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FAKTALAATIKKO

▪ Kartta kuvaa 70 kaupunkiseudun tai toiminnallisen 
alueen kokonaisnettomuuttoa vuosina 2010-2016 

1. Kasvun (=muuttovoiton!)
2. Liikenneyhteyksien
3. Korkeakoulujen sijainnin näkökulmasta.

▪ 12 eniten määrällistä muuttovoittoa saaneen kaupunki-
seudun alueella on sekä tiedekorkeakoulun tai yliopisto-
keskuksen tai ammattikorkeakoulun pääkampus että 
rautatieyhteys

▪ Tiedon, osaamisen, tuotannon ja liikenneyhteyksien 
solmupisteiden merkitys korostuu!

Aluekehityksen pyhä kolminaisuus:
kasvu, liikenneyhteydet ja osaaminen

Lähde: MDI/Timo Aro 12.2.2019



Asuntojen korjaaminen painottuu suurille 
kaupunkiseuduille uudisrakentamisen tapaan

12.2.2019

Väestönmuutos Uudisasuntotuotanto



Kerrostaloasuntojen aloitukset huipussaan 
2018 keväällä

12.2.2019

Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT



Huippulukemissa oli asuntojen ylitarjonnan vaara
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Lähde: Tilastokeskus, laskelma RT



…uudet asunnot myös yksi keskeisistä elinvoimatekijöistä 

Joensuun seudun kilpailukyky verrattuna muihin yli 100 000 asukkaan kaupunkiseutuihin 
useilla elinvoimaisuuden tunnusluvuilla (väestörakenne, työssäkäynti, rakentaminen)
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Lähde: Tilastokeskus; Graafi ja luokittelu: Timo Aro 2018 



Joensuun valttikortteja

12.2.2019

• Nopealle itäradalle lisäpotkua hankeyhtiö Suomi-radasta 
‐ 2,5 tunnissa Helsinki–Joensuu  

• Koulutussektorin vahvistuminen
‐ Opettajankoulutuksen keskittäminen Joensuun-kampukselle

• Markkinaehtoinen kaavoitus
‐ Tarpeeseen ja kysyntään vastaavaa asuntotuotantoa houkutteleville 

paikoille

• Omakotitalorakentaminen varsin vilkasta uusille alueille
‐ Esim. Karhunmäki ja Multimäki

• Asemanseudun ja ratapihan kehittäminen 2018–2027
‐ Satoja uusia asuntoja, työpaikkoja ja hotellivuodepaikkoja

• Maakunnan matkailun potentiaalista puhuttu 1960-luvulta 
lähtien. Alkaako nyt realisoitua?



• Suomi kaksiraiteiseksi ja nelikaistaiseksi nostamalla 
liikenneinfran rahoitustasoa 
– Ruotsin investoinnit Suomeen verrattuna yli 
kaksinkertaiset!

• Maankäyttö, asuminen ja liikenne tehokkaampaan 
yhteistyöhön kokoamalla asiat yhteen ministeriöön 
ja kehittämällä MAL-sopimuksia

• Ilmastotavoitteet saavutetaan 
kehittämällä rakennusmateriaaleja, vähentämällä 
rakennusten energiankulutusta sekä edistämällä 
kiertotalouden ja raideliikenteen kasvua
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