prosenttia enemmän asuntoja kuin 

Espooseen vuosien 2015-2018 aikana.  

Vuokratason ja vuokrien kehityksen näkökulmasta Vantaa ei poikkea merkittä-

västi Espoosta. Vaikka asunto-osakkeiden hinnoissa on huomattava ero Van-

taan ja Espoon välillä, keskimääräisissä vuokrissa erot ovat vähäiset. Vantaan 

vuokrataso on Helsinkiä matalampi, mutta ero on maltillinen. Vantaan vuokrat 

kasvoivat myös merkittävästi vuosien 2015-2019 aikana (+12,0 prosenttia), ja 

kasvu oli huomattavasti Espoota ja Helsinkiä vahvempaa, joka on nostanut Van-

taan vuokratasoa lähemmäs muuta pääkaupunkiseutua. Vantaan sisäistä eriy-

tymistä kuvaa se, että vuokrissa ja asuntojen hinnoissa erot kaupungin sisällä 

ovat huomattavia uusien ja vanhojen asuinalueiden välillä.   

Vantaan aluetalous- ja työllisyysdynamiikka on muuhun maahan verrattuna erit-

täin vahva, mutta Espooseen ja muihin Helsingin kehyskuntiin verrattuna haasta-

vampi. Esimerkiksi espoolaisen kotitalouden tulot ovat keskimäärin 3 000 euroa 

vantaalaista kotitaloutta korkeammat, ja vantaalaisen kotitalouden mediaani-

tulot ovatkin lähempänä Helsinkiä kuin muita Helsingin kehyskuntia. Toisaalta 

Vantaan työllisyysaste on vastaava kuin Espoossa ja huomattavasti Helsinkiä 

korkeampi. Vantaan taloudellinen huoltosuhde on myös toiseksi korkein tarkas-

teltavista kaupungeista, joskin ero Espooseen perustuu lähinnä lasten osuuteen 

väestöstä (joka on Vantaalla selvästi Espoota matalampi). 
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Vantaa kärsi vielä 2010-luvun alussa muuttotappiota maan sisäisessä muutto-

liikkeessä, mutta 2010-luvun loppupuolella muuttoliikkeen tase on täysin muut-

tunut: Vantaa kasvoi vuosien 2015-2019 aikana 8,8 prosentilla, joka on suhteel-

lisesti tarkasteltuna eniten kaikista katsauksen 25 kunnasta. Kasvu perustuu 

suuriin muuttovoittoihin etenkin Helsingistä muuttavista nuorista aikuisista ja 

työllisistä sekä maahanmuuttoon, mutta myös Vantaan luonnollinen väestön-

lisäys jäi positiiviseksi. Vantaan maan sisäisen muuttoliikkeen rakenne on hyvin 

ideaali, joka luo määräänsä suurempia kerrannaisvaikutuksia kaupungissa. Kau-

pungin sisällä (kartta 4.) näkyy hyvin uusien asuinalueiden ja kehäradan vaikutus 

Vantaan kasvulle: suurin kasvu keskittyy kehäradan varrella oleville asuinalueille. 

Toisaalta vanhoilla asuinalueilla väestö on vähentynyt kohtuullisen voimakkaasti.  

Vantaan tuleva väestönkehitys on Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 

suurta vuosien 2019-2040 aikana. Vantaan väestön ennustetaan kasvavan 45 

000 asukkaalla. Vantaan suhteellinen väestönkehitys (19,6%) on vahvinta kaikista 

katsauksen 25 kunnasta. Tuleva väestönkehitys Vantaalla on kuitenkin Espoon 

tavoin riippuvaista osin Helsingin kehityksestä, sillä suurin osa maan sisäisestä 

muuttovoitosta tulee Helsingistä. Oman haasteen muodostaa Vantaan sisäinen 

eriytyminen asuinalueiden välillä.

 

 

Kartta 4 Vantaan väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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TAULUKKO 8  
Vantaa tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 9  
Vantaan sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Vantaa 2652 3,6 % 16,65 12,0 % 137,6 158,7

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Vantaa 13,2 25738 75,5 % 105,5 8,8 % 20 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT

 OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Vantaa 3 7 3 5 8 2

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Vantaa 1 7 6 2 1 1
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-----------       OULU  -----------

(205 534 AS.)

Oulu on viidenneksi suurin kaupunki ja neljänneksi suurim-

man kaupunkiseudun keskus. Oulun vaikutusalue on maan-

tieteellisesti laaja. Asumisen hintataso on Oulussa poikkeuk-

sellisen alhainen. Oulun asunto-osakkeiden hinnat jäävät 

esimerkiksi merkittävästi pienempiä kaupunkeja, kuten Vaa-

saa ja Seinäjokea matalammiksi, ja ovat 70 prosenttia Tam-

pereen tasosta ja vain 41 prosenttia Helsingin tasosta. 
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Oulun matala hintataso ei ole myöskään näkynyt voimakkaana asunto-osak-

keiden hintatason kasvuna, sillä kaupungin asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat 

vain 3,5 prosenttia vuosien 2015-2018 aikana verrattuna Tampereen ja Turun yli 

7 prosentin kasvuun. Asunto-osakekauppojen määrä jäi myös eteläisiä verrok-

keja merkittävästi matalammaksi. Osasyynä tähän vaikuttanee kaupungin pien-

talovaltaisuus, mutta myös valmistuneiden asuntojen määrä oli maltillisempi 

kuin pääkaupunkiseudulla tai Tampereella. 

Oulun keskimääräinen vuokrataso on myös yliopistokaupungiksi poikkeukselli-

sen matala, joskin ero on vähäisempi kuin asunto-osakkeiden hinnoissa. Oulun 

vuokrataso jää kuitenkin pienempiä kaupunkeja, kuten Joensuuta matalammak-

si. Oulun vuokrat eivät myöskään kasvaneet määrällisesti paljon vuosien 2015-

2019 aikana, ja suhteellinen kehitys jäi merkittävästi Tamperetta ja Turkua alhai-

semmaksi. Oulun ominaispiirteet asumisen hinnassa ja kehityksessä linkittyvät 

osin sijaintiin, mutta myös väestönkehityksen dynamiikkaan: Oulu ei niinkään 

kasva muuttovoittojen vaikutuksesta, joka kiihdyttää asumisen kysyntää, vaan 

lähinnä korkean syntyvyyden vaikutuksesta, joka ei näy vastaavasti asumisen 

kysynnän kasvuna tai heijastuu Oulun tapaisessa kaupungissa lähinnä pientalo-

jen kysyntään.

Oulun aluetalouden dynamiikassa näkyvät perinteiset suuren keskuskaupungin 

ja yliopistokaupungin haasteet. Oulun asuntokuntien mediaanitulot ovat koh-

tuullisen alhaiset, sillä opiskelijoiden määrä laskee mediaanituloja. Vastaavasti 

työttömien ja opiskelijoiden kohtuullisen suuri osuus työvoimasta laskee Oulun 

työllisyysastetta. Oulun asukkaiden mediaanitulot ja työllisyysaste vastaavat 

kuitenkin muita suuria yliopistokaupunkeja. Oulun taloudellinen huoltosuhde jää 

hieman Turkua ja Tamperetta heikommaksi, mutta tämä perustuu lasten huo-

mattavasti suurempaan osuuteen väestöstä. 

Oulu poikkeaa väestönkehityksen dynamiikalta merkittävästi etelän kasvukes-

kuksista. Oulun väestö kasvoi vuosien 2015-2019 aikana suhteellisen paljon 

(+3,5%), mutta kasvu jäi heikommaksi kuin Turussa ja Tampereella. Oulun kasvu 

on perinteisesti perustunut muuttoliikkeen sijaan korkeaan syntyvyyteen toisin 

kuin Turussa ja Tampereella. Oulun väestönkehitys onkin heikentynyt syntyvyy-

den laskun vuoksi 2010-luvulla. Syntyvyyden lasku on lisännyt muuttoliikkeen 
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merkitystä Oulun kasvulle, mutta Oulu ei ole maan sisällä tai kansainvälisesti 

yhtä vetovoimainen kuin Tampere tai Turku. Lisäksi Oulun muuttoliikkeen raken-

ne on etenkin Tamperetta negatiivisempi: muuttovoitot perustuvat lähinnä nuo-

riin, joista merkittävä osa muuttaa valmistuttuaan pois Oulun vaikutusalueelta.

Oulun sisällä väestönkehitys on keskittynyt 2010-luvun aikana kaupunkikeskus-

tan alueelle, jossa väestö on kasvanut voimakkaasti. Lisäksi Oulun ja Kempeleen 

raja-alueella on tapahtunut merkittävää kasvua. Samalla kaupungin mulla reu-

noilla väestö on supistunut voimakkaasti. Ouluun liitettyjen kuntien paikalliskes-

kukset ovat pääosin supistuneet.  

Oulun tulevan väestönkehityksen haasteena on kasvun perustuminen korkeaan 

syntyvyyteen. Tämä heijastuu voimakkaasti Tilastokeskuksen väestöennus-

teeseen, jonka mukaan Oulun väestö kasvaa merkittävästi vuosien 2019-2040 

aikana, mutta kehitys jää jälkeen Tampereen ja Turun seuduista. Oulun kasvu 

2020-luvulla nojaa syntyvyyteen ja nuoreen ikärakenteeseen sekä maltillisiin 

muuttovoittoihin, mutta 2030-luvulla enää lähinnä kansainvälinen muuttoliike 

kasvattaa Oulua. Keskeinen kysymys Oulun tulevan kasvun kannalta liittyy myös 

sijaintiin: miten etelän keskuksiin verrattuna syrjäinen Oulu pärjää kiristyvässä 

alueiden välisessä kilpailussa osaajista, työvoimasta ja muuttajissa. 

 
TAULUKKO 10  
Oulun tarkastelun indikaattoreilla.

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Oulu 1735 3,5 % 12,75 10,9 % 133,3 99,5

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Oulu 5,3 22615 68 133,9 3,5 % 8 %
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT

 OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Oulu 19 8 15 14 13 11

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Oulu 10 14 20 16 10 7

TAULUKKO 11  
Oulun sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

Kartta 5 Oulun 
väestönkehitys 1x1km 
ruuduissa 2010-2018  
(Mukana vain Oulun 
ydinkeskusta)
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Turku on kuudenneksi suurin kaupunki sekä kolmanneksi 

suurimman kaupunkiseudun ja työmarkkina-alueen keskus.  

Turun vaikutusalue ulottuu koko Varsinais-Suomen alueelle 

ja osittain naapurimaakuntiin. Turku muodostaa Kasvukol-

mion alueen kolmannen kärjen. Turun kasvuun ja aluetalou-

teen liittyvät tunnusluvut ovat olleet vahvassa nosteessa po-

sitiivisen rakennemuutoksen ansiosta vuodesta 2015 alkaen.  

-----------       TURKU  -----------

(193 246 AS.)
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Turun vahva kehitys vuoden 2105 jälkeen heijastuu myös asumisen dynamiik-

kaan. Turun vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat Uudenmaan ulkopuolisista 

kunnista toiseksi korkeimmat Tampereen jälkeen. Turun vanhojen asunto-osak-

keiden hinnat olivat vuonna 2018 yhteensä 83,1 prosenttia Tampereen keski-

määräisestä neliöhinnasta ja alle puolet Helsingin keskimääräisestä neliöhinnas-

ta. Asunto-osakkeiden hintakehitys on kuitenkin ollut vahvaa Turussa vuosien 

2015-2018 aikana, sillä hinnat nousivat 7,2 prosenttia. Turun suhteellinen kasvu 

oli Helsingin ja Espoon jälkeen vahvinta katsauksen 25 kunnasta, mutta ero Tam-

pereeseen oli vähäinen ja määrällinen kehitys heikompaa. Asunto-osakkeiden 

markkinat olivat Turussa kuitenkin aktiiviset, sillä Turussa myytiin asukaslukuun 

suhteutettuna eniten asunto-osakkeita vuonna 2018 kaikista katsauksen verrok-

kikunnista. Uusien asuntojen tuotanto oli sen sijaan asukaslukuun suhteutettu-

na maltillisempaa. Turun keskimääräinen vuokrataso oli Tamperetta ja Jyväsky-

lää alhaisempi vuonna 2019. Vaikka ero keskimääräisessä vuokratasossa Turun 

ja Tampereen välillä on merkittävä, ero on maltillisempi kuin asunto-osakkeiden 

hinnoissa, sillä Turun keskimäärinen vuokra oli 93 prosenttia Tampereen keski-

määräisestä vuokrasta. Turun vuokrataso kasvoi erittäin voimakkaasti vuosien 

2015-2019 aikana: vuokrat nousivat keskimäärin 15,3 prosenttia eli eniten katsa-

uksen kunnista.

Turun aluetalouden tila kohentui merkittävästi 2010-luvun aikana, mutta on hy-

västä kehityksestä huolimatta vielä jäljessä pääkaupunkiseutua ja Tamperetta. 

Turun työllisyysdynamiikka on tyypillinen suurelle keskuskaupungille ja korkea-

koulukaupungille: kaupunkiin hakeutuu runsaasti opiskelijoita, työttömiä ja muita 

ei-työllisiä muuttajia, jotka laskevat sekä Turun työllisyysastetta ja mediaanitulo-

ja. Taloudellinen huoltosuhde on kilpailukykyinen.   

Turun väestönkehitys oli 2010-luvun alussa hitaampaa kuin 2010-luvun jälkipuo-

liskolla. Turun väestö kasvoi yli 7 000 henkilöllä (+3,9 %) vuosien 2015-2019 ai-

kana: kasvuvauhti oli suhteellisesti Tampereen jälkeen vahvinta suurista yliopis-

tokaupungeista. Turun kasvu perustuu ensisijaisesti muuttoliikkeeseen: Turkuun 
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muuttaa maan sisältä etenkin nuoria koulutuksen ja työn perässä. Tämän lisäksi 

Turun kasvu perustuu vahvasti maahanmuuttoon (maan sisältä saatavat muut-

tovoitot ovat Tamperetta pienemmät, mutta muita yliopistokaupunkeja suurem-

mat). Sen sijaan ulkomailta saadut muuttovoitot ovat Turussa pääkaupunkiseu-

dun jälkeen koko maan suurimmat. Maan sisältä tulevien muuttajien rakenne 

on myös parantunut 2010-luvun aikana, ja Turku saa muuttovoittoa työllisistä 

toisin kuin useimmat muut korkeakoulukaupungit. Toisaalta Turku kärsii yhä 

suuria muuttotappiota koulutettujen ryhmässä muulle Turun seudulle sekä pää-

kaupunkiseudulle. Lisäksi maahanmuuttajista merkittävä osa on kouluttamat-

tomia ja työttömiä. Turun kaupungin sisällä väestönkehitys on eriytynyttä. Vä-

estö kasvoi muiden kaupunkien tavoin kantakaupungissa ja oli taas heikompaa 

kaupungin kerrostalovaltaisissa lähiöissä. Turun sisäinen asuinalueiden välinen 

eriytyminen on pikemminkin syventynyt kuin tasoittunut.  

Turun väestön ennustetaan kasvavan voimakkaasti 2020-luvun aikana ja mal-

tillisesti 2030-luvun aikana. Turun väestö kasvaa ennusteen mukaan yhteensä 

10,4 prosentilla vuosien 2019-2040 aikana. Väestönkehitys perustuu etenkin 

maahanmuuttoon, mutta 2020-luvun aikana myös maan sisäinen muuttoliike 

on tärkeä kasvua vahvistava tekijä. Vaikka Turun kasvu on vahvaa, niin kasvu jää 

suhteellisesti ja etenkin määrällisesti jälkeen kasvukolmion muista kärjistä, joka 

heikentää Turun asemaa kasvukolmion sisäisessä kilpailussa. 

TAULUKKO 12  
Turun tarkastelun indikaattoreilla.

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Turku 2040 7,2 % 13,70 15,3 % 185,2 82,8

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Turku 10,7 21478 67,4 128,8 3,9 % 10 %
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT

 OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Turku 11 3 10 1 1 14

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Turku 4 24 23 14 7 6

TAULUKKO 13  
Turun sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

Kartta 6 Turun  väestönkehitys 
1x1km ruuduissa 2010-2018
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Jyväskylä on seitsemänneksi suurin kaupunki sekä kuuden-

neksi suurin kaupunkiseutu ja työmarkkina-alue. Jyväsky-

lä on opiskelija- ja korkeakoulukeskittymä, josta valmistuu 

asukaslukuun suhteutettuna enemmän koulutettuja kuin 

pääkaupunkiseudulta, Tampereelta tai Turusta.  Opiskelija-

valtaisuus heijastuu Jyväskylän asuntomarkkinoille, ja eten-

kin aktiivisille vuokra-asuntomarkkinoille.   

-----------       JYVÄSKYLÄ  -----------

(142 460 AS.)
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Jyväskylän vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräiset hinnat olivat Uuden-

maan ulkopuolisista kaupungeista kolmanneksi korkeimmat Tampereen ja 

Turun jälkeen. Jyväskylässä keskimääräisen asunto-osakkeen hinta on noin 

10 prosenttia Turkua alhaisemmat ja neljänneksen Tamperetta alhaisemmat. 

Jyväskylän vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat hieman Kuopiota, Sei-

näjokea ja Vaasaa korkeammat. Tämä selittyy opiskelijoiden suurella väestö-

osuudella.   Jyväskylän vanhojen asunto-osakkeiden hintakehitys oli maltillista 

vuosien 2015-2019 aikana: asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat vain 1,4 pro-

sentilla, kun esimerkiksi Turun ja Tampereen hinnat nousivat yli 7 prosenttia. 

Vaikka hintakehitys oli maltillista, oli asunto-osakekauppa vilkasta, sillä Jyväs-

kylässä tehtiin katsauksen 25 kunnasta neljänneksi eniten asunto-osakkeiden 

kauppoja. Jyväskylään valmistui myös suhteellisen paljon uusia asuntoja vuo-

sien 2015-2018 aikana.

Jyväskylän opiskelijavetoisuus heijastuu kaupungin vuokratasoon: asun-

to-osakkeiden hintataso on Turkua matalampi, mutta vuokrataso Turkua kor-

keampi. Jyväskylän keskimääräinen vuokra oli toiseksi korkein Uudenmaan ul-

kopuolella sijaitsevista kunnista. Jyväskylän vuokrat kasvoivat myös reippaasti 

eli noin 12 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. 

Jyväskylän opiskelukaupunkikeskeisyys heijastuu työllisyyden ja aluetalouden 

mittareissa: opiskelijavaltaisuus tarkoittaa alhaisia mediaanituloja ja heikom-

paa työllisyysastetta. Jyväskylän työllisyysaste on heikko (66,6%) suurten yli-

opistokaupunkien ryhmässä. Taloudellinen huoltosuhde on kuitenkin kilpailu-

kykyinen.  

Jyväskylä kasvu oli vahvaa 2010-luvulla. Jyväskylän väestö kasvoi 3,7 prosent-

tia eli kolmanneksi eniten suurista yliopistokaupungeista (Tampere ja Turku 

kasvoivat suhteellisesti ja määrällisesti enemmän). Jyväskylän kasvu perus-

tuu 15-24-vuotiaiden nuorten muuttoliikkeeseen, mutta kärsii suurena opiske-

lijakaupunkina muuttotappiota vastavalmistuneista, nuorista aikuisista, koulu-
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tetuista ja työllisistä muuttajista.   Kartassa 7. on kuvattu Jyväskylän sisäistä 

väestönkehitystä. Kasvu on painottunut kaupungin keskustaan, mutta reunoil-

la olevilla asuinalueilla väestö on taas supistunut huomattavasti.   

Jyväskylän tulevan väestönkehityksen haasteena on syntyvyys ja kasvukolmi-

on kaupunkeja heikompi vetovoima. Jyväskylän väestön ennustetaan kuiten-

kin kasvavan 7,6 prosentilla vuosien 2019-2040 aikana.  

Kartta 7 Jyväskylä väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018  

(mukana vain keskusta ja keskustan lähialueet).
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TAULUKKO 14  
Jyväskylä tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 15  
Jyväskylän sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Jyväskylä 1826 1,4 % 13,87 12,0 % 158,6 119,8

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Jyväskylä 7,9 21797 66,6 134,9 3,7 % 8 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Jyväskylä 13 13 7 6 4 6

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Jyväskylä 6 22 24 18 8 9
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Lahti oli vuoteen 2018 saakka suurin maakuntakeskus, jossa 

ei ollut yliopistoa. Lahden yliopistokaupunki- ja ympäristö-

pääkaupunkistatus ei luonnollisesti näy vielä millään tavoin 

kehityksessä, kasvussa tai asuntomarkkinoissa. Lahdella on 

kuitenkin tulevaisuuspotentiaalia sijaintietunsa ansiosta, 

joka voi realisoitua Helsingin seudun kasvukehän laajene-

misen ja sujuvien liikenneyhteyksien vaikutuksesta.  Lahden 

haasteena on varsinkin heikko työllisyysdynamiikka.   

-----------       LAHTI  -----------
(119 875 AS.)
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Lahden dynamiikan tunnusluvut poikkeavat muista yli 100 000 asukkaan kau-

pungeista. Tämä heijastuu asumisen ja vuokrien hintatasoon sekä kehitykseen. 

Vaikka Lahti on suuri kaupunki, asunto-osakkeiden hintataso on matala: katsa-

uksen 25 kunnassa vain neljässä asunto-osakkeiden neliöhintataso oli Lahtea 

matalampi. Lahden neliöhinnat olivat 68 prosenttia Tampereen neliöhinnoista 

ja vain 40 prosenttia Helsingin neliöhinnoista. Toisaalta tässä piilee Lahden nä-

kökulmasta myös potentiaalia, sillä Lahden saavutettavuus ja yhteydet ovat 

hyvät pääkaupunkiseudun näkökulmasta.   Lahti voi tarjota laadukasta asuin- ja 

elinympäristöä kohtuullisella hinnalla kaupunkimaisessa ympäristössä. Sijain-

tipotentiaali ei ole toistaiseksi realisoitunut, sillä Lahti on suurin kaupunki koko 

maassa, jossa asunto-osakkeiden hinnat laskivat vuosien 2015-2018 aikana. 

Lahdessa tehtiin kuitenkin suhteellisen paljon asunto-osakekauppoja, kun taas 

heikompi väestönkehitys näkyi maltillisena uusasuntotuotantona kaupungis-

sa: valmistuneiden asuntojen määrä jäi alle keskitason.

Lahden vuokrataso on myös suureksi kaupungiksi matala toistaiseksi opiske-

lijamassojen puuttumisen vuoksi. Lahden vuokrahinnat olivat 86,6 prosenttia 

Tampereen vuokrista ja 67,5 prosenttia Helsingin vuokrista. Vuokramarkkinoi-

den vähäisestä dynamiikasta kertoo kuitenkin vuokrakehitys: Lahden vuokra-

hinnat kasvoivat vain 4,8 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana, joka oli Kouvo-

lan jälkeen vähäisin vuokrakehitys katsauksen kuntien joukossa.  

Lahden työllisyys- ja aluetalousdynamiikka on kohtuullisen haastava. Lahden 

työllisyysaste on erittäin heikko ja työttömyysaste korkea.  Lahden työttö-

myysastetta nostaa työttömien muuttoliike sekä maan sisältä, että ulkomail-

ta. Työttömien keskimääräistä suurempi määrä ja vanhempi ikärakenne hei-

jastuu myös asuntokuntien varsin alhaisiin mediaanituloihin ja taloudelliseen 

huoltosuhteeseen. Ikärakenne yhdistettynä heikkoon työllisyyteen on Lahden 

keskeisimpiä tulevaisuuden haasteita. 

Lahden väestönkehitys on ollut melko hidasta 2010-luvun aikana. Väestö 

kasvoi vuosien 2015-2019 aikana yhdellä prosentilla.  Lahden väestönlisäys 
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perustuu maahanmuuttoon ja satunnaisiin muuttovoittoihin maan sisältä. 

Päijät-Hämeen muista kunnista muuttaa paljon nuoria Lahteen, kun taas Lah-

desta muuttaa nuoria aikuisia naapurikuntiin. Lahden maan sisäisessä muut-

toliikkeessä ja kansainvälisessä muuttoliikkeessä työttömien ja työvoiman 

ulkopuolisten osuus on poikkeuksellisen korostunut. Kaupungin sisällä (kart-

ta 8.) väestönkehitys on eriytynyttä: keskustassa ja osassa muuta kaupunkia 

väestö on kasvanut, kun taas keskustan ulkokehällä väestö on supistunut voi-

makkaasti. Nastolassa väestö on supistunut huomattavasti. 

Lahden tuleva väestönkehitys jää väestöennusteen mukaan maltillisesti ne-

gatiiviseksi (-2%). Väestö kasvaa ennusteen mukaan vielä 2020-luvulla, mut-

ta kääntyy väestön ikääntymisen vaikutuksesta negatiiviseksi 2030-luvulla.   

Väestöennusteessa ei ole huomioitu Lahden yliopistotoiminnan sekä sijaintiin 

liittyvän potentiaalin vaikutusta, jotka voivat kääntää Lahden väestönkehityk-

sen suunnan.  

Kartta 8 Lahden väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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TAULUKKO 16 
Lahti tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 17 
Lahden sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Lahti 1683 -2,6 % 12,74 4,8 % 136,5 67,1

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Lahti 3,3 21553 67,7 & 150,4 1,0 % -2 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Lahti 22 20 16 24 10 17

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Lahti 13 23 22 22 16 20
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Kuopio on yhdeksänneksi suurin kaupunki ja Itä-Suomen 

suurin kaupunki. Kuopio on pinta-alaltaan yksi suurimmista 

kaupungeista useiden kuntaliitosten jälkeen.  

-----------       KUOPIO  -----------

(119 375 AS)
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Kuopion vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat Uudenmaan ulkopuolisis-

ta kaupungeista neljänneksi korkeimmat.   Asunto-osakkeiden hintakehitys 

on kuitenkin ollut heikkoa toisin kuin muissa suurissa kaupungeissa: vanhojen 

asunto-osakkeiden hinnat ovat laskeneet -4,5 %:lla vuosina 2015-2018. Asun-

to-osakkeiden hinnat laskivat liitetyissä kuntakeskuksissa, mutta myös Kuopion 

keskustan alueella. Kuopiossa tehtyjen asunto-osakekauppojen määrä oli maltil-

linen muihin suuriin kaupunkeihin verrattuna. Uusia asuntoja Kuopioon valmistui 

kuitenkin kohtuullisen paljon. 

Kuopion vuokramarkkinoilla näkyy opiskelijoiden suuri määrä kaupungissa. 

Vuokrataso jää hieman Tamperetta ja Jyväskylää alhaisemmaksi. Kuopion 

vuokrat kasvoivat kaupunkien keskitason mukaisesti vuosien 2015-2019 aikana. 

Kuopiossa vuokrat kasvoivat eniten Kuopion kantakaupungin alueella, kun taas 

muissa paikalliskeskuksissa vuokrataso laski. 

Kuopion työllisyysdynamiikka on suurten yliopistokaupunkien ryhmässä hyvällä 

tasolla. Työllisyysaste oli 69,1% vuonna 2018 joka oli korkein arvo kaikista suu-

rista yliopistokaupungeista. Kuopion kotitalouksien mediaanitulot olivat suurista 

yliopistokaupungeista korkeimmat. Toisaalta taas taloudellinen huoltosuhde jäi 

kohtuullisen heikoksi. 

Kuopion väestönkehitys on hidastunut 2010-luvun aikana etenkin laskeneen 

syntyvyyden vaikutuksesta. Kuopion väestö kasvoi 2,1 prosentilla vuosien 2015-

2019 aikana eli selvästi muita suuria yliopistokaupunkeja vähemmän. Koulu-

tuskaupunkina kasvu perustuu etenkin nuorista saatuihin muuttovoittoihin koti-

maasta ja muuttovoitosta ulkomailta. Luonnollinen väestönlisäys on kääntynyt 

negatiiviseksi. Kuopio kärsii muiden suurten yliopistokaupunkien tavoin merkit-

täviä muuttotappiota nuorten aikuisten ja korkeakoulutettujen ryhmissä etenkin 

Tampereelle ja Helsingille. Kuopion ydinkeskusta ja Saaristokaupunki saivat pal-

jon väestönlisäystä, mutta taas Niiralan ja Petosen asuinalueella väestö supistui 

voimakkaasti.  
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Kuopion tulevaa väestönkehitystä heikentää muita suuria yliopistokaupunkeja 

heikompi vetovoima sekä vanhempi ikärakenne. Kuopion väestö kasvaa ennus-

teen mukaan 1,3 prosenttia vuosien 2019-2040 aikaan maahanmuuton ansiosta.  

Kartta 9 Kuopion väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018 (mukana ainoas-

taan ydinkeskusta kartan selkeyttämiseksi).
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TAULUKKO 18 
Kuopio tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 19 
Kuopion sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kuopio 1814 -4,5 % 13,64 11,1 % 130,4 104,8

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kuopio 4,9 22112 69,1 % 134 2,1 % 1 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kuopio 14 23 11 12 14 10

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kuopio 11 18 16 17 13 16
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Pori on 10:nneksi suurin kaupunki asukasluvultaan sekä 

kaupunkiseutu 9:nneksi suurin asukas- ja työpaikkamääräl-

tään.   Porin väestö on supistunut pitkällä aikavälillä vuosien 

1972-2018 aikana 2,6 prosentilla, kun samaan aikaan esi-

merkiksi Oulun väestö kasvoi 85 prosentilla. Porin ikäraken-

ne on haastava.    

-----------       PORI  -----------
(AS. 83 962 AS)

84 ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS



Porin vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat toiseksi edullisimmat katsa-

uksen 25 kunnasta. Asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat 67 prosenttia Tu-

run hinnoista ja 55,7 prosenttia Tampereen hinnoista. Asunto-osakkeiden 

hinnat pysyivät samalla tasolla vuosien 2015-2019 aikana.  Asunto-osake-

kauppa oli suhteellisen vilkasta: asukaslukuun suhteutettuna Porissa myytiin 

yhtä paljon asunto-osakkeita kuin esimerkiksi Kuopiossa. Asuntotuotanto oli 

vähäistä useimpiin katsauksen kuntiin verrattuna. Porin vuokrien hintataso 

oli asunto-osakkeiden tavoin matala: vain Kouvolassa vuokrat olivat mata-

lammat. Porin keskimääräiset vuokrat olivat 78 prosenttia Turun vuokrista ja 

73,5 prosenttia Tampereen vuokrista. Vuokrat kasvoivat 6,1 prosentilla vuo-

sien 2015-2019 aikana.

Porin aluetalouden- ja työllisyyden tunnusluvut olivat osittain haastavat. Työl-

lisyysaste on kohentunut ja työttömyysaste alentunut viime vuosina, mutta 

molemmat työllisyysdynamiikan tunnusluvut olivat heikommat kuin useim-

missa katsauksen 25 kunnassa. Porin asuntokuntien mediaanitulot olivat 

alhaiset. Taloudellinen huoltosuhde oli katsauksen kuntien heikompien jou-

kossa. Porin iäkäs väestö ja suhteellisen korkea työttömyysaste heikensivät 

kaupungin taloudellista huoltosuhdetta.

Porin väestönkehitys on heikentynyt merkittävästi 2010-luvun aikana. Porin 

syntyvyys on alentunut ja maan sisällä kärsittyjen muuttotappioiden määrä 

on kohonnut. Porin väestö supistui 1,6 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. 

Tämän ajanjakson aikana maahanmuutto oli ainoa Poria kasvattanut tekijä: 

maan sisällä Pori kärsii muuttotappiota etenkin Turulle ja Tampereelle. Kuva 

on kuitenkin moninaisempi, jos Porin väestönkehitystä tarkastellaan kuntara-

jojen sisäpuolella: Porin väestö kasvoi Porin keskustan alueella sekä läntisen 

Porin asuinalueilla, joissa väestönkasvu oli suhteellisen voimakasta. Väestö 

supistui etenkin lähiöissä ja kaupungin reuna-alueilla.   

Porin tuleva väestönkehitys uhkaa jäädä vahvasti supistuvaksi vuosien 2019-
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2040 aikana. Väestö supistuu Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 

9,6 prosentilla. Väestöä supistavat 2020-luvulla etenkin muuttotappiot muul-

le maalle, mutta 2030-luvun aikana väestön ikärakenne näkyy erittäin suure-

na kuolleiden määränä, joka supistaa merkittävästi väestöä.   

 

Kartta 10 Porin väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018 (entinen  
Lavian kunta jätetty pois kartasta kehityksen tarkastelun helpottamiseksi).
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TAULUKKO 20 
Pori tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 21 
Porin sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Pori 1367 -0,1 % 10,81 6,1 % 127,4 45,0

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Pori 0,6 21893 68,8 % 151,5 -1,6 % -10 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Pori 24 15 24 21 15 23

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Pori 19 19 17 23 23 23
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Kouvola on käynyt läpi haastavan rakennemuutoksen ja 

monikuntaliitoksen finanssikriisin 2008 jälkeen.  Toimi- ja 

elinkeinorakenteen muutos on heijastunut monin tavoin 

negatiivisesti väestö-, työllisyys- ja asumisdynamiikkaan.    

Pitkään jatkuneet muuttotappiot ovat supistaneet etenkin 

työikäisen väestön määrää. Kouvolalla on kuitenkin hyvään 

saavutettavuuteen liittyvää sijaintietua ja potentiaalia.

-----------       KOUVOLA  -----------

(82 177 AS.)
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Kouvola on koko maan 11. suurin kaupunki, mutta vanhojen asunto-osak-

keiden neliöhinnat ovat erittäin matalat. Kouvolan asunto-osakkaiden hinnat 

ovat puolet Tampereen hintatasosta ja vain neljäsosa Helsingin hintatasosta. 

Asunto-osakkeiden hintakehitys oli erittäin negatiivista vuosien 2015-2018 

aikana, sillä hinnat laskivat 6,3 prosentilla. Asunto-osakekauppoja tehtiin kui-

tenkin kohtuullisesti. Kouvolan jatkuva väestön supistuminen näkyy erittäin 

synkkänä valmistuneiden asuntojen määrissä, sillä kaupunkiin valmistui asu-

kaslukuun suhteutettuna ylivoimaisesti vähiten uusia asuntoja. Esimerkiksi 

Seinäjoelle valmistui Kouvolaan verrattuna yli kymmenenkertainen määrä 

uusia asuntoja asukaslukuun suhteutettuna. Kouvolan valmistuneiden asun-

tojen määrä oli myös koko maan tasolla poikkeuksellisen heikko. Kouvolan 

vuokrataso oli katsauksen verrokeista alhaisin, mutta ero katsauksen 25 kun-

taan oli maltillisempi kuin asunto-osakkeiden hinnoissa. Ero 25 kunnan kes-

kiarvoon oli 25 prosenttia vuonna 2019. Kouvolan vuokramarkkinoiden tilan 

haastavuudesta kertoo vuokrakehitys: vuosien 2015-2019 aikaan keskimää-

räiset vuokrat kasvoivat vain 3,2 prosenttia, kun kasvu oli muissa katsauksen 

kunnissa keskimäärin 10 %:in luokkaa.  

Kouvolan työllisyysdynamiikkaan heijastuu elinkeino- ja toimialarakenteen 

rakennemuutos. Vaikka Kouvolassa ei ole merkittävässä määrin opiskelijoita, 

työllisyysaste on suhteellisen matala (68,6%) ja työttömyysaste korkea.   Työl-

lisyysasteen ”laahaamisen” taustalla ovat suuret muuttotappiot työllisten ryh-

mässä ja samanaikaisesti melko suuret muuttovoitot työttömistä maahan-

muuttajista. On kuitenkin huomionarvoista, että Kouvolan työllisyyden tila on 

parantunut 2010-luvun loppupuolella. Kouvolan kotitalouksien mediaanitulot 

olivat sen sijaan kohtuullisen korkeat. Kouvolan heikohko työllisyysdynamiik-

ka ja ikärakenne heijastuvat heikkona taloudellisena huoltosuhteena, joka oli 

katsauksen 25 kunnan heikoin.   

Kouvolan keskeisin haaste liittyy heikkoon väestönkehitykseen. Kouvola kär-

sii suuria muuttotappiota maan sisäisessä muuttoliikkeessä etenkin Hel-
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singille. Lisäksi luonnollinen väestönlisäys on erittäin negatiivinen. Maahan-

muutto on ollut 2010-luvun aikana ainoa Kouvolan väestöä kasvattava tekijä, 

mutta maahanmuuton rakenne on poikkeuksellisen negatiivinen: työttömi-

en osuudet maahanmuuttajista ovat suuria ja työllisten osuudet vähäisiä. 

Yhdessä nämä väestönmuutoksen osatekijät näkyvät Kouvolassa erittäin 

negatiivisena väestönkehityksenä: kaupungin väestö supistui 4,3 prosentilla 

vuosien 2015-2019 aikana. Kaupungin sisäisen väestönkehityksen tarkas-

telu paljastaa kroonisen supistumisen syvyyden: toisin kuin supistuvissa ra-

kennemuutoskaupungeissa, väestö vähenee myös Kouvolan keskustan tai 

kantakaupungin alueella. Kouvolan monikuntaliitoksessa liittyneiden kuntien 

paikalliskeskukset lähinnä supistuvat. 

Kouvolan ennustettu väes-

tönkehitys on erittäin synk-

kä. Kouvolan väkiluku su-

pistuu jopa 17,2 prosentilla 

Tilastokeskuksen vuoden 

2019 väestöennusteen mu-

kaan vuosien 2019-2040 

aikana. Kouvolan supis-

tuminen on voimakkain-

ta kaikista katsauksen 25 

kunnasta. Väestöllisen su-

pistumisen taustalla ovat 

suuret muuttotappiot, mut-

ta myös vinoutunut ikära-

kenne ja syntyvyyden lasku. 

Kartta 11 Kouvolan väestönkehitys 1x1km ruuduis-

sa 2010-2018 (Kouvolan kunnan koon takia suurin 

osa Kouvolaan liitetyistä kunnista jouduttu jättä-

mään pois kartasta).
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TAULUKKO 22 
Kouvola tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 23 
Kouvolan sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kouvola 1123 -6,3 % 10,17 3,2 % 93,3 11,2

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kouvola -4,2 22593 68,6 % 157,2 -4,3 % -17 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kouvola 25 25 25 25 23 25

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kouvola 24 16 18 25 25 25
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-----------       JOENSUU  -----------

(76 842  AS.)

Joensuu on vahva opiskelu- ja korkeakoulukaupunki, joka 

ilmenee kaupungin tasaisena ja hallittuna kasvuna 2010-lu-

vun aikana. Joensuun suurimmat haasteet liittyvät heikkoon 

aluetalous- ja työllisyysdynamiikkaan verrattuna muihin 

suuriin ja keskisuuriin kaupunkeihin.    
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Joensuun vanhojen asunto-osakkeiden hintataso on suurimpiin yliopisto-

kaupunkeihin verrattuna matala, mutta vastaa pienempien yliopistokau-

punkien keskitasoa. Asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat maltillisesti vuo-

sien 2015-2019 aikana. Joensuussa tehtyjen asuntokauppojen määrä oli 

kuitenkin toiseksi alhaisin pienemmistä yliopistokaupungeista ja jäi jälkeen 

myös useimmista muista katsauksen kunnista. Kaupunkiin valmistui kuiten-

kin suhteellisen paljon uusia asuntoja asukaslukuun suhteutettuna vuosien 

2015-2018 aikana. Joensuussa asuvien opiskelijoiden määrä heijastuu kau-

pungin vuokriin: Joensuun vuokrataso oli tarkastelun Uudenmaan ulkopuoli-

sista kaupungeista viidenneksi korkein ja korkein pienemmistä korkeakoulu-

kaupungeista. Joensuun vuokrataso kasvoi myös voimakkaasti: vuokrat 

nousivat yli 11 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. 

Joensuun keskeisenä haasteena on heikko työllisyys: työllisyysaste oli vain 

63,5 prosenttia vuonna 2018, mikä oli koko maan tasolla poikkeuksellisen 

matala työllisyysaste ja selvästi heikoin työllisyysaste kaikista katsauksen 

25 kunnasta. Joensuun työllisyysasteen heikkoutena on opiskelijoiden suu-

ri määrä. Työttömyysaste on myös korkea muihin kaupunkeihin verrattu-

na. Joensuun ikärakenne on opiskelijoiden suuresta osuudesta huolimatta 

haastava. Joensuun taloudellinen huoltosuhde on toiseksi matalin kaikista 

katsauksen 25 kunnasta. 

Työllisyys ja aluetalouden haasteista huolimatta Joensuun väestö kasvoi 

1,8 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. Vuositasolla kasvu oli kuitenkin 

voimakkaasti vaihtelevaa. Joensuun kasvu perustuu maan sisällä koulutuk-

sen perässä muuttaviin sekä maahanmuuttoon. Joensuuhun muutetaan 

etenkin muusta Pohjois-Karjalasta sekä naapurimaakunnista. Toisaalta Jo-

ensuun heikko kyky työllistää alueella valmistuvat näkyy suurina nuorten ai-

kuisten, työllisten ja korkeakoulutettujen muuttotappioina. Myös kaupungin 

ikärakenne ja laskenut syntyvyys ovat heikentäneet merkittävästi Joensuun 

luonnollista väestönkehitystä 2010-luvun aikana. Kaupungin sisällä 2010-lu-
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vun aikana väestö kasvoi voimakkaasti Joensuun ydinkeskustassa sekä 

Karhunmäen uudella asuinalueella. Väestö taas supistui voimakkaasti laajan 

kaupungin liitos- ja reuna-alueilla.  

Joensuun tuleva väestönkehitys on ennusteen mukaan maltillista.  Väestö 

kasvaa ennusteen mukaan 2 prosentilla vuosien 2019-2040 aikana. Väes-

tönkasvu keskittyy kuitenkin kokonaan 2020-luvulle, sillä 2030-luvulla väestö 

supistuu ennusteen mukaan. 2020-luvun kasvu perustuu etenkin maahan-

muuttoon, kun taas 2030-luvulla supistumista aiheuttaa kuolleiden määrän 

voimakas kasvu väestön ikärakenteen vanhenemisen vaikutuksesta.

Kartta 12 Joensuun väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018  

(osa harvemmin asutuista alueista jätetty pois kartasta).
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TAULUKKO 24 
Joensuu tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 25 
Joensuun sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Joensuu 1778 1,5 % 13,23 11,2 % 109,2 106,5

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Joensuu 6,3 20490 63,5 % 152,5 1,8 % 2 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Joensuu 17 12 13 11 18 9

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Joensuu 8 25 25 24 15 15

OSA II - KUNNITTAINEN TARKASTELU

9525 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI



-----------       LAPPEENRANTA  -----------

(72 600 AS.)

Lappeenrannan haasteet ovat samankaltaisia kuin pienillä 

yliopistokaupungeilla. Kaupunkiin muuttaa paljon nuoria 

koulutuksen perässä, mutta suurin osa heistä muuttaa val-

mistuttuaan työn perässä etenkin pääkaupunkiseudulle. 

Lappeenrannan väestönkehitys on heikentynyt 2010-luvun 

aikana.
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Lappeenrannan vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat viidenneksi mata-

limmat katsauksen kunnista, ja pienistä yliopistokaupungeista toiseksi al-

haisimmat Rovaniemen jälkeen.  Asunto-osakkeiden hintakehitys jäi myös 

vuosien 2015-2018 aikana heikoksi, sillä asunto-osakkeiden hinnat laskivat 

3,3 prosentilla. Lappeenrannan asunto-osakkeiden hintakehitys oli heikointa 

pienten yliopistokaupunkien ryhmässä. Asunto-osakekauppojen määrä jäi 

myös suhteellisen matalaksi vuosien 2015-2018 aikana: Lappeenrannassa 

myytiin vähiten asunto-osakkeita asukaslukuun suhteutettuna pienemmistä 

yliopistokaupungeista.  Lappeenrantaan valmistui myös kohtuullisen vähän 

uusia asuntoja vuosien 2015-2018 aikana.

Lappeenrannan keskimääräinen vuokrataso on suhteellisen matala yliopisto-

kaupungiksi. Lappeenrannan keskimääräinen vuokrataso oli alhaisin pienistä 

yliopistokaupungeista ja viidenneksi alhaisin kaikista tarkastelun kunnista. 

Toisaalta erot Lappeenrannan ja keskimääräisen kaupungin vuokratasos-

sa olivat maltillisempia kuin asunto-osakkeiden hinnoissa. Lappeenrannan 

vuokrat kasvoivat suhteellisen merkittävästi (7,3 prosenttia) vuosien 2015-

2019 aikana, mutta kehitys oli hieman heikompaa kuin keskimäärin katsauk-

sen 25 kunnassa.   

Lappeenrannan aluetalouden tila oli kohtalainen. Lappeenrannan työikäises-

tä väestöstä 67,8 prosenttia oli työllisiä vuonna 2018. Luku on hyvä opiskelu- 

ja korkeakoulukaupungiksi. Esimerkiksi ero Joensuuhun oli merkittävä. Lap-

peenrannan työllisyysastetta heikentää opiskelijoiden suuri osuus väestöstä. 

Lappeenrannan asuntokuntien kulutusyksiköillä painotetut mediaanitulot 

jäivät suhteellisen mataliksi osittain opiskelijavaltaisuuden vuoksi. Lappeen-

rannan taloudellinen huoltosuhde oli kohtuullinen katsauksen 25 kuntaan 

verrattuna, mutta koko maan tasoon ja muuhun Etelä-Karjalaan verrattuna 

kilpailukykyinen. 

Lappeenranta on kasvanut maltillisesti nuorten muuttoliikkeen ja maahan-

muuton vaikutuksesta 2010-luvun puoliväliin saakka. Kasvu kääntyi kuiten-
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kin laskuun 2010-luvun loppupuolella lähinnä muuttoliikkeen dynamiikan 

muutosten ja syntyvyyden laskun sekä ikääntyvän väestörakenteen vaiku-

tuksesta. Lappeenranta kärsii myös muiden merkittävien koulutuksen tarjo-

ajien tavoin huomattavia muuttotappiota maan sisäisessä muuttoliikkeessä 

työllisten ja korkeakoulutettujen ryhmissä. Lappeenrannan väestö supistui 

yhteensä 0,3 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. Vaikka supistuminen 

oli maltillista, Lappeenranta oli tämän ajanjakson aikana tarkastelun ainoa 

yliopistollinen kaupunki jossa väestönkehitys jäi negatiiviseksi. Kaupungin 

sisäisen väestönkehityksen kuva on moninaisempi: alueella oli kasvavia ja 

supistuvia alueita 

Lappeenrannan väestönkehitys on ennusteiden mukaan lievästi negatiivista 

vuosina 2019-2040. Lappeenrannan väestö supistuu ennusteen mukaan 5,7 

prosentilla vuosien 2019-2040 aikana. Ennustejakson aikana Lappeenran-

nan väestöä kasvattaa lähinnä maahanmuutto.

  

Kartta 13 Lappeenrannan väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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TAULUKKO 26 
Lappeenranta tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 27 
Lappeenrannan sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Lappeenranta 1705 -3,3 % 12,21 7,3 % 102,9 49,4

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Lappeenranta 2,1 21814 67,8 145,4 -0,3 % -6 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Lappeenranta 21 21 21 19 19 22

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Lappeenranta 15 21 21 21 21 21
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Vaasan kehitys on ollut vaihtelevaa 2010-luvun aikana. 

Vaasassa on vahvoja vientiteollisuuden keskittymiä ja laa-

ja-alaista koulutustoimintaa kaikilla koulutusasteilla. Vaa-

sassa on korkeakouluopiskelijoiden määrässä yksi kärki-

kaupungeista asukaslukuun suhteutettuna. Väestönkehitys 

on ollut heikkoa tai jopa alisuoriutunutta mahdollisuuksiin 

ja potentiaaliin nähden 2010-luvulla. Vaasa on kansainväli-

nen kaupunki, jolla on vahvaa vuorovaikutusta sekä Ruotsiin 

että maailmalle.  

-----------       VAASA  -----------

(67 671 AS.)
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Vaasan asunto-osakkeiden neliöhinnat ovat Uudenmaan ulkopuolisten kaupun-

kien keskitasoa ja korkeimmat pienistä yliopistokaupungeista. Hinnat olivat lähes 

vastaavat kuin läheisessä yliopistottomassa Seinäjoen kaupungissa. Vaasan 

vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat lähellä suuria yliopistokaupunkeja: kes-

kimääräinen neliöhinta oli 87 prosenttia Turun hinnoista ja 97 prosenttia Jyväs-

kylän hinnoista. Vaasan asunto-osakkeiden hintakehitys ei kuitenkaan vastan-

nut suurempia kaupunkeja, vaan Vaasassa asunto-osakkeiden hinnat laskivat 

1,8 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. Myytyjen asunto-osakkeiden kauppa 

oli kuitenkin varsin vilkasta, kun taas asuntotuotanto oli suhteellisen maltillista. 

Vaasan vuokrataso on maltillinen, sillä vain viidessä katsauksen 25 kunnassa 

keskimääräinen vapaiden markkinoiden neliövuokra oli Vaasaa matalampi. Vaa-

san vuokrataso kasvoi kuitenkin jopa 11,6 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana 

eli ylitti katsauksen kuntien keskiarvon.

Vaasan työllisyysdynamiikka on yliopistokaupungiksi poikkeuksellisen vahva. 

Vaikka kaupungissa on paljon opiskelijoita, Vaasan työllisyysaste oli 71,3 pro-

senttia vuonna 2018. Uudenmaan ulkopuolisista kaupungeista vain Seinäjoella 

ja Hämeenlinnassa oli Vaasaa korkeampi työllisyysaste vuonna 2018. Ero mui-

hin korkeakoulukaupunkeihin oli huomattava. Vastaavasti vaasalaisten asunto-

kuntien kulutusyksiköillä painotetut mediaanitulot olivat korkeat yliopistokaupun-

geiksi. Kaupungin vahva työllisyysdynamiikka ja suhteellisen nuori ikärakenne 

näkyivät Vaasan taloudellisessa huoltosuhteessa, joka oli poikkeuksellisen vah-

va keskisuureksi kaupungiksi: Uudenmaan ulkopuolella vain Seinäjoen ja Tam-

pereen taloudellinen huoltosuhde oli vahvempi. 

Vahva aluetalouden vire ei kuitenkaan heijastunut Vaasan väestönkehitykseen. 

Vaasan väestö kasvoi vain 0,1 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. Vaasan 

väestönkehityksen haasteena ovat muuttotappiot maan sisäisessä muuttoliik-

keessä. Lisäksi Vaasan ennestään poikkeuksellisen korkea syntyvyys on laske-

nut merkittävästi 2010-luvun aikana. Vaasaa kasvatti 2010-luvulla ainoastaan 

maahanmuutto. Vaasaan muuttaa keskisuureksi kaupungiksi paljon maahan-
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muuttajia, joka nostaa Vaasan kokonaisnettomuuton positiiviseksi. Vaasan si-

säinen väestönkehitys oli tasaista: kasvua ja supistumista tapahtui myös kanta-

kaupungissa.   

Vaasan väestön ennustetaan kasvavan hieman vuosien 2019-2040 aikana. 

Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan Vaasan väkiluku kasvaisi vain 0,7 

prosentilla vuoteen 2040 mennessä. Kasvu perustuisi täysin maahanmuuttoon. 

2020-luvun aikana väestö kasvaa Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 

vielä maltillisesti, mutta ikärakenteen vanhentuessa 2030-luvun aikana Vaa-

san väestönkehitys kääntyy negatiiviseksi. On kuitenkin tärkeä huomioida, että 

Vaasan väestönkehitys nojaa vahvasti maahanmuuttoon, jonka ennustaminen 

on haastavaa: jos Vaasaan ulkomailta muuttavien määrä kasvaa ennakoitua 

enemmän, Vaasan väestönkehitys on ennustettua vahvempaa, kun taas maa-

hanmuuton vähentyessä Vaasan väestö alkaa supistua aikaisemmin ja voimak-

kaammin. 

 

 

Kartta 14 Vaasan väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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TAULUKKO 28 
Vaasa tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 29 
Vaasan sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Vaasa 1781 -1,8 % 12,38 11,6 % 137,2 69,8

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Vaasa 2,0 22595 71,3 126,3 0,1 % 1 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Vaasa 16 19 20 10 9 16

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Vaasa 16 15 14 13 19 17
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-----------       HÄMEENLINNA  -----------

(67 662 AS.)

Hämeenlinnan sijainti- ja saavutettavuusetu koko maan 

kahden suurimman asutus- ja työpaikkakeskittymän välillä 

on kiistaton.  Hämeenlinna hyötyi sijainnistaan 2010-luvun 

puoliväliin saakka, jonka jälkeen kasvu heikentyi merkittä-

västi aiempaan verrattuna. Hämeenlinna kärsi jopa muut-

totappioita maan sisäisestä muuttoliikkeestä. Toisaalta kau-

pungin työllisyys- ja aluetalouden tunnusluvut ovat hyvät 

sijainnin tuomien pendelöintimahdollisuuksien vuoksi.  Hä-

meenlinnan suurin valttikortti alueiden välisessä kilpailussa 

on kuitenkin nyt ja tulevaisuudessa erinomainen sijainti.
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Hämeenlinnan vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat suhteellisen matalat, 

mutta korkeammat kuin esimerkiksi väestöltään paljon suuremmissa Oulussa 

ja Lahdessa. Hämeenlinnan asunto-osakkeen keskimääräinen hinta oli 72 pro-

senttia Tampereen ja vain 42 prosenttia Helsingin keskimääräisestä hinnasta. 

Hämeenlinnan heikko kehitys 2010-luvulla heijastui kuitenkin kaupungin asun-

to-osakkeiden hintatasoon: hinnat laskivat jopa 5,7 prosentilla, joka oli kaikista 

katsauksen 25 kunnasta toiseksi suurin hintojen lasku. Hämeenlinnan asun-

to-osakkeiden heikko hintakehitys lisää epäsuhtaa Hämeenlinnan ja pääradan 

suurempien kaupunkien välillä. Huolimatta heikosta asunto-osakkeiden hintake-

hityksestä, asunto-osakekauppa oli vilkasta etenkin vastaavan kokoluokan kau-

punkeihin verrattuna. Uusien asuntojen tuotanto oli taas melko vähäistä. 

Hämeenlinnan vapaarahoitteisten asuntojen (sis. kaiken kokoiset asunnot) vuok-

rataso oli kohtuullisen matala, sillä vain seitsemässä tarkastelun kunnassa vuok-

rat olivat matalammat. Hämeenlinnan vuokrataso oli merkittävästi alhaisempi 

kuin Helsingissä ja Tampereella, mutta ero hintatasossa oli paljon maltillisempi 

kuin asunto-osakkeiden hinnoissa. Hämeenlinnan vuokrataso ei myöskään poi-

kennut huomattavasti Helsingin kaukaisemmista kehyskunnista, joiden kanssa 

Hämeenlinna kilpailee uusista asukkaista. Vaikka asunto-osakkeiden hintakehi-

tys oli heikkoa, vuokrat kasvoivat lähes 10 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana. 

Hämeenlinnan vuokrakehitys vastasi tarkastelun kuntien keskitasoa. 

Hämeenlinnan aluetalouden tila on suhteellisen vahva. Hämeenlinnan työl-

lisyysaste on korkea, sillä työikäisestä väestöstä 71,6 prosenttia oli vuonna 

2018 työllisiä. Hämeenlinnan työllisyysdynamiikan etuna on kaupungin sijainti: 

Hämeenlinnasta pendelöi merkittävä määrä työllisiä sekä Helsingin että Tam-

pereen työmarkkinoille. Tämä heijastuu myös asuntokuntien tulotasoon: hä-

meenlinnalaisten asuntokuntien mediaanitulot ovat korkeimmat katsauksen 

Uudenmaan ulkopuolisista kaupungeista. Hämeenlinnan taloudellinen huolto-

suhde jää suhteellisen heikoksi tarkastelun kaupunkien ryhmässä huolimatta 

vahvasta työllisyysasteesta, sillä merkittävä osa Hämeenlinnan väestöstä on 
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eläkeikäisiä. Koko maan ja Kanta-Hämeen tasolla taloudellinen huoltosuhde on 

kuitenkin vahva. 

Väestönkehitys on ollut potentiaaliin nähden heikkoa Hämeenlinnassa 2010-lu-

vun aikana. Hämeenlinnan väestönkasvu on perustunut aiemmin sekä maa-

hanmuuttoon että Helsingin seudun tulomuuttoon, mutta 2010-luvun aikana 

muuttoliike Helsingistä on vähentynyt ja muuttovoitot ovat kääntyneet muutto-

tappioiksi.  Lisäksi Hämeenlinna kärsii merkittäviä muuttotappiota Tampereel-

le. Maahanmuutto ei riitä yksin korvaamaan tilannetta. Hämeenlinnan väestö 

supistui 0,5 prosentilla 2010-luvun aikana. Hämeenlinnan väestönkehitys oli 

kuitenkin vuosien 2018-2019 aikana positiivista, ja Hämeenlinna sai Helsingis-

tä muuttovoittoja korkeakoulutetuista ja hyvätuloisista muuttajista. Kaupungin 

sisällä keskustan väestö on kasvanut merkittävästi, kun taas keskustan reunoilla 

väestö on supistunut.  

Hämeenlinnan tuleva väestönkehitys on ennusteiden mukaan negatiivista. Hä-

meenlinnan väestö supistuu 6,4 prosentilla ennusteen mukaan vuosien 2019-

2040 aikana luonnollisen väestönlisäyksen ja muuttotappioiden vaikutuksesta. 

Hämeenlinnalla on kuitenkin potentiaalia vahvaan kasvuun.

Kartta 15 Hämeenlinnan väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018  

(mukana vain osia Hämeenlinnaan liitetyistä kunnista).
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TAULUKKO 30 
Hämeenlinna tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 31 
Hämeenlinnan sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

 

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Hämeenlinna 1766 -5,7 % 12,72 9,7 % 135,0 61,0

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Hämeenlinna 0,7 23060 71,6 143,1 -0,5 % -6 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Hämeenlinna  18 24 18 16 12 19

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Hämeenlinna 18 12 13 20 22 22
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-----------       SEINÄJOKI  -----------
(63 806 AS.)

Seinäjoki on monin eri tavoin positiivinen poikkeus kaupun-

kien joukossa. Seinäjoen tunnusluvut ovat poikkeuksellisen 

vahvat varsinkin työllisyyden, aluetalouden ja väestönkehi-

tyksen osalta kaupungin koko, sijainti ja yliopiston puuttumi-

nen huomioiden.   
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Seinäjoen vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat kaupungin kokoon ja sijain-

tiin nähden korkeat. Vanhojen asunto-osakkeiden keskimääräiset hinnat olivat 

Jyväskylän ja Kuopion tasolla huolimatta puolet pienemmästä väestöpohjasta. 

Seinäjoen vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat 73 prosenttia Tampereen 

hinnoista. Vahvasta väestönkasvusta huolimatta Seinäjoen asunto-osakkeiden 

hinnat laskivat 1,5 prosentilla vuosien 2015-2018 aikana. Asunto-osakekauppo-

jen määrä oli myös varsin maltillinen. Asunto-osakekauppojen vaisuus perustu-

nee kuitenkin Seinäjoen pientalovaltaisuudelle sekä kasvaneelle asuntokannalle: 

Seinäjoelle valmistui erittäin paljon uusia asuntoja vuosien 2015-2018 aikana, 

joista huomattava osa oli pientaloja. Seinäjoelle valmistui kolmanneksi eniten 

uusia asuntoja asukaslukuun suhteutettuna katsauksen 25 kunnasta. 

Pientalovaltaisuus ja yliopiston puuttuminen heijastuu kaupungin vuokramarkki-

noihin. Seinäjoen vuokrataso on matala, sillä vain kolmessa katsauksen 25 kun-

nasta vuokrataso oli matalampi ja kaikissa näissä väestö supistui voimakkaasti. 

Seinäjoella vuokrat kasvoivat maltillisesti 7,5 prosentilla vuosien 2015-2019 aika-

na, joka jää jälkeen tarkastelun kuntien keskitasosta.

Seinäjoki on elinvoimainen kaupunki useilla mittareilla. Seinäjoen työllisyysaste 

entisestään: työllisyysaste oli 74,2 prosenttia vuonna 2018. Seinäjoen työllisyys-

aste oli korkein tarkastelun Uudenmaan ulkopuolisista kunnista ja ylitti esimer-

kiksi Helsingin työllisyysasteen. Vaikka vähäinen korkeakoulutustoiminta alueella 

nostaakin Seinäjoen työllisyysastetta, on myös Seinäjoen työttömyysaste poik-

keuksellisen matala. Seinäjokilaisten kotitalouksien mediaanitulot ovat myös 

kohtuulliset, mutta eivät poikkeuksellisen korkeat. Vahva työllisyysdynamiikka ja 

suhteellisen nuori ikärakenne näkyy kilpailukykyisenä taloudellisena huoltosuh-

teena: huoltosuhde oli vahvin tarkastelun Uudenmaan ulkopuolisista kunnista. 

Seinäjoen väestönkehitys on ollut vahvaa 2010-luvulla. Seinäjoen väestö kas-

voi 3,9 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana, joka vastasi Jyväskylän ja Turun 
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suhteellista väestönkasvua. Seinäjoen kasvua voi pitää merkittävänä, kun huo-

mioidaan kaupungin rajallinen koulutustarjonta. Kasvu on perustunut korkeaan 

syntyvyyteen ja maan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Maahanmuuton merkitys 

on taas poikkeuksellisen pieni. Maan sisältä Seinäjoki saa muuttovoittoja lähinnä 

muualta Etelä-Pohjanmaalta, josta muuttaa etenkin nuoria ja nuoria aikuisia Sei-

näjoelle (muun Etelä-Pohjanmaan alueella väestö supistuukin tämän takia erit-

täin voimakkaasti). Seinäjoki kärsii muuttotappiota maan sisällä etenkin suurille 

yliopistokaupungeille. Kaupungin sisällä väestö on sijainnista riippuen kasvanut 

ja supistunut voimakkaasti.

Seinäjoen väestönkehitys jatkuu vahvana ennusteiden mukaan. Seinäjoen vä-

estö kasvaa 8,1 prosentilla vuosien 2019-2040 aikana. Kasvu perustuu muut-

tovoittoihin muusta maasta ja 2030-luvulla myös maahanmuuttoon. Seinäjoen 

kasvu on Tilastokeskuksen vuoden 2019 ennusteessa erittäin poikkeavaa, sillä 

Seinäjoki on ainoa voimakkaasti kasvava yliopistoton kaupunki suurten kaupun-

kiseutujen ulkopuolella. Positiivisesta kasvuennusteesta huolimatta Seinäjoen 

väestönkehitys tulee hidastumaan etenkin 2030-luvun aikana väestön ikään-

tyessä ja muuttovoittojen vähentyessä. Seinäjoen kasvun on mahdollistanut 

aiemmin muu Etelä-Pohjanmaa, ja tärkeä kysymys jatkossa on, löytyykö muun 

Etelä-Pohjanmaan voimakkaasti supistuneesta väestöstä myös tulevaisuudes-

sa muuttajia Seinäjoelle vai onnistuuko Seinäjoki houkutteleman muuttajia suu-

rista kaupungeista?  

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Seinäjoki  1794 -1,5 % 11,59 7,5 % 121,1 128,9

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Seinäjoki  5,9 22998 74,2 % 123,9 3,7 % 8 %

TAULUKKO 32 
Seinäjoki tarkastelun indikaattoreilla.
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Seinäjoki   15 18 22 18 17 3

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Seinäjoki  9 13 11 10 9 8

TAULUKKO 33 
Seinäjoen sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

Kartta 16 Seinäjoen väestön- 

kehitys 1x1km ruuduissa 2010-

2018 (mukana vain Seinäjoen 

keskusta ja lähialueet)
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-----------       ROVANIEMI  -----------
(63 103 AS.)

Rovaniemi on vahva opiskelu- ja korkeakoulukaupunki, jon-

ka toimintaympäristöä leimaa poikkeuksellinen sijainti, mat-

kailu ja kansainvälisyys. Rovaniemen erityispiirteet heijastu-

vat vahvasti asumiseen sekä muuhun kehitysdynamiikkaan.  

112 ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS



Rovaniemi on kasvanut tasaisen maltillisesti 2010-luvulla. Matkailu on lisän-

nyt kaupungin näkyvyyttä ja kohentanut eri tavoin aluetalouden tilaa. Vahvasta 

kasvuvireestä huolimatta vanhojen asunto-osakkeiden hintataso on yhä maltil-

linen. Katsauksen 25 kunnasta vain Porissa ja Kouvolassa oli Rovaniemeä hal-

vemmat asunto-osakkeiden hinnat. Toisaalta ero asunto-osakkeiden hinnassa 

on maltillinen verrattuna lähimpään suureen kaupunkiin, Ouluun: Rovaniemen 

asunto-osakkeiden hinnat olivat 90 prosenttia Oulun asunto-osakkeiden hinnois-

ta vuonna 2018. Vahva aluetalouden vire ja kaupungin kasvu heijastuu kuiten-

kin Rovaniemen asunto-osakkeiden hintakehitykseen, sillä asunto-osakkeiden 

hinnat nousivat 5 prosentilla vuosien 2015-2018 aikana. Nousu oli kuudenneksi 

vahvin kaikista katsauksen 25 kunnasta ja nopein pienistä yliopistokaupungeis-

ta. Asunto-osakkeiden kauppojen määrä jäi kuitenkin myös asukaslukuun suh-

teutettuna maltilliseksi. Uusia asuntoja valmistui hieman keskimääräistä enem-

män vuosien 2015-2018 aikana. 

Opiskelu- ja korkeakoulukaupunkina Rovaniemen vapaiden markkinoiden vuok-

rataso on suhteellisen korkea verrattuna asunto-osakkeiden hintoihin. Pienem-

mistä yliopistokaupungeista Rovaniemen vuokrat olivat toiseksi korkeimmat ja 

vastasivat Oulun vuokratasoa. Rovaniemen vapaiden markkinoiden vuokrataso 

on kuitenkin merkittävästi Etelä-Suomen suuria kaupunkeja matalampi. Vuokrat 

kasvoivat reippaasti vuosien 2015-2019 aikana: tämän ajanjakson aikana Rova-

niemen keskimääräinen vapaiden markkinoiden vuokra kasvoi 10,3 prosentilla 

eli hieman keskimääräistä enemmän.   

Rovaniemen työllisyys- ja aluetalousdynamiikka on vahvistunut merkittävästi 

2010-luvun loppupuolella. Vuonna 2018 Rovaniemen työllisyysaste oli lähes 70 

prosenttia (69,8%), joka on toiseksi korkein työllisyysaste katsauksen yliopisto-

kaupungeista (pl. Helsinki). Rovaniemen asuntokuntien kulutusyksiköillä paino-

tetut mediaanitulot ovat myös kohtalaisen korkeat muihin yliopistokaupunkeihin 

verrattuna. Rovaniemellä asui yhteensä 130,5 ei-työllistä 100 työllistä kohden 

(taloudellinen huoltosuhde) vuonna 2018, joka on pienten yliopistokaupunkien 
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ryhmässä toiseksi kilpailukykyisin arvo.  Rovaniemen taloudellista huoltosuhdet-

ta nostaa suhteellisen hyvän työllisyysasteen lisäksi kaupungin nuori ikärakenne. 

Rovaniemen väestö on kasvanut vaihtelevasti 2010-luvulla. Rovaniemen väestö 

kasvoi 2 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana, joka on eniten kaikista pienem-

mistä yliopistokaupungeista ja vastasi Kuopion suhteellista väetönkehitystä. 

Rovaniemen väestönkasvu perustuu nuorten muuttoliikkeeseen etenkin muus-

ta Lapista sekä kansainväliseen muuttoliikkeeseen, jonka rooli on korostunut 

varsinkin 2010-luvun aikana. Sen sijaan syntyvyyden lasku on heikentänyt en-

nestään alhaista syntyvyyttä. Tämän lisäksi Rovaniemi kärsii muiden yliopis-

tokaupunkien tavoin (pl. pääkaupunkiseutu) muuttotappiota nuorten aikuisten, 

työllisten ja korkeakoulutettujen ryhmissä. Kaupungin sisällä väestö on kasva-

nut varsinkin Rovaniemen ydinkeskustassa, mutta supistunut laajan kunnan 

reuna-alueilla. Suurin osa Rovaniemen maapinta-alasta on asumatonta. 

Rovaniemen tuleva väestönkehitys on Tilastokeskuksen väestöennusteen mu-

kaan maltillisen positiivista. Rovaniemen väestö kasvaa Tilastokeskuksen en-

nusteen mukaan 3,5 prosentilla vuosien 2019-2040 aikana.  Kasvu tapahtuu 

2020-luvun aikana, kun taas 2030-luvun aikana ikääntyvä väestö painaa väes-

tönkehityksen negatiiviseksi. Rovaniemen kasvu perustuu tämän ajanjakson ai-

kana lähinnä maahanmuuttoon. Rovaniemellä on kuitenkin potentiaalia nykyistä 

vahvempaankin kasvuun matkailun potentiaalin toteutuessa täysimääräisesti.  

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Rovaniemi   1560 5,0 % 12,7 10,3 % 127,3 90,2

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Rovaniemi 3,9 22330 69,8 % 130,5 2,0 % 3 %

TAULUKKO 34 
Rovaniemi  tarkastelun indikaattoreilla.
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Kartta 17 Rovaniemen sisäinen väestönkehitys 1x1km ruuduissa  

(Mukana vain keskusta ja lähialueet Rovaniemen kaupungin suuren koon vuoksi).

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Rovaniemi 23 6 17 15 16 13

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Rovaniemi   12 17 15 15 14 14

TAULUKKO 35 
Rovaniemen sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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-----------       PORVOO  -----------

(50 386 AS.)

Porvoo on koko maan 21:nneksi suurin kaupunki. Porvoon 

vahvuutena on sijainti pääkaupunkiseudun vaikutusalu-

eella, historia ja hyvä mainekuva. Porvoon kehitys on ollut 

vahvempaa kuin useimmissa muissa saman kokoluokan 

kaupungeissa. Porvoon kehitys on yhteydessä pääkaupun-

kiseudun kehitykseen: kaupungissa asuu 5 600 pääkaupun-

kiseudulla työssäkäyvää henkilöä.   
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Porvoon vanhojen asunto-osakkeiden hintataso on korkea jopa Uudenmaan 

sisällä tarkasteltuna: katsauksen 25 kunnasta vain pääkaupunkiseudun kol-

messa kaupungissa asunto-osakkeiden hinnat ylittivät Porvoon hinnat. Por-

voon asunto-osakkeiden keskimääräinen neliöhinta oli 93 prosenttia Vantaan 

hinnoista, mutta ero Espooseen ja Helsinkiin oli suurempi. Porvoon neliöhinnat 

ylittävät Helsingin seudun kehyskuntien hinnat. Vaikka Porvoon väestönkehitys 

oli vaihtelevaa, hintakehitys oli vahvasti positiivista vuosien 2015-2018 aikana: 

asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat 5,8 prosentilla. Vain Espoon ja Helsingin 

asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat Porvoota voimakkaammin Uudellamaalla. 

Asunto-osakkeiden kauppa oli kuitenkin suhteellisen vähäistä etenkin katsauk-

sen kasvu- ja maakuntakeskuksiin verrattuna. Porvoossa myytiin asukaslukuun 

suhteutettuna enemmän asunto-osakkeita kuin useimmissa kehyskunnissa. 

Porvooseen valmistui myös suhteellisen vähän uusia asuntoja vuosien 2015-

2018 aikana.

Porvoon vuokrataso ei vastaa asunto-osakkeiden hintoja. Vaikka kaupungin 

asunto-osakkeiden hinnat olivat vertailun kaupungeista neljänneksi korkeimmat, 

Porvoon vuokrataso oli vasta yhdeksänneksi korkein. Porvoon vuokrat jäivät pää-

kaupunkiseudun suuria kaupunkeja, radanvarren kehyskuntia ja Etelä-Suomen 

suuria yliopistokaupunkeja alhaisemmaksi. Tämä selittynee kuitenkin pitkälti 

Porvoon asumisen dynamiikalla ja väestörakenteella: Porvoossa on rajallinen 

koulutustarjonta ja kaupunki on pientalovaltainen. Porvoon vuokrataso kasvoi 

11 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana.

Porvoon aluetalous on koko maan tasoon verrattuna erinomainen, mutta Hel-

singin seudun kehyskuntiin verrattuna keskitasoa. Porvoo on kuitenkin Helsingin 

seudun kehyskuntiin verrattuna vähemmän riippuvainen Helsingistä. Porvoon 

työllisyysaste oli korkea, sillä työllisyysaste oli 76,5 % vuonna 2018.  Myös kau-

pungin kotitalouksien tulot olivat korkeat. Porvoon taloudellinen huoltosuhde jäi 

hieman jälkeen useimmista Helsingin seudun kunnista, sillä Porvoon ikärakenne 

on huomattavasti näitä vanhempi.

Porvoon väestönkehitys on ollut vaihtelevaa ja heikompaa kuin keskimäärin 

Helsingin seudulla. Porvoon väestö kasvoi 0,9 prosentilla vuosien 2015-2019 ai-
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kana. Porvoon kasvu perustui ensisijaisesti maahanmuuttoon. Porvoon muut-

toliikkeen rakenne on hyvä: lähtömuuttajissa ovat yliedustettuina nuoret ja opis-

kelijat, mutta tulomuuttajissa on runsaasti nuoria aikuisia, työllisiä, koulutettuja 

sekä keski- ja hyvätuloisia henkilöitä. Porvoon sisällä väestö on kasvanut etenkin 

Porvoon keskustan alueella 2010-luvun aikana, mutta pistemäisesti myös Por-

voon kaupungin keskustan ulkopuolella.  

Porvoon tuleva väestönkehitys jää Tilastokeskuksen vuoden 2019 väestöen-

nusteen mukaan maltillisesti negatiiviseksi. Porvoon väestö supistuu ennusteen 

mukaan 0,7 prosentilla vuosina 2019-2040. Väestön supistuminen perustuu lä-

hinnä ikääntyvään väestöön. Supistumista tasapainottaa maahanmuutto. Por-

voolla on kuitenkin sijaintinsa sekä asuin- ja elinympäristönsä osalta runsaasti 

potentiaalia vahvempaan kasvuun. Jos pääkaupunkiseutu kasvaa ennusteiden 

mukaisasti, osa kasvusta suuntautuu Porvoon kaltaisiin keskisuuriin kaupunkeihin.  

 

Kartta 18 Porvoon väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Porvoo 2465 5,8 % 13,70 11,0 % 102,9 73,3

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Porvoo  -0,3 25993 76,5 % 122 0,9 % -1 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Porvoo  4 5 9 13 20 15

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Porvoo    21 6 4 9 17 18

TAULUKKO 36 
Porvoo  tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 37 
Porvoon sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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-----------       HYVINKÄÄ  -----------

(46 455 AS.)

Hyvinkää on suurin ja Järvenpään ohella kaupunkimaisin 

Helsingin seudun KUUMA-kunnista. Hyvinkää sijaitsee Uu-

denmaan ja Kanta-Hämeen maakuntien rajalla. Hyvinkään 

kehitys on kuitenkin vahvassa yhteydessä pääkaupunkiseu-

tuun: kaupungissa asuu 5 000 pääkaupunkiseudulla työs-

kentelevää henkilöä. Vaikka Hyvinkää sijaitsee radanvarrel-

la, ei useimpien radanvarren kuntien kaltainen vahva kasvu 

ole yltänyt kuin osittain Hyvinkäälle saakka. 
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Hyvinkään sijainti Helsingin seudun reunalla heijastuu asunto-osakkeiden hin-

toihin. Vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat toiseksi matalimmat kai-

kista katsauksen Uudellamaalla sijaitsevista kunnista, ja jäivät myös useimpia 

suuria kaupunkeja matalammiksi. Hyvinkään asunto-osakkeiden hinnat olivat 

alle 50 % Helsingin asunto-osakkeiden hintatasosta. Hyvinkään asunto-osak-

keiden hintakehitys jäi myös hieman negatiiviseksi vuosien 2015-2018 aikana. 

Asunto-osakkeiden kauppa oli kuitenkin kohtuullisen vilkasta. Uusia asuntoja 

Hyvinkäälle valmistui varsin vähän. Hyvinkään vuokrataso oli myös matala, sillä 

vain kahdessa Uudenmaan kunnassa vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 

jäivät matalammaksi. Hyvinkään vuokrat kasvoivat maltillisesti (6,5%) vuosien 

2015-2019 aikana.

Hyvinkään aluetalous- ja työllisyysdynamiikan tunnusluvut olivat vahvat koko 

maan kontekstissa, mutta muihin Helsingin seudun kuntiin verrattuna keskita-

son alapuolella. Hyvinkään työllisyysaste oli 74,4 prosenttia. Työllisyysaste on 

korkea koko maan tasolla, mutta jää hieman seudun muiden kuntien tasosta. 

Hyvinkään asukkaiden mediaanitulot olivat myös koko maan tasolla korkeat, 

mutta jäivät matalimmiksi koko Uudeltamaalta. Hyvinkään taloudellinen huolto-

suhde oli myös vahva, mutta silti toiseksi heikoin Uudeltamaalta.

Hyvinkään väestönkehitys oli melko vaatimatonta 2010-luvun aikana. Hyvin-

kään väestömäärä pysyi lähes samalla tasolla vuosien 2015-2019 aikana. Hy-

vinkään muuttotase on vaihdellut vuosittain voittojen ja tappioiden välillä. Alen-

tunut syntyvyys ja ikääntyvä väestö on painanut Hyvinkään väestönkehitystä 

2010-luvulla. Samalla maahanmuuton merkitys on suhteellisesti kasvanut. 

Hyvinkään väestönkehitys on ollut staattista. Sen sijaan Hyvinkään kaupungin 

sisällä kehitys on ollut hyvin polarisoitunutta, sillä kasvu on keskittynyt vahvasti 

keskustaan ja rautatieaseman lähelle, mutta samalla väestö on vähentynyt 

voimakkaasti keskustan reunoilla, kuten esimerkiksi Paavolassa. 

Hyvinkään tuleva väestönkehitys jää ennusteen mukaan maltillisesti negatiivi-
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seksi vuosina 2019-2040. Maahanmuutto on merkittävin Hyvinkään väestöä 

tämän ajanjakson aikana kasvattava tekijä. Toisaalta on tärkeä huomioida, että 

useimmissa Helsingin seudun kunnissa vuositason vaihtelut ovat suuria ja 

sijaintietu pääkaupunkiseudun läheisyydessä luo potentiaalia.  

Kartta 19 Hyvinkään väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Hyvinkää  1852 -4,3 % 13,15 6,5 % 148,4 60,9

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Hyvinkää   0,0 24620 74,4 % 124,7 0,0 % -1 %

TAULUKKO 38 
Hyvinkää tarkastelun indikaattoreilla.
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Hyvinkää   12 22 14 20 6 20

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Hyvinkää     20 11 10 12 20 19

TAULUKKO 39 
Hyvinkään sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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-----------       LOHJA  -----------

(45 964 AS.)

Lohjan kehitys on ollut heikkoa 2010-luvun aikana kohtuul-

lisen hyvästä sijainnista huolimatta. Suurimpana haastee-

na on erittäin negatiivinen väestönkehitys. 
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Toisin kuin useimmat muut Helsingin seudun kunnat, Lohja ei ole hyötynyt pää-

kaupunkiseudun läheisyydestä, vaan muuttotappiot ovat kohdistuneet juuri pää-

kaupunkiseudun kuntiin. Lohjan tulevaisuuden vahvuutena on kuitenkin sijainti, 

pääkaupunkiseudun läheisyys ja mahdollinen tunnin junan toteutuminen.  

Lohjan vanhojen asunto-osakkeiden hintataso on alhainen muihin tarkastelun 

Uudellamaalla sijaitseviin kuntiin. Kaikista katsauksen 25 kunnasta Lohjan asun-

to-osakkeiden hinnat olivat kuudenneksi matalimmat, ja selvästi matalimmat 

Uudenmaan kunnista. Lohjan asunto-osakkeiden keskimääräinen neliöhinta 

oli alle puolet Espoon hinnoista ja vain 40 prosenttia Helsingin hinnoista. Asun-

to-osakkeiden neliöhinnat kasvoivat kuitenkin 3 prosenttia vuosien 2015-2018 

aikana huolimatta samaan aikaan tapahtuneesta heikosta väestönkehitykses-

tä. Vanhojen asunto-osakkeiden kauppa oli myös vähäistä ja alueelle valmistui 

vähän uusia asuntoja. Lohjan vuokrataso oli myös matala, sillä vain Porissa ja 

Kouvolassa keskimääräinen vapaiden markkinoiden vuokra jäi matalammaksi. 

Lohjan keskimääräinen neliövuokra oli 68 prosenttia Espoon vuokratasosta ja 60 

prosenttia Helsingin vuokratasosta. 

Pääkaupunkiseudun läheisyys heijastuu kuitenkin positiivisesti etenkin Lohjan 

työssäkäyntiin. Lohjan työllisyysaste oli 74,5 prosenttia vuonna 2018. Työllisyys-

aste on korkea koko maan tasolla, mutta jää keskimääräistä heikommaksi mui-

hin Helsingin seudun kuntiin verrattuna.  Lohja on kiinteä osa Helsingin työmark-

kinoita: pääkaupunkiseudulle pendelöi yli 5 000 henkilöä. Koko maan tasolla 

lohjalaisten kotitalouksien kulutusyksiköillä painotetut mediaanitulot ovat myös 

korkeat. Lohjan taloudellinen huoltosuhde on kilpailukykyinen koko maan tasoon 

verrattuna, mutta Helsingin seudun sisällä alle keskitason.   

Lohjan suurin haaste liittyy väestönkehitykseen. Lohja kärsii merkittävistä muut-

totappioista erityisesti pääkaupunkiseudulle ja Turun seudulle. Lisäksi alentunut 

syntyvyys heijastuu väestöllisiin tunnuslukuihin. Lohjan väestönkehitys on perus-

tunut 2010-luvulla lähinnä maahanmuuttoon, mutta maahanmuuton volyymi ei 

riitä pitämään väestönkehitystä positiivisena. Lohjan kärsimät kokonaisnetto-

muuttotappiot (maassa- ja maahanaahanmuutto) olivat kaikista katsauksen 25 

kunnasta suurimat. Lohjan väestö supistuikin 2,9 prosentilla vuosien 2015-2019 

aikana. Lohjan sisäisen väestönkehityksen tarkastelu paljastaa supistumisen 
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laajuuden: toisin kuin useimmissa supistuvissa kunnissa, väestö supistui myös 

kantakaupungin alueella. Lohjan liitosalueista Sammatin kuntakeskuksen kehi-

tys oli positiivista. 

Lohjan väestö supistuu ennusteen mukaan 11,2 prosentilla vuosina 2019-2040. 

Lohjan negatiivinen väestönkehitys perustuu etenkin kuolleiden suurelle enem-

myydelle (ikärakenteen takia), mutta myös muuttotappiot maan sisällä ovat 

merkittäviä. Maahanmuutto jää ainoaksi Lohjan väestöä kasvattavaksi tekijäksi. 

Vaikka väestöennuste näyttää heikolta, Lohjalla on paljon potentiaalia sijaintinsa 

ja mahdollisen ratayhteyden toteutumisen osalta 

 

Kartta 20 Lohjan väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Lohja   1706 3,0 % 11,45 5,4 % 94,7 22,9

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Lohja    -6,2 24705 74,5 135,4 -2,9 % -11 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Lohja    20 9 23 23 22 24

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Lohja      25 10 9 19 24 24

TAULUKKO 40 
Lohja tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 41 
Lohja sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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Järvenpää on ollut 2010-luvulla ja varsinkin sen jälkipuolis-

kolla yksi muuttovetovoimaisimmista kunnista koko maas-

sa. Järvenpään etuna on sijainti, ratayhteys, tiiviys ja vahva 

asumisdynamiikka. Järvenpään kehitys on vahvassa yhtey-

dessä pääkaupunkiseudun yleiseen kehitykseen.  

-----------       JÄRVENPÄÄ  -----------

(43 711 AS.)
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Järvenpään vanhojen asunto-osakkeiden hinnat ovat varsin korkeat, sillä 

neliöhinnat ovat samalla tasolla kuin esimerkiksi Tampereella. Järvenpään 

vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat korkeimmat kaikista KUU-

MA-kunnista, mutta ero Kirkkonummeen ja Keravaan jäi vähäiseksi. Järven-

pään asunto-osakkeiden hinnat olivat vain 10 prosenttia Vantaata matalam-

mat. Järvenpään neliöhinnat olivat 57 prosenttia Helsingin keskimääräisen 

asunto-osakkeen hinnasta vuonna 2018. Huolimatta vahvasta kehityksestä 

2010-luvulla, Järvenpään asunto-osakkeiden hintataso laski 0,7 prosenttia 

vuosien 2015-2018 aikana. Asunto-osakkeiden kauppa oli kuitenkin erittäin vil-

kasta, sillä asukaslukuun suhteutettuna vain Helsingissä myytiin Uudenmaan 

kunnista enemmän asunto-osakkeita suhteessa väkilukuun. Hyvä väestön-

kehitys ilmeni valmistuneiden asuntojen määrässä: kaupungissa valmistui 

uusia asuntoja eniten kaikista Suomen kunnista vuosien 2015-2018 välisenä 

aikana.   

Järvenpään vuokrataso on korkea kehyskunnaksi. Järvenpään keskimää-

räinen vapaiden markkinoiden neliövuokra oli selvästi korkein kaikista tar-

kastelun KUUMA-kunnista, ja ylitti esimerkiksi Tampereen vuokratason. 

Järvenpään keskimääräinen neliövuokra oli vain 9 prosenttia Vantaata ja 19 

prosenttia Helsinkiä alhaisempi. Järvenpään vapaiden markkinoiden vuok-

rataso kasvoi myös erittäin voimakkaasti vuosien 2015-2019 aikana: tämän 

ajanjakson aikana Järvenpään vuokrat nousivat 15,3 prosentilla, joka on 

eniten kaikista Uudenmaan kunnista ja toiseksi eniten kaikista katsauksen 25 

kunnasta. 

Aluetalouden ja työllisyyden mittareilla Järvenpää on erittäin vahva etenkin 

Uudenmaan ulkopuoliseen maahan verrattuna, mutta jää hieman jälkeen 

muutamista Helsingin seudun kehyskunnista. Järvenpään työikäisestä vä-

estöstä 76,3 prosenttia oli työllisiä vuonna 2018, joka vastaa tarkastelun 

Uudenmaan kuntien keskitasoa, mutta jää merkittävästi jälkeen esimerkiksi 

Tuusulasta ja Nurmijärvestä. Järvenpääläisten kotitalouksien mediaanitulot 
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olivat myös koko maan tasolla erittäin korkeat, mutta Uudenmaan tasolla 

vain keskitasoa ja alhaisemmat kuin esimerkiksi Espoossa, Tuusulassa, Nur-

mijärvellä ja Kirkkonummella. Järvenpään taloudellinen huoltosuhde oli erit-

täin vahva ja korkein kaikista Helsingin kehyskunnista: kaupungissa asui 100 

työllistä kohden vain 110 ei-työllistä vuonna 2018. Järvenpään vahva talou-

dellinen huoltosuhde perustuu vahvan työllisyysasteen lisäksi erittäin nuoreen 

ikärakenteeseen. 

Järvenpään väestö on kasvanut voimakkaasti 2010-luvun aikana. Järven-

pään väestö kasvoi 6,9 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana.  Järvenpään 

suhteellinen väestönkehitys oli vahvinta kaikista KUUMA-kunnista ja ylitti 

myös Helsingin suhteellisen kasvun, mutta jäi jälkeen Espoosta ja Vantaasta. 

Järvenpään voimakas kasvu on perustunut lähinnä pääkaupunkiseudulta 

tuleviin muuttajiin, sillä kaupunki on saanut suuria muuttovoittoja maan sisäi-

sestä muuttoliikkeestä. Luonnollinen väestönlisäys on ollut myös merkittävä 

kasvutekijä, mutta syntyvyyden voimakas lasku 2010-luvulla on vähentänyt 

luonnollisen väestönlisäyksen merkitystä. Maahanmuuton merkitys on ollut 

vähäinen.  Kaupungin sisällä väestönkehityksen kuva on monimuotoinen: 

kasvu on keskittynyt etenkin keskustaan ja radanvarren läheisyyteen.

Järvenpään väestö kasvaa ennusteen mukaan 16,5 prosentilla vuosien 2019-

2040 aikana. Kasvuvauhti on huomattavan suurta, sillä se on kolmanneksi 

eniten kaikista katsauksen 25 kunnasta. Kasvu perustuu etenkin muuttovoit-

toihin maan sisältä ja vähäisemmässä määrin ulkomailta. Sen sijaan syn-

tyvyyden pysyessä matalana Järvenpään luonnollinen väestönlisäys tulee 

painumaan negatiiviseksi väestön ikääntyessä. Järvenpään tulevan kehityk-

sen ennakoiminen on haastavaa muiden KUUMA-kuntien tavoin suurten vuo-

sittaisten vaihteluiden vuoksi esimerkiksi asuntotuotannossa tai asumiseen 

liittyvissä preferensseissä.   
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Järvenpää    2396 -0,7 % 15,30 15,3 % 153,6 175,3

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Järvenpää     11,4 26110 76,3 % 110 6,9 % 17 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Järvenpää     6 17 4 2 5 1

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Järvenpää       3 5 5 3 3 3

TAULUKKO 42 
Järvenpää tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 43 
Järvenpään sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.

Kartta 21  

Järvenpään  

väestönkehitys 

1x1km ruuduissa 

2010-2018
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Nurmijärvi on väestöltään koko maan suurin kunta. Nurmi-

järven kasvu oli yksi koko maan nopeimpia 2000-luvun en-

simmäisellä vuosikymmenellä, mutta kasvu on hidastunut 

2010-luvun aikana. Nurmijärvi on profiililtaan hajautunut use-

an osakeskuksen kunta, joka korostaa maaseutumaisia tun-

nuspiirteitään toisin kuin esimerkiksi Järvenpää tai Kerava.    

-----------       NURMIJÄRVI  -----------
(42 991 AS.)
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Nurmijärven vanhojen asunto-osakkeiden hintataso on korkea koko maan 

tasolla, mutta KUUMA-kuntien ryhmässä vain keskitasoa. Vanhojen asun-

to-osakkeiden hinnat kasvoivat 2,2 prosentilla vuosien 2015-2018 aikana. Asun-

to-osakekaupppojen määrä oli kuitenkin vähäinen, sillä kunta on hyvin pientalo-

valtainen. Nurmijärvellä tehtiin asukaslukuun suhteutettuna kaikista katsauksen 

25 kunnasta vähiten asunto-osakekauppoja suhteessa asukaslukuun.  Nurmi-

järvelle valmistui sen sijaan erittäin paljon uusia asuntoja vuosien 2015-2018 

aikana: asukaslukuun suhteutettuna vain Vantaalle ja Järvenpäähän valmistui 

enemmän asuntoja tämän ajanjakson aikana. Nurmijärven pientalovaltaisuus 

heijastuu myös vuokratason alhaisuutena. Tosin Nurmijärven vuokrataso kas-

voi voimakkaasti (+13%) vuosien 2015-2019 aikana. 

Nurmijärvi on vahva aluetalouden mittareilla koko maan ja Helsingin seudun 

kontekstissa. Nurmijärven työllisyysaste oli korkein katsauksen kunnista ja ylitti 

ainoana kuntana 80 prosentin rajan vuonna 2018. Korkea työllisyysaste perus-

tui pääkaupunkiseudun läheisyyteen ja pendelöintiin, sillä kunnasta pendelöi yli 

10 000 työllistä pääkaupunkiseudulle. Nurmijärven kotitalouksien tulotaso oli 

korkea: kotitalouksien mediaanitulot olivat katsauksen 25 kunnasta neljänneksi 

korkeimmat. Nurmijärven korkea työllisyysaste ja suhteellisen nuori ikärakenne 

heijastuvat myönteisesti kunnan taloudelliseen huoltosuhteeseen: Nurmijärvel-

lä asui vain 111 ei-työllistä 100 työllistä henkilöä kohden vuonna 2018. 

Nurmijärven väkiluku kasvoi 2,6 prosentilla vuosina 2015-2018. Nurmijärven 

kasvu perustuu luonnolliseen väestönlisäykseen ja maan sisäiseen muutto-

liikkeeseen. Muuttotase on vaihdellut viime vuosina merkittävästi vuositasolla. 

Maahanmuuton merkitys on ollut vähäinen. Kunnan sisäinen väestönkehitys 

on ollut vaihtelevaa kunnan osa-alueiden tai keskusten välillä 

Nurmijärven väkiluku kasvaa ennusteen mukaan yhteensä 6,1 prosentilla vuo-

sien 2019-2040 aikana. Kasvu perustuu lähinnä muuttovoittoihin ja vähäisem-

mässä määrin maahanmuuttoon, sillä syntyvyyden pysyessä matalana Nur-
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mijärven luonnollinen väestönlisäys tulee kääntymään negatiiviseksi tulevien 

vuosikymmenien aikana väestön ikääntyessä. Nurmijärven suhteellinen kasvu 

jää ennusteen mukaan maltillisemmaksi kuin pääkaupunkiseudulla ja osassa 

KUUMA-kuntia. Toisaalta KUUMA-kuntien kasvuun vaikuttaa myös merkittä-

västi kaavoitus, asuntotarjonta sekä asumisen hintakehitys suhteessa muihin 

KUUMA-kuntiin, joka voi näkyä Nurmijärvellä merkittävästi ennakoitua vahvem-

pana tai heikompana kasvuna. 

Kartta 22 Nurmijärven väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Nurmijärvi     2191 2,2 % 13,25 13,0 % 86,2 123,5

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Nurmijärvi      -0,8 28022 80,4 % 111,5 2,6 % 6 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Nurmijärvi      10 11 12 6 25 4

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Nurmijärvi        22 4 1 6 11 11

TAULUKKO 44 
Nurmijärvi tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 45 
Nurmijärvin sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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-----------       KIRKKONUMMI  -----------
(39 553 AS.)

Kirkkonummen kehitys on ollut suhteellisen vahvaa 2010-lu-

vun aikana, mutta ei yhtä nopeaa ja voimakasta kuin 2000-lu-

vun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kirkkonummen vah-

vuutena on sijainti, hyvät yhteydet ja pääkaupunkiseudun 

läheisyys.   

136 ASUNTOSIJOITTAJAN KAUPUNKIKATSAUS



Kirkkonummen vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat toiseksi kor-

keimmat KUUMA-kunnista vuonna 2018. Kirkkonummen keskimääräisen 

asunto-osakkeen neliöhinnat olivat 68 prosenttia Espoon neliöhinnoista. Asun-

to-osakkeiden hinnat kasvoivat Kirkkonummella 2,7 prosentilla vuosien 2015-

2018 aikana, mutta selvästi vähemmän kuin Espoossa (7,3 %). Vaikka Kirkko-

nummen asunto-osakkeiden hintakehitys oli maltillista, neliöhinnat kasvoivat 

eniten kaikista KUUMA-kunnista. Kirkkonummella tehtiin suhteellisen vähän 

asunto-osakekauppoja. Kauppojen alhaista määrää selittää osittain pientalo-

valtaisuus Nurmijärven ja Tuusulan tavoin. Kirkkonummelle valmistuneiden 

uusien asuntojen määrä vastasi tarkastelun kuntien keskitasoa. 

Kirkkonummen vuokrataso oli kolmanneksi korkein KUUMA-kunnista, mutta 

ero Keravaan ja Järvenpäähän oli merkittävä. Kirkkonummen vuokrataso vas-

tasi Turun keskimääräistä vapaiden markkinoiden vuokratasoa. Kirkkonum-

men vapaiden markkinoiden neliövuokra oli vajaa viidenneksen pienempi kuin 

Espoossa. Vuokrat myös kasvoivat merkittävästi (+11,9 prosenttia) vuosien 

2015-2019 aikana. Suhteellinen vuokrien kasvu vastasi Espoon vuokratason 

suhteellista kasvua. 

Kirkkonummen aluetalous- ja työllisyysdynamiikka oli vahva. Kirkkonummen 

työikäisestä väestöstä yhteensä 77,7 prosenttia oli työllisiä vuonna 2018, joka 

oli Uudenmaan kunnista kolmanneksi korkein arvo (ja samalla kaikista vertailun 

kunnista kolmanneksi korkein arvo). Muiden KUUMA-kuntien tavoin Kirkkonum-

men vahva työllisyysaste perustuu pääkaupunkiseudun suuriin työmarkkinoi-

hin: kunnassa asuu yli 10 000 henkilöä, jotka pendelöivät pääkaupunkiseudulle. 

Kirkkonummen asuntokuntien mediaanitulot ovat korkeat sekä koko maan, 

että Uudenmaan tasolla, mutta jäivät hieman jälkeen espoolaisten asunto-

kuntien mediaanituloista. Kirkkonummella asui yhteensä 114,5 ei-työllistä 100 

työllistä kohden vuonna 2018 eli Kirkkonummen taloudellinen huoltosuhde oli 

erittäin kilpailukykyinen.

OSA II - KUNNITTAINEN TARKASTELU

13725 KUNNAN POTENTIAALIANALYYSI



Kirkkonummen väestönkehitys on ollut kohtuullisen vahvaa 2010-luvun aikana. 

Kirkkonummen väkiluku kasvoi yhteensä 2,3 prosentilla vuosien 2015-2019 

aikana, joka vastasi KUUMA-kuntien keskitasoa. Kirkkonummen väestönlisäys 

on perustunut luonnolliseen väestönlisäykseen (syntyneiden ja kuolleiden ero-

tus) ja maahanmuuttoon2010-luvulla. Maan sisäisen muuttoliikkeen merkitys 

on taas ollut vaihteleva. Luonnollisen väestönlisäyksen merkitys on kuitenkin 

vähentynyt syntyvyyden laskun seurauksena 2010-luvun aikana. Tämä on 

korostanut maahanmuuton merkitystä; Kirkkonummi saa KUUMA-kuntien 

ryhmässä suhteellisen suuria muuttovoittoja kansainvälisestä muuttoliikkeestä.   

Kunnan sisällä väestö on kasvanut lähinnä radan varrella.

Kirkkonummen väestön ennustetaan kasvavan 6 prosentilla vuosien 2019-

2040 aikana. Väestönkasvu perustuu lähinnä maahanmuuttoon, sillä väestön 

ikääntyessä ja syntyvyyden pysyessä matalana luonnollinen väestönlisäys 

tulee kääntymään negatiiviseksi 2030-luvulla. Kirkkonummen kehityksen enna-

kointi on haastavaa muiden KUUMA-kuntien tavoin asuntotuotannon määrän 

vaihteluiden ja asumisen preferensseihin liittyvien muutosten vuoksi.  

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kirkkonummi      2366 2,7 % 13,73 11,9 % 96,8 92,7

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kirkkonummi       1,1 28141 77,7 % 114,5 2,3 % 6 %

TAULUKKO 46 
Kirkkonummi tarkastelun indikaattoreilla.
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Kartta 22 Nurmijärven väes-

tönkehitys 1x1km ruuduissa 

2010-2018

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kirkkonummi       7 10 8 7 21 12

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kirkkonummi         17 3 3 7 12 12

TAULUKKO 47 
Kirkkonummen sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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Tuusula oli yksi nopeimmin kasvavista kunnista koko maas-

sa 2000-luvulla, mutta 2010-luvun kehitys on ollut maltillista. 

Tuusulan sijainti on hyvä pääkaupunkiseudun läheisyydes-

sä, mutta kunta ei hyödy ratayhteydestä samalla tavoin kuin 

esimerkiksi Järvenpää tai Kerava. Tuusula on myös yhden 

keskuksen sijaan monikeskuksinen kunta. 

-----------       TUUSULA  -----------

(38 605 AS.) 
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Tuusulan vanhojen asunto-osakkeiden neliöhinnat olivat neljänneksi korkeimmat 

KUUMA-kunnista vuonna 2018. Tuusulan asunto-osakkeiden neliöhinnat jäivät 

15 prosenttia matalammiksi kuin Vantaalla. Tuusulan asunto-osakkeiden hinnat 

laskivat 0,5 prosentilla vuosien 2015-2018 aikana, joka vastasi useimpien naapu-

rikuntien kehitystä. Tuusula on suhteellisen pientalovaltainen kunta, joka näkyy 

hyvin vähäisenä asunto-osakkeiden kauppojen määränä: vuonna 2018 vain Nur-

mijärvellä tehtiin asukaslukuun suhteutettuna vähemmän asunto-osakekauppo-

ja. Tuusulaan valmistui erittäin vähän uusia asuntoja vuosien 2015-2018 aikana. 

Tuusulan keskimääräinen vuokrataso oli matalin KUUMA-kunnista: esimerkiksi 

Järvenpäässä keskimääräinen neliövuokra oli 18 prosenttia korkeampi kuin Tuu-

sulassa. Tuusulan vuokrat kasvoivat 6,1 prosenttia vuosien 2015-2019 aikana.  

Tuusula on elinvoimainen aluetalouden ja työllisyyden tunnusluvuilla. Tuusulan 

kotitalouksien mediaanitulot ovat toiseksi korkeimmat kaikista katsauksen 25 

kunnasta ja korkeimmat KUUMA-kunnista. Tuusulan työllisyysaste on myös 

erittäin korkea, sillä 79,6 prosenttia oli työllisiä vuonna 2018. Tuusulan työllisyys-

aste oli katsauksen kunnista Nurmijärven jälkeen toiseksi korkein. Tuusulan ta-

loudellinen huoltosuhde oli toiseksi korkein KUUMA-kunnista ja neljänneksi kor-

kein kaikista katsauksen kunnista. Tuusulassa asui 111 ei-työllistä 100 työllistä 

kohden vuonna 2018. 

Tuusulan väestönkehitys on ollut vaatimatonta 2010-luvulla, ja etenkin 2000-lu-

kuun verrattuna. Tuusulan väestö kasvoi vain 0,4 prosentilla vuosien 2015-2018 

aikana, joka oli Hyvinkään jälkeen KUUMA-kuntien heikoin arvo.  Tuusulan väes-

tönkasvu on nojannut lähinnä luonnolliseen väestönlisäykseen ja maahanmuut-

toon 2010-luvulla, sillä maan sisäisessä muuttoliikkeessä Tuusula on kärsinyt 

muuttotappiota. Tuusulan sisäinen väestönkehitys on ollut vaihtelevaa alueiden 

ja osakeskusten välillä. Tulevat asuntomessut lisäävät kunnan ja asuinalueiden 

kiinnostavuutta.

Tuusulan väestö kasvaa väestöennusteen mukaan 3,5 prosentilla vuosina 2019-
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2040. Tuusulan väestönkehitys perustuu 2020-luvun alussa vielä luonnolliseen 

väestönlisäykseen, mutta syntyvyyden pysyessä nykytasolla väestön ikäänty-

minen painaa luonnollisen väestönkehityksen negatiiviseksi. Tämän jälkeen vain 

maahanmuutto kasvattaisi Tuusulan väestöä, jos kunta ei onnistu kääntämään 

maan sisäistä muuttoliikettä kasvu-uralle. Tuusulan kehityksen ennakointi on 

haastavaa muiden KUUMA-kuntien tavoin asuntotuotannon määrän vaihtelui-

den ja asumisen preferensseihin liittyvien muutosten vuoksi.   

Kartta 24 Tuusulan  

väestönkehitys 1x1km  

ruuduissa 2010-2018
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Tuusula       2250 -0,5 % 12,67 6,1 % 91,2 54,6

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Tuusula        -2,0 28198 79,6 110,2 0,4 % 0,4 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Tuusula        9 16 19 22 24 21

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Tuusula          23 2 2 4 18 13

TAULUKKO 48 
Tuusula tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 49 
Tuusula sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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Kerava on kasvanut Järvenpään tavoin vahvasti 2010-lu-

vun jälkipuoliskolla. Keravan etuna on sijainti, ratayhteydet, 

pääkaupunkiseudun läheisyys ja urbaani profiili. Keravan 

kehitys on vahvassa yhteydessä pääkaupunkiseudun ke-

hitykseen. Keravalta pendelöi päivittäin noin 8 000 työllistä 

pääkaupunkiseudulle.   

-----------       KERAVA  -----------

(36 754 AS.)
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Keravan vanhojen asunto-osakkeiden hinnat olivat kolmanneksi korkeimmat 

KUUMA-kuntien ryhmästä.  Keravan vanhojen asunto-osakkeiden keskimää-

räinen hintataso oli 85 prosenttia Vantaan hintatasosta ja 54 prosenttia Helsin-

gin hintatasosta. Asunto-osakkeiden hinnat kasvoivat 0,3 prosenttia vuosien 

2015-2018 aikana. Useimmissa KUUMA-kunnissa asunto-osakkeiden hinnat 

laskivat ajanjakson aikana. Keravalla tehtiin suhteellisen paljon asunto-osak-

keiden kauppoja.  Keravalle valmistui runsaasti uusia asuntoja vuosien 2015-

2018 aikana. Keravan vuokrataso on korkea KUUMA-kuntien ryhmässä, sillä 

ainoastaan Järvenpäässä vuokrataso on korkeampi. Vuonna 2018 Keravan 

keskimääräinen vapaiden markkinoiden neliövuokra oli 10 prosenttia matalam-

pi kuin Vantaalla ja 20 % matalampi kuin Helsingissä. Vuokrat kasvoivat keksi-

määrin 12,9 prosenttia eli keskimääräistä enemmän.  

Kerava jää aluetalouden mittareilla jälkeen useimmista muista Helsingin kehys-

kunnista, vaikka koko maan tasolla Keravan aluetalouden mittarit ovat erittäin 

vahvoja. Keravan asuntokuntien kulutusyksiköillä painotetut mediaanitulot 

jäivät Hyvinkään jälkeen matalimmiksi KUUMA-kunnista.  Keravan työllisyys-

aste oli 75,1 prosenttia vuonna 2018, joka on koko maan tasolla korkea, mutta 

Helsingin muihin kehyskuntiin verrattuna keskitasoa. Keravan taloudellinen 

huoltosuhde on vahvan työllisyysasteen ja nuorehkon ikärakenteen ansiosta 

koko maan tasolla huippua, mutta KUUMA-kuntien ryhmässä keskitasoa.  

Keravan väestönkehitys oli positiivista etenkin 2010-luvun jälkipuoliskolla. Ke-

ravan väkiluku kasvoi 4,1 prosentilla vuosien 2015-2019 aikana, joka oli toiseksi 

eniten Järvenpään jälkeen KUUMA-kunnista. Keravan vuosittaiset vaihtelut 

olivat suuria: esimerkiksi vuonna 2015 Keravan väkiluku laski 25 henkilöllä ja 

vastaavasti kasvoi 700 henkilöllä vuonna 2018. Keravan väestönkehitys perus-

tuu vahvasti maan sisäiseen ja kansainväliseen muuttoliikkeeseen. Keravan 

sisäinen väestönkehitys on ollut vaihtelevaa alueen sisällä.   

Keravan väestönkehitys jää kohtuullisen positiiviseksi tulevina vuosikymmeni-
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nä Tilastokeskuksen väestöennusteen perusteella. Kerava kasvaa ennusteen 

mukaan 6,4 prosentilla vuosien 2019-2040 aikana. Keravan väestönkasvu on 

ennusteen mukaan KUUMA-kuntien ryhmässä toiseksi suurinta, mutta jäisi 

jälkeen Järvenpäästä ja kaikista pääkaupunkiseudun suurista kaupungeista. 

Keravan kehityksen ennakointi on haastavaa muiden KUUMA-kuntien tavoin 

asuntotuotannon määrän vaihteluiden ja asumisen preferensseihin liittyvien 

muutosten vuoksi.   

Kartta 25 Keravan väestönkehitys 1x1km ruuduissa 2010-2018
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Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kerava        2250 -0,5 % 12,67 6,1 % 91,2 54,6

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kerava         -2,0 28198 79,6 110,2 0,4 % 4 %

Kunta KESKIMÄÄRÄISET. 

NELIÖHINNAT 

OSAKEET 2018

OSAKKEIDEN NELIÖ- 

HINNAN MUUTOS (%) 

2015-2018

VAPAARAHOITTEINEN 

VUOKRA €/M2/KK 2019

VUOKRAN  

MUUTOS  

2015-2019

MYYDYT ASUNTO- 

OSAKKEET/ 

10 000AS. 2015-2018

VALMISTUNEET 

ASUNNOT/10000AS. 

2015-2018

Kerava         8 15 5 4 7 5

Kunta NETTOMUUTTO 

/1000AS  

2015-2018

MEDIAANITULOT/ 

KULUTUSYKSIKKÖ 

2017

TYÖLLISYYSASTE 

(%) 2018

TAULOUDELLINEN 

HUOLTOSUHDE  

2018

VÄESTÖMUUTOS  

(%) 2015-2019/M12

VÄESTÖENNUSTE  

MUUTOS (%)  

2019/M11-2040

Kerava           14 9 8 8 6 10

TAULUKKO 50 
Kerava tarkastelun indikaattoreilla.

TAULUKKO 51 
Keravan sijoitus tarkastelun indikaattoreilla 25 kaupungin joukossa.
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