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ALKUSANAT
Tehtävänä on selvittää Joensuun asemanseudun uudistamisen ja matkakeskuksen toteuttamisen
vaikutukset yhteiskuntatalouteen asemanseudun sekä laajemmin Joensuun kaupungin, Joensuun
kaupunkiseudun ja Pohjois-Karjalan maakunnan alueilla. Arviointikohteena on Asemanseudun
elokuussa 2016 valmistunut kaavaluonnos verrattuna nykytilanteeseen. Selvityksessä kartoitetaan yhteiskuntataloudellisia vaikutuksia seuraavista näkökulmista: maankäyttö, liikenne ja elinkeinoelämä.
Työtä ohjasi ohjausryhmä, johon kuuluivat Anu Näätänen (pj), Pasi Lamminluoto ja Ari Varonen
Joensuun kaupungista, Sami Laakkonen Pohjois-Karjalan liitosta ja Anna Saarlo liikennevirastosta. Työstä vastasivat Kimmo Koski (projektipäällikkö ja maankäyttö), Jari Mäkynen (laadunvarmistaja), Eero Salminen (paikkatietoanalyysit), Vesa Verronen ja Tuomo Vesajoki (liikenteelliset
arvioinnit) Ramboll Finland Oy:stä sekä Henrik Pekkala ja Kaisa Alavuotunki Ramboll Management Consulting Oy:stä.
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TIIVISTELMÄ
Asemanseudun kehittäminen asemakaavaluonnoksen mukaisesti mahdollistaa alueen täydentymisen ja eheytymisen: uudisrakentaminen kohdistetaan keskeisesti kaupunkialueen nykyiseen
väestön ja työpaikkojen sijoittumiseen ja rakennuskantaan nähden. Asemakaavaluonnoksen tavoitteet asunto-, majoitus-, liike- ja toimistorakentamisesta sekä suunnitellut liikennejärjestelyt
ja alueen erittäin hyvä saavutettavuus kaikilla kulkutavoilla luovat lisäksi edellytyksiä lokalisaatio- ja urbanisaatioetujen syntymiselle.
Asemanseudulla positiivisesti asuntokysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat alueen saavutettavuus,
palvelujen ja keskustan läheisyys, hyvät kulkuyhteydet, vihreys ja joki. Vakituisen asumisen lisäksi alue soveltuu myös opiskelija-asuntokäyttöön. Elinkeinoelämän kannalta katsottuna Asemanseutu soveltuu erityisesti toimistokäyttöön ja mahdollistaa vastaamisen toimitilakysynnän
uusiin tarpeisiin ja trendeihin. Hotellin laajennus kylpylöineen lisää merkittävästi kaupungin matkailullista vetovoimaa. Alueen yritystoiminnan ja työpaikkojen kasvu sekä parantuvat liikennejärjestelyt ja saavutettavuus nostavat yritysten halukkuutta maksaa keskeisestä sijainnista. Asemanseudun vetovoimaisuus asumisen ja yritystoiminnan sijaintipaikkana todennäköisesti nostaa
maan ja kiinteistöjen arvoa.
Suurin liikkumisen valintoihin vaikuttava tekijä alueen liikennejärjestelmässä on keskitetty pysäköinti, joka luo mahdollisuudet autottomuudelle ja vähentää pysäköintipaikkatarvetta. Keskittäminen pienentää myös liikennemääriä, koska parkkipaikkaa ei tarvitse etsiä hajautetuista paikoista. Keskustassa tiivistyvä maankäyttö lyhentää matkoja ja lisää kävelyn ja pyöräilyn potentiaalin selkeää kasvua. Arkiliikkumisen lisäksi alueen parantuvat yhteydet tuovat myös uusia mahdollisuuksia virkistysliikkumiseen kaupungin keskustassa. Asemanseudun kehittäminen vähentää
koko liikenneverkon kilometrisuoritetta ja liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen
vähennyksestä merkittävä osa kohdistuu Asemanseudulle ja keskeiselle taajama-alueelle.
Myös joukkoliikenteen mahdollisuudet paranevat selkeästi lähes kaikkien joukkoliikennelinjojen
kulkiessa alueen kautta. Alue lisää myös merkittävästi potentiaalia ottaa käyttöön uusia joukkoliikennemuotoja. Autoton alueella asuminen tai siellä työssäkäynti on hyvän sijainnin ja hyvien
yhteyksien vuoksi mahdollista, jolloin autopaikkatarve jää vähäisemmäksi ja alueen muuhun
viihtyisyyteen voidaan panostaa enemmän. Autoilun olosuhteet turvataan silti riittävän hyvin.
Siltakadun autoilu vähenee luontevasti ja Asemanseudulle pääsy turvataan hyvillä liittymäjärjestelyillä. Joensuun liikennejärjestelmää ohjaa autoilun kannalta eniten Kehätie, joka sietää edelleen runsastakin liikenteen kasvua. Kehätien ansiosta keskustan kautta läpiajotarve vähenee,
mikä hyödyttää myös Asemanseutua.
Asemanseudun kehittämisellä on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Vaikutusten kohdentuminen eri alueille riippuu käytännössä suurelta osin rakentamista toteuttavan yrityksen tai sen
käyttämän henkilöstön kotipaikkakunnasta. Koska nämä tekijät eivät vielä kaavoitusvaiheessa
ole tiedossa, vaikutusten kohdentumista arvioitiin olemassa olevaan selvitystietoon perustuen.
Kaavoituksen mahdollistama rakentaminen lisää yritysten liikevaihtoa suorana vaikutuksena noin
146 miljoonaa euroa, josta Joensuuhun kohdistuu noin 73 miljoonaa euroa, maakunnan muille
alueille noin 37 miljoonaa euroa ja muuhun Suomeen samoin noin 37 miljoonaa euroa. Epäsuora
ja johdettu liikevaihto on Joensuussa noin 153 miljoonaa euroa ja maakunnan muilla alueilla noin
76 miljoonaa euroa.
Myös rakentamisen työllisyysvaikutukset ovat erittäin merkittäviä: suora vaikutus on noin 1 600
henkilötyövuotta, josta Joensuuhun kohdistuu noin 800 ja muuhun maakuntaan noin 400 henkilötyövuotta. Loppuosa sekä suorista että epäsuorista vaikutuksista kohdistuu muuhun Suomeen.
Epäsuorat ja johdetut työllisyysvaikutukset ovat Joensuussa noin 1 600 henkilötyövuotta ja muualla maakunnassa noin 800 henkilötyövuotta. Rakentamisen jälkeisen ajan työllisyysvaikutukset
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syntyvät uusien toimisto- ja liiketilojen aikaansaamasta liiketoiminnasta, joka mahdollistaa Joensuussa suorana vaikutuksena noin 400 henkilötyövuoden lisäyksen nykytilanteeseen verrattuna.
Epäsuorien ja johdettujen henkilötyövuosien kokonaismäärä on noin 800 henkilötyövuotta, josta
Joensuun osuus on noin 400 ja muun maakunnan osuus noin 200 henkilötyövuotta.
Kuten liikevaihdossa ja työllisyydessä, Asemanseudun toteuttamisella on huomattava vaikutus
myös verotuloihin. Kokonaisuudessaan rakentamisen aikainen suora verotulokertymä Joensuun
kaupungille on noin 9 miljoonaa euroa ja muun maakunnan kunnille noin 4,5 miljoonaa euroa.
Rakentamisen jälkeisen ajan vuosittainen verokertymä Joensuun kaupungille on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää kuitenkin pitkälti toteutunutta nettolisäystä alueen työllisyydessä.
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JOENSUUN ASEMANSEUDUN ALUE
Asemanseutu sijaitsee Joensuun kaupunkirakenteessa keskeisellä paikalla rautatien ja Pielisjoen
välisellä alueella. Pohjoisessa alue rajautuu Sirkkalan koulutus- ja teollisuusalueeseen ja etelässä
Aittarantaan. Alueeseen kuuluu myös Siltakadun kautta keskustaan kulkeva katuyhteys Rantakadun liittymään saakka. Lisäksi alue kattaa Niskasaaresta Pielisjoen linnan korttelin sekä Pielisjoen
pienet saaret, Kokonsaaren ja Sirkkasaaren. Alue on luonteeltaan kaksijakoinen. Pielisjoki rantapuistoineen on asemanseudun keskeinen elementti. Asemanseutua määrittelee vahvasti myös
vilkas liikenne ja sen tarvitsemat tilavaraukset.
Joensuun kaupunki tavoittelee kaupunkikeskustan kasvua Pielisjoen molemmille rannoille. Tavoite on saanut nimen Symmetrinen kaupunki. Asemanseutu on osa laajempaa Pielisjoen itäpuolista
kokonaisuutta, johon kuuluvat myös Aittaranta, Penttilänranta ja Green Park -työpaikka-alue
Penttilässä. Asemanseudun uudistaminen jatkaa 2000-luvun alkupuolella aloitettua itärannan
täydennys- ja uudisrakentamista. Keskusta laajenee Pielisjoen itäpuolelle. Joki sijoittuu kaupungin keskelle ja Ilosaari Joensuun sydämeen. Mittavina tavoitteina on Symmetriselle kaupungille
asetettu 3 500 uutta työpaikkaa ja 6 000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä.
Asemanseudulla tavoitellaan kaupunkimaisen rakenteen toteutumista rautatien ja Pielisjoen väliselle alueelle. Kaavassa ratkaistaan alueen uudisrakentamisen sijainti ja laajuus. Hotelli- ja majoitustoiminta laajenee ja sen yhteyteen toteutetaan kaupunkikylpylä. Kävelykeskusta, Rantapuisto, Ilosaari, Sirkkala ja Asemanseutu muodostavat vahvistuvan kaupunkitapahtumien ja
matkailun alueen. Matkustajapalvelut ajantasaistetaan ja alueen liikennejärjestelyt uudistetaan.
Matkustajapalveluiden uudistaminen kytketään yhteen ratapihan parannushankkeen kanssa, koska onnistuminen edellyttää ratapihan henkilöliikenteen laitureiden parantamista ja nykyaikaistamista. Muulta käytöltä vapautuvat alueet otetaan asunto-, liike- ja toimistorakentamiseen.

Kuva 1. Asemanseudun sijoittuminen ja asemakaavaluonnos.
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Asemanseutu on nykyisin toiminnalliselta luonteeltaan hajanainen ja liikenneratkaisut ovat
maankäytössä merkittävässä roolissa. Asemanseudun kehittäminen asemakaavaluonnoksen mukaisesti mahdollistaa alueen täydentymisen ja eheytymisen uudisrakentamisen sijoittuessa keskeisesti kaupunkialueen nykyiseen väestön sijoittumiseen ja rakennuskantaan nähden (kuva 2).
Asemanseudusta tulee osa keskustaa.

Kuva 2. Asemanseutu osana asuinrakennetta (yläkuvassa väestö, alakuvassa rakennukset).
Symmetrisen kaupungin alueelle tavoitellaan vuoteen 2030 mennessä 6 000 uutta asukasta,
mikä asumisväljyydellä 40 m2/henkilö tarkoittaa noin 264 000 k-m2 uutta asuinpinta-alaa. Asemakaavaluonnoksessa asemanseudun uusi asuinkerrosala on noin 22 000 k-m2 eli 8 % tavoitellusta. Osa tästä kerrosalasta toteutuu opiskelija-asuntoina (noin 5 000 k-m2). Tehdyn selvityksen
mukaan Asemanseudulle voisi sijoittua noin 300 uutta asukasta1. Luvussa eivät ole mukana opiskelija-asuntoihin sijoittuvat asukkaat.
1

Ramboll Finland Oy (2016). Joensuun asemanseudun kehittäminen, markkina-analyysi.
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Työpaikat ja liikerakentaminen
Joensuun työpaikat ovat keskittyneet ydinkeskustaan ja Tiedepuistoon, mutta myös Käpykankaan teollisuusalue ja keskussairaala erottuvat työpaikkakeskittyminä. Asemanseutu sijoittuu
keskeisesti kaupunkialueen nykyiseen työpaikkojen sijoittumiseen ja rakennuskantaan nähden ja
täydentää sitä osaltaan (kuva 3).

Kuva 3. Asemanseutu osana työpaikkarakennetta (ylhäällä työpaikat, alhaalla rakennukset).
Joensuussa on nykyisin toimistokerrosalaa noin 210 000 k-m2. Jos keskustan toimistotilasta 1020 % korvautuu uudella tilalla seuraavien 15 vuoden aikana, niin tehdyn selvityksen mukaan
toimistotilatarve asemanseudulla on 8 000 - 20 000 k-m2. Keskimääräisellä yhtä työpaikkaa kohti
lasketulla kerrosalalla tämä tarkoittaa 100 - 300 uutta toimistotyöpaikkaa (työpaikkakehitystä
kokonaisuutena ja tarkemmista lähtökohdista käsitellään luvussa 5). Asemakaavaluonnoksessa
alueelle on suunniteltu uutta toimistotilaa noin 19 000 k-m2 ja muuta liiketilaa noin 2 000 k-m2.
Hotelli Kimmeliin suunniteltu uusi rakennusoikeus on noin 21 000 k-m2.
Toimistotyöpaikkojen määrä on kasvanut Joensuussa viime vuosina (kuva 4). Vapaana olevien
toimistotilojen tarjonta on silti runsasta mm. Käpykankaalla ja Tiedepuistossa. Keskustassa sen
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sijaan ei ole tarjolla paljoakaan uusia toimitiloja. Vapaana olevien tilojen runsaan tarjonnan ja
nykyisen taloussuhdanteen perusteella Joensuussa ei lyhyellä tähtäimellä ole kysyntää uudelle
toimistotilalle. Tilakehityksessä on kuitenkin aina siirtymää vanhoista tiloista uusiin, tehokkaampiin tiloihin ja erityisesti pitkällä tähtäimellä (2020-) on varauduttava myös keskustassa uusien
toimitilojen rakentamiseen. Asemanseutu soveltuisi sijaintinsa puolesta toimistokeskittymälle.
Tätä puoltavat mm. hyvät julkisen liikenteen yhteydet ja keskustan läheisyys. Asemaseudulla on
myös mahdollisuus tehdä yhteistyötä hotellin kanssa mm. kokoustilojen osalta.

Kuva 4. Joensuun toimistotyöpaikkojen kehitys suhteessa etäisyyteen asemanseudusta.
Uutta toimitilaa Joensuuhun suunniteltaessa olisi hyvä huomioida seuraavat toimitilakysyntään
vaikuttavat trendit, joilla on vaikutusta myös rakentamisen määrään, laatuun ja kustannuksiin
pienenevä tilantarve
tarve joustavuudelle
uudet tilakonseptit
tilojen houkuttelevuus
ekotehokkuus
toimistohotellit
Nykyistä tehokkaamman tilankäytön kuten monitilatyöympäristöjen ja etätyön lisääntymisen
vuoksi tilantarve työntekijää kohti pienenee nykyisestä noin 20 neliöstä työntekijää kohden noin
10 - 15 neliöön/työntekijä. Tilankäyttäjät hakevat myös entistä joustavampia tiloja, joustavampia
vuokrasopimuksia ja uusia tilakonsepteja kuten co-working -tilat, toimistohotellit pienille yrityksille ja osa-aikatoimistot. Muualla Euroopassa on jo useita osa-aikatoimistoja, jotka tarjoavat
lyhytaikaista muutaman tunnin työskentelytilaa kaupunkien keskustoissa ja liikenteen solmukohdissa. Helsingissä vastaavasta konseptista on esimerkkinä mm. Kontoret. Myös tilojen houkuttelevuudella on entistä enemmän merkitystä (mm. työpaikka kohtaamis- ja inspiroitumispaikkana
ja työtilat osana yritysbrändiä).
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Ekotehokkuus ja ympäristöajattelu, mm. ympäristösertifikaatit, ovat tärkeitä osalle tilankäyttäjistä, samoin toimistokohteiden aktiivinen brändäys. Myös palvelutarjonta ja vuokralaismix mietitään kokonaisuutena tarkemmin. Esimerkkinä tästä on mm. Joensuun tiedepuisto, jossa on kattavat aula- ja toimistopalvelut sekä monipuoliset ravintolapalvelut ja vapaa-ajan palvelut.
Tilakysyntä kohdistuu nykyään usein usean käyttäjän toimistohotelleihin. Valtaosa yrityksistä on
pieniä ja valtaosa työntekijöistä työskentelee pienissä yrityksissä. Suuria yhden käyttäjän toimitiloja rakennetaan nykyään yhä harvemmin. Vaikka tilakysyntä yleisesti pienenee, uudet ja muunneltavat tilat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella ja keskustoissa vetävät. Toimistotilat kiinnostavat myös kiinteistösijoittajia edelleen, jos ne sijaitsevat keskeisillä paikoilla ja niihin löytyy
käyttäjiä riittävän pitkillä vuokrasopimuksilla.

Saavutettavuus
Asemanseutu on vetovoimainen paikka asumiselle ja yritystoiminnalle, sillä kilometrin säteelle
alueelta sijoittuu nykyisin noin 2 300 asukasta ja 3 900 työpaikkaa (kuva 5). Kolmen kilometrin
etäisyydellä on jo noin 28 000 asukasta ja 17 000 työpaikkaa. Asemanseudulla onkin keskeinen
sijainti kaupungissa ja tulevaisuudessa tilanne paranee entisestään Symmetrisen kaupungin kasvutavoite keskusta-alueelle on 6 000 uutta asukasta ja 3 500 uutta työpaikkaa vuoteen 2030
mennessä.

Väestö ja työpaikat etäisyysvyöhykkeittäin
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Kuva 5. Asukkaat ja työpaikat eri etäisyyksillä asemanseudusta.
Asemanseutu on myös hyvin saavutettavissa, sillä puolen tunnin ajoaikavyöhykkeelle alueelta
sijoittuu nykyisin noin 91 000 asukasta ja noin 35 000 työpaikkaa (kuva 6). Tunnin vyöhykkeellä
on noin 130 000 asukasta ja noin 47 000 työpaikkaa. Väestömäärä tunnin ajoaikavyöhykkeellä
on Tilastokeskuksen väestöennusteeseen perustuen vuonna 2020 noin 134 000 asukasta ja
vuonna 2030 noin 137 000 asukasta.
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Väestö ja työpaikat ajoaikavyöhykkeittäin
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Kuva 6. Väestö ja työpaikat ajoaikavyöhykkeittäin Asemanseudulta.
Asemanseudun tavoitettavuutta hahmotetaan kuvissa 7 ja 8 tavoitettavuuspotentiaalikartoilla.
Tavoitettavuuspotentiaali kuvaa tiheyskarttana, kuinka monta asukasta sijoittuu 15 minuutin
matka-ajan säteelle mistäkin paikasta (paikkatietoruudusta) eri kulkumuodoilla. Näin alueita voidaan verrata keskenään samalla kriteerillä eli 15 minuutin matka-ajalla. Asemanseutu sijoittuu
saavutettavuudeltaan parhaalle vyöhykkeelle niin Joensuussa kuin Joensuun seudullakin. Asukkaiden määrä 15 minuutin matka-ajan säteellä Asemanseudusta:
kävely
o noin 2 000 asukasta
o Joensuun keskuskorttelien jälkeen parhaiten saavutettavissa oleva alue
o Asemanseudulla / joen itäpuolella harva asutus ei luo kävelypotentiaalia, ts. käveltävän matkan säteellä on vain vähän asutusta
o Asemanseudun väestönkasvu luo uutta potentiaalia
polkupyörä
o 28 000 asukasta
o yksi parhaiten tavoitettavissa oleva alue Joensuussa
o hyvin saavutettavissa mm. keskusta-alueelta
henkilöauto
o 69 000 asukasta
o koko Joensuun keskusta-alue ml. Asemanseutu on hyvin saavutettavissa autolla
o keskustan tiivis asutus verrattuna harvaan asutukseen sen ympärillä tarkoittaa
sitä, että tavoitettavuuseroja ei juurikaan synny
Valtaosa Joensuun keskustan ja sen lähialueiden ulkopuolista alueista sijoittuu henkilöautotavoitettavuudessa luokkaan alle 8 000 asukasta, kävelytavoitettavuudessa luokkaan alle 75 asukasta
ja pyöräilytavoitettavuudessa luokkaan alle 3 000 asukasta.

0-60
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Asukkaita 15 minuutin matka-ajalla tästä
paikasta…

… verrattuna 15 minuutin matka-aikaan
esimerkiksi tästä paikasta

Kuva 7. Eri alueiden tavoitettavuuspotentiaali henkilöautolla, kävellen ja pyörällä.

Kuva 8. Eri alueiden tavoitettavuuspotentiaali henkilöautolla.
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Kaupunkirakenteen tiivistymisen vaikutus toiminnallisuuteen
Kaupunkien taloudellinen perusta rakentuu erilaisten toimintojen lähekkäiseen sijaintiin, jolloin
taloudellinen ja sosiaalinen kanssakäyminen eri toimijoiden välillä on mahdollisimman tehokasta2.
Yritykset ja kotitaloudet saavat erilaisia etuja siitä, että ne sijoittuvat kaupunkialueelle. Alan kirjallisuudessa puhutaan yritystason tai toimipaikkatason skaalaetujen ohella lokalisaatio- ja urbanisaatioeduista. Lokalisaatioetuja nähdään syntyvän saman alan yritysten kasautuessa lähekkäin, jolloin ne hyötyvät toisistaan, oppivat toisiltaan, tekevät osin yhteistyötä ja toisaalta kilpailevat keskenään. Tällaisessa ympäristössä syntyy todennäköisemmin innovaatioita ja tieto siirtyy
nopeammin kuin etäällä toisistaan olevien yritysten ja niiden ihmisten kesken.

Kuva 9. Asemanseudun sijainti alue- ja yhdyskuntarakenteessa.

2

Laakso, Seppo (2015). Maankäyttö, liikenne ja asuntojen hinnat.
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Urbanisaatioeduilla tarkoitetaan kaupunkialueen koon ja monipuolisuuden tarjoamia etuja, jotka
nekin heijastuvat innovatiivisuuteen ja tuottavuuteen. Kotitalouksien näkökulmasta kaupunkialueiden tarjoamat tuottavuushyödyt välittyvät palkkatasoon ja yritystoiminnan laajuus ja monipuolisuus lisäävät valinnanmahdollisuutta työmarkkinoilla. Tavaroiden ja palveluiden vaihto sekä
sosiaalinen vuorovaikutus edellyttävät ihmisten, tavaroiden ja palveluiden liikkumista, joten sen
edellytyksenä olevalla liikennejärjestelmällä on keskeinen rooli kaupunkialueen kehityksessä.
Kaupunkialueen sisäinen liikennejärjestelmä kytkee alueen eri sijainnit sekä tavaroiden ja palvelujen vaihtoon osallistuvat yritykset ja kotitaloudet toisiinsa. Vastaavasti alueiden välinen valtakunnallinen sekä kansainvälinen liikennejärjestelmä kytkee eri kaupunkialueiden taloudet toisiinsa. Asemanseudun asemakaavaluonnoksen tavoitteet majoitus-, asunto-, liike- ja toimistorakentamisesta sekä liikennejärjestelyistä luovat edellytyksiä lokalisaatio- ja urbanisaatioetujen syntymiselle.

4.5

Kiinteistöjen arvo
Asuntojen neliöhinnat Joensuussa vuonna 2015 (noin 1 930 €/m2) olivat hivenen koko maan
keskiarvon (noin 1 920 €/m2) yläpuolella, mutta selvästi koko Pohjois-Karjalan keskiarvon (noin
1 620 €/m2) yläpuolella3. Tämä kertoo positiivisesta asuntokysynnästä koko kaupungin tasolla.
Asuntokysynnän tulevaa kehitystä ei voida ennustaa sen paremmin koko kaupungin kuin asemanseudunkaan osalta. Asemanseudulla on kuitenkin monia positiivisesti kysyntään vaikuttavia
tekijöitä. Alueen saavutettavuuden, palvelujen ja keskustan läheisyyden, hyvien kulkuyhteyksien
ja muiden asuinalueiden valintaan vaikuttavien tekijöiden lisäksi myös luonnonläheisyyden (puistojen ja virkistysalueiden) ja etenkin vesistöjen (meren, järvien ja jokien) läheisyyden on monissa kaupunki-, alue- ja talousmaantieteen tutkimuksissa todettu lisäävän alueen houkuttelevuutta. Samalla ne nostavat alueen tonttien ja asuntojen hintatasoa verrattuna saavutettavuudeltaan,
palveluiltaan ja asuntokannaltaan samantyyppisiin alueisiin. Kotitaloudet ovat, mahdollisuuksiensa mukaan, yleensä valmiita maksamaan enemmän hyvästä sijainnista.
Pitkällä tähtäimellä asuntojen kysyntään ja hintatasoon vaikuttavat merkittävästi Joensuun väestöpohjan yleinen kehitys sekä kunnan ja maakunnan sisäiset muuttovirrat. Joensuun väestö on
ollut kasvussa kantakaupungissa ja asuntorakentaminen on kohdistunut kantakaupunkiin ja sen
lähialueille eli perusteet asuntokysynnälle ovat olemassa myös asemanseudulla. Elinkeinoelämän
kannalta katsottuna asemanseudun yritystoiminnan ja työpaikkojen kasvu sekä parantuvat liikennejärjestelyt ja saavutettavuus nostavat yritysten halukkuutta maksaa keskeisestä sijainnista.
Yhteenvetona voidaan todeta, että asemanseudun vetovoimaisuus asumisen ja yritystoiminnan
sijaintipaikkana todennäköisesti nostaa maan ja kiinteistöjen arvoa. Tämä on huomioitu asemakaavoituksen yhteydessä laaditussa, maltillisessa arviossa maan arvonnoususta. Nykyisen maankäytön, rakennettavan kerrosalan ja keskimääräisten tonttihintojen pohjalta arvioituna arvonnousu on suuruusluokkaa kymmenen miljoonaa euroa. Pitkällä ajalla keskustan ja koko kaupungin vetovoima yritystoiminnalle ja kotitalouksille kasvaa edelleen, minkä seurauksena myös työpaikka- ja väestömäärä kasvaa. Tämä kompensoi osaltaan koko seudun vetovoiman mahdollista
heikentymistä.

3

Ramboll Finland Oy (2016). Joensuun asemanseudun kehittäminen, markkina-analyysi.
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LIIKENNE
Liikenteellinen vaikutusarvio perustuu Joensuun seudun (tässä Joensuu, Liperi, Outokumpu, Polvijärvi, Kontiolahti) liikennemallijärjestelmän tuottamiin liikenne-ennusteisiin. Malli on alun perin
laadittu 2000-luvun alussa kaavoituksen tueksi autoliikenteen selvityksiä varten. Se noudattaa
muuten normaalia neliportaista malliprosessia, mutta matkatuotoskertoimilla tuotetaan suoraan
autoliikennettä. Näin ollen asemanseudun kehittämisen vaikutukset kulkutavan valintaan on arvioitava erikseen esim. saavutettavuusmuutosten tai matka-aikojen yleisten joustojen avulla.
Mallin lähtötietona on asutus ja työpaikat tuoreimmasta (2015) YKR-rekisteristä sekä kunnista
hankitut tiedot erilaisista palveluverkoista (mm. koulut ja kaupat). Asukkaat tuottavat mallin
matkat (tuotosmallit) ja niitä houkuttelevat puoleensa erilaiset palvelut (suuntautumismallit).
Mallin ennustevuosi on 2030, jolloin pääosa asemanseudun kehittämishankkeista voidaan olettaa
toteutuneiksi. Normaalin matkaryhmittelyn lisäksi malliin on sisällytetty kokemusperäisiä osioita
mm. juna- ja lentoliikenteen tuottamasta liityntäliikenteestä, taksiliikenteestä, jakeluliikenteestä.
Lisäksi seudun ulkorajat ylittävä liikenne on mallinnettu käyttäen rajapisteiden poikkileikkausliikennettä ja käytettävissä olevia tietoja liikenteen suuntautumisesta.
Malli tuottaa sekä keskimääräisen arkivuorokausiliikenteen (KAVL) että tuntiliikenteen kaikille
vuorokauden tunneille. Tuntiliikenne-ennusteita on käytetty liikenteen mikrosimulointiohjelmassa
(VISSIM) lähtötietona. Simuloinnein on varmistettu liikennejärjestelyjen toimivuus ydinkeskustan
ja erityisesti Asemanseudun alueella.

Kuva 10. Liikennemäärämuutos nykytilasta ennustetilaan (KAVL 2016  KAVL 2030); punainen
= liikenne kasvaa, vihreä = liikenne vähenee
Kuva 10 esittää liikennemäärämuutosta vuodesta 2016 vuoteen 2030, kun asemanseudun maankäyttöä kehitetään ja liikenneverkossa Sortavalankatu nostetaan pääkatukehän osaksi Itärannan
sijasta. Autoliikenne hyödyntää Kehätien sillan kapasiteettia ja vähentää sitä kautta keskustan
läpiajoa. Suvantosillan ja Sirkkalan sillan autoliikennepainotus kasvaa, mutta Siltakatu ja Itäranta
rauhoittuvat merkittävästi autoliikenteeltä asemanseudun kehittämisestä huolimatta.
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Liikennejärjestelmätaso

5.1.1 Kaupunkitaso
Joensuun asemanseutu sijaitsee nykyisin keskustan jalankulku- ja reunavyöhykkeen saumakohdassa. Asemanseudun kehittäminen laajentaa ydinkeskustaa Pielisjoen yli asemanseudulle. Toisaalta myös kävely- ja pyöräily-yhteyksien parantuessa alue liittyy jatkossa entistä paremmin
keskustan jalankulkuvyöhykkeeseen. Kävelyn ja pyöräilyn mahdollisuuksia lisää olennaisesti uusi
siltayhteys Ilosaaren ja Sirkkalanpuiston välille. Asemanseutu liittyy keskustaan autoliikenteen
kannalta pääkatukehään kuuluvien Sirkkalan sillan ja Suvantosillan kautta. Kävely, pyöräily ja
joukkoliikenne hyödyntävät eniten keskeisimmin sijaitsevia Siltakadun siltoja, joilla autoliikennettä hidastetaan viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseksi. Pyöräilyn pääreitti kulkee Siltakadun kautta ja akseli asemalta torin kautta yliopistolle korostuu keskeisenä pyöräilyreittinä. Paikallisliikenne ja seutuliikenne käyttävät jokea ylittäessään pelkästään Siltakadun siltoja, jolloin
asemanseudun saavutettavuus joukkoliikenteellä on edelleen erinomainen.

Kuva 11. YKR-vyöhykkeet 2010.
Asemanseudun saavutettavuus kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä paranee merkittävästi.
Asemanseudun sisäinen rakenne johtaa alueelle hakeutuvan autoliikenteen ensisijaisesti suoraan
pääkatukehältä Yläsatamakadun/Kettuvaarantien/Itärannan kiertoliittymän kautta, jolloin saavutettavuus on erinomainen.
Autoliikenteen ennuste (KAVL 2030) on esitetty kuvissa 12 ja 13 olettaen, että asemanseutu on
toteutettu ja esitetyt liikenneverkkomuutokset on laajemminkin toteutettu. Pääkatuhierarkia näkyy selvästi siltojen välisessä työnjaossa. Siltakadun sillan houkuttelevuus autoliikenteelle on
selvästi nykyistä vähäisempää, kun Siltakatu päättyy keskustan puolella kävelykatuun ja aseman
puolella ratapihaan. Kuvissa esitetty malli ottaa huomioon asemanseudun uuden maankäytön
tuottamien matkojen pituuden, mutta ei vielä muutosta matkojen kulkutapajakaumassa.
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Kuva 12. Henkilöautoliikenteen ennuste (KAVL 2030), Joensuun keskeiset taajama-alueet.

Kuva 13. Henkilöautoliikenteen ennuste (KAVL 2030), Asemanseutu.
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Asemanseudulle sijoittuva uusi maankäyttö tukeutuu vahvasti hyvään joukkoliikennesijaintiin
sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin. Tällöin alueella asuminen tai työssäkäynti ei edellytä oman
auton käyttöä. Alueella on todettu olevan potentiaalia edelleenkin kehittää uusia liikkumismuotoja; esimerkiksi keskeiset keskusta-alueen palvelut yhdistävä pienempimuotoinen, tiheävuoroinen
cityliikenne voi olla toteutettavissa asemanseudun autottomuutta tukevaksi. Lisäksi autonomisten
ajoneuvojen jatkossa yleistyessä esimerkiksi yhteys asemalta torin kautta yliopistoalueelle olisi
toteutettavissa ympäristöä säästävällä tavalla.
Verrattuna vastaavaan maankäyttökehitykseen muualla Joensuun alueella, tuo asemanseutu
selkeän mahdollisuuden vähentää henkilöautoriippuvuutta keskustan sisäisillä ja paikallisliikenteen piirissä olevilla matkoilla. Lisäksi liikenneverkon työnjako muuttuu hankkeen myötä siten,
että autoilu keskittyy pääkatukehälle, jolla sen sujuvuus voidaan edelleen turvata, ja muut kulkutavat kehän sisäpuolisille väylille. Pääkatukehän sisällä autoilu vähenee ja viihtyisyys ja turvallisuus paranevat.
Kuvassa 4 on arvioitu CO2-päästöjä Asemanseudulla. Nykytilan päästöt on laskettu kertoimella
150 g/km ja ennustetilan arvolla 100 g/km. Merkittävin säästö syntyy autojen teknisen kehityksen ja tiukentuvien päästönormien kautta, mikä käytännössä kompensoi kokonaan liikenteen
kasvun. Lisäksi kolmannessa arvossa on otettu huomioon Asemanseudulta alkavien ja sinne
päättyvien matkojen kulkutapamuutos. Lisähyötyä syntyy alueen uusien asukkaiden tuottamista
lyhyistä matkoista, joilla autoa ei tarvita. Alueen työpaikoille pääsee erinomaisesti joukkoliikenteellä tai pyöräillen. Lisäksi kylpylän keskeinen sijainti edistää asiointia ilman autoa ainakin Joensuun keskustaajaman alueelta; sijainti haja-alueella johtaisi käytännössä pitkiin henkilöautomatkoihin. Kulkutapamuutos koskee tässä vain Asemanseudun itse tuottamia matkoja, joita on vähän verrattuna Asemanseudun läpi joen ylitse kulkeviin matkoihin.
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Kuva 14. Autoliikenteen tuottamat hiilidioksidipäästöt (CO2; kg/vrk) Asemanseudun alueella.
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Asemanseudun kehittämisen arvioidaan vähentävän koko liikenneverkon kilometrisuoritetta noin
20 000 ajoneuvokilometrillä vuorokaudessa verrattuna tilanteeseen, jossa vastaava asutus ja
työpaikat sijoitettaisiin hajautetusti Joensuun seudulle. Muutoksen selittää keskeisen sijainnin
kautta tuleva matkojen lyheneminen ja toisaalta auton kulkutapaosuuden väheneminen Asemanseudun itse tuottamilla matkoilla. CO2-päästöjä hanke vähentää siten noin kaksi tonnia vuorokaudessa, mistä merkittävä osa kohdistuu Asemanseudulle ja keskeiselle taajama-alueelle.
Matkaketjujen sujuvuus paranee hankkeen myötä nykyisestä. Taksit, bussit ja saattoliikenne
kohtaavat lähellä asemalaituria, jolloin alueelle muodostuu matkojen yhdistelyä tukeva keskus.
Myös matkustajapalvelujen kehittämiselle tarjoutuu hyviä mahdollisuuksia.

5.1.2 Maakuntataso
Maakuntatasolla asemanseudun kehittäminen vaikuttaa positiivisesti julkisia kulkuneuvoja hyödyntäviin seudullisiin matkaketjuihin. Juna-bussi -yhteydet ovat jatkossa helposti toteutettavissa
parantaen eri liikkumismuotojen välistä yhteistyötä. Asemanseudun matkailupalvelujen kehittäminen parantaa Pohjois-Karjalan matkailukohteiden saavutettavuutta kauttaaltaan; asemanseudusta voi muodostua maakunnan matkailupalveluja yhdistävä keskus. Hyötyjä syntyy sekä matkaketjujen sujuvoitumisen että informaation keskittämisen ja laadun paranemisen kautta.
5.1.3 Valtakunnantaso
Valtakunnan liikkumisjärjestelmään Joensuu kytkeytyy tieverkon lisäksi lento- ja junayhteyksin.
Asemanseudun ja liikennejärjestelmän kehittäminen parantanee joukkoliikenneyhteyksiä lentoasemalle, kun matkailu, työssäkäynti sekä asuminen alueella tehostuvat. Rautatieaseman sijainti
on entistä keskeisempi ja tukee hyvin junaliikennettä. Julkiset kulkuneuvot tarjoavat hyviä yhteyksiä erityisesti pääkaupunkiseudun suuntaan. Muihin ilmansuuntiin volyymit sekä lento- että
junaliikenteen kannalta ovat vähäiset eikä tarjonnan lisääntymistä ole näköpiirissä.

5.2

Matka- ja kuljetusketjujen toiminnalliset vaikutukset
Henkilöliikenteen matkaketjut tehostuvat asemanseudun matkakeskuksen kehittyessä. Alueelle
tulevat uudet toiminnot lisäävät kysyntää matkojen tehokkaalle ketjuttamiselle. Matkaketjujen
toiminnallisuus paranee jonkin verran nykyisestä, kun odotustilat eri kulkuvälineisiin yhdistyvät
ja sijaitsevat lähellä toisiaan. Pyöräilyä osana matkaketjuja edistetään toteuttamalla riittävästi
laadukasta pysäköintiä myös polkupyörille riittävän lähelle odotustiloja.
Matkaketjujen toiminnallisuuden paranemisen kautta voidaan saada jonkin verran aikasäästöjä ja
sitä kautta joukkoliikenteen kysynnän kasvua, mikä taas parantaa liikenteen taloudellisuutta kokonaisuutena. Matkahuollon rahtitoimintojen siirtyminen pois asemanseudulta voi vaikuttaa kuljetusten taloudellisuuteen. Toiminnan taloudellisuuden kannalta lienee ratkaisevaa, miten rahtitoiminnot jatkossa sijoittuvat ja onnistutaanko niiden yhteydessä hoitamaan muita järjestelyjä,
kuten kuljettajien työaikalainsäädännön edellyttämät tauot. Joka tapauksessa taukotilojen ja
bussien pysäköintipaikkojen siirtyminen pois asemanseudulta tuonee kokonaisuutena selvästi
suuremman lisäarvon alueelle, kuin rahti- ja taukotoimintojen muualla järjestäminen maksaa.
Asemanseutu voi jatkossakin säilyä tärkeimpänä seudullisten matkojen lähtö-/määräpaikkana
etenkin liikuttaessa matkatavaroiden kanssa. Matkaketjujen kannalta myös tori sekä sairaalan ja
yliopiston alue ovat merkittäviä pisteitä, joissa matkustajapotentiaali on suuri.
Joensuussa oli vuonna 2014 lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, ammattikorkeakoulutuksessa ja yliopistokoulutuksessa yhteensä noin 22 000 opiskelijaa. Lukumäärä kasvaa
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noin 800:lla, kun Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos siirtyy Joensuun
kampukselle. Asukkaiden lisäksi myös tämä lukumääräisesti merkittävä ja pääosin autoton opiskelijajoukko hyötyy matkaketjujen kehittämisestä ja toisaalta parantaa joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä. Opiskelijoiden autottomuutta voidaan edistää myös tarjoamalla opiskelija-asuntoja
matkakeskuksen lähistöltä, jolloin parannetaan joukkoliikenteen houkuttelevuutta opiskelijoiden
kulkutapana. Samalla edistetään myös kävelyä ja pyöräilyä.
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Laskentamallin viitekehys ja kohdentuminen
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Selvitysraportin tässä luvussa on arvioitu kaavoitukseen liittyvän liiketoiminnan luomia tulo-,
työllisyys-, palkkatulo-, sekä verotulovaikutuksia. Kuvassa 15 esitetään taloudellisten vaikutusten
laskennassa käytetty viitekehys. Viitekehyksessä ja laskennassa on huomioitu arvioinnissa tuloja työllisyysvaikutusten osalta sekä välittömät että välilliset vaikutukset. Työllisyysvaikutusten
osalta on huomioitu myös indusoidut eli johdetut vaikutukset.

Kuva 15. Taloudellisten vaikutusten laskennan viitekehys.
Välittömillä eli suorilla vaikutuksilla tarkoitetaan tässä selvityksessä käytetyssä laskentamallissa kaavoituksen suoraan aiheuttamaa tai sen johdosta syntyvää uuden liiketoiminnan lisäystä
yritysten liikevaihdossa sekä sen luomaa välitöntä työllisyyttä. Näistä tekijöistä seuraa johdannaisena myös palkkamäärän sekä verotulojen kasvua.
Välittömillä eli epäsuorilla vaikutuksilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sellaisia tekijöitä,
jotka syntyvät esimerkiksi silloin, kun alueen rakentamisessa mukana oleva yritys tai sen myötä
syntyvä uusi liiketoiminta tekee hankintoja muilta yrityksiltä (alihankinta, liiketoimintaa tukevat
muut ostopalvelut kuten siivous, vartiointi ja kirjanpito, jne.). Vastaavasti myös näistä syntyy
edelleen työllistämisvaikutuksia, palkkamäärän kasvua sekä verotulojen kasvua.
Johdetut eli indusoidut vaikutukset viittaavat tässä mallissa niihin tekijöihin, jotka syntyvät
kaavoituksen myötä joko välittömästä tai välillisesti työllistyneiden vaikutuksesta. Näiden henkilöiden käyttäessä osan palkkatuloistaan kulutukseen (tavarat, palvelut) syntyy indusoitujen vaikutusten mukaisia työpaikkoja.
Tässä selvityksessä sekä välittömien että johdettujen vaikutusten arvioinnissa on käytetty Tilastokeskuksen toimialakohtaisia panos-tuotos -kertoimia.4
Edellä esiteltyä viitekehystä on tässä selvityksessä sovellettu seuraavanlaiseen vaikutuslogiikkaan (kuva 16).

4

Suomen virallinen tilasto (SVT): Alueellinen panos-tuotos [verkkojulkaisu], Tilastokeskus, http://www.stat.fi/til/apt/tau.html.
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Kuva 16. Taloudellisten vaikutusten logiikka.
Kuvassa 16 esitetyn logiikan mukaan kaavoitus mahdollistaa siis aluerakentamisen, jossa keskeisinä tarkasteltavina tekijöinä ovat asuntorakentaminen, liiketila- ja toimistorakentaminen, alueelle suunniteltu pysäköintihalli, alueinfran rakentaminen (ml. Liikenneviraston investoinnit asemanseudulle)5 sekä suunnitteilla oleva hotelli Kimmelin laajennusrakentaminen. Tämän rakentamisen
kautta syntyy siis suoraa liikevaihtoa, työllisyyttä sekä verokertymää, joiden kerrannaisvaikutuksia aluetaloudessa tarkastellaan myös epäsuorien ja johdettujen vaikutusten kautta.
Rakentamisajan päätyttyä tarkastelun kohteeksi fokusoituu tällöin alueelle syntyneiden liiketilojen, toimistotilojen sekä hotelli- ja kylpylätoiminnan generoima liiketoiminta. Tämän liiketoiminnan seurauksen syntyy siis pysyvämpää liikevaihtoa, työllisyyttä sekä verokertymää, joiden osalta jälleen tarkastellaan myös niiden tuottamia kerrannaisvaikutuksia epäsuorien ja johdettujen
vaikutusten avulla.

6.2

Tarkastelun rajoitteet
Tarkastelun fokuksena ovat siis edellisessä luvussa esitetyn mukaisesti sekä rakentamisaikana
että rakentamisen jälkeen syntyvät taloudelliset vaikutukset. Näiden molempien ajanjaksojen
osalta on syytä kuitenkin huomioida seuraavia rajoitteita, jotka johtuvat joko tarkan hanketoteutuksen epävarmuudesta tai olemassa olevien tilastojen puutteesta.
Rakentamisajan vaikutusten tulosten tulkinnassa on syytä huomioida se, että koska rakentamisen toteutumisen ajallinen jaksotus ei ole vielä selvillä, on tässä yhteydessä tarkasteltu rakentamisen taloudellisia vaikutuksia aggregaattitarkasteluna ottamatta kantaa taloudellisten vaikutusten vuosittaiseen jaksottumiseen.
Koska kaavoitukseen liittyvän rakennuttamisen ja rakentamisen toteuttajatahot eivät ole vielä
selvillä, rakennuttamisen ja rakentamisen työpaikka- ja verotulotarkastelussa on syytä huomioida myös niiden kohdentuminen. Näiden vaikutusten kohdentuminen paikallistalouteen tai aluetalouteen riippuu käytännössä suurelta osin rakentamista toteuttavan yrityksen tai sen käyttämän
henkilöstön kotipaikkakunnasta. Esimerkiksi yhteisöverojen ja tuloverojen kuntaosuuden kohdentuminen on täysin riippuvainen rakentamista toteuttavien yritysten ja henkilöiden kotipaikkakunnasta.
Selvityksen yhteydessä osion tekijät kävivät keskustelua Rakennusteollisuus ry:n asiantuntijoiden
kanssa. Rakennusteollisuuden mukaan mitään selkeitä tilastoja ei ole olemassa infrahankkeiden

5

Liikenneviraston investointien osalta on tässä yhteydessä huomioitu ylikulkusillan, asemalaitureiden korotusten sekä yhden raiteen

siirron aiheuttamat kustannukset. Kustannusarviotiedot ovat tuottaneet Liikennevirasto ja VR Track Oy.
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alueellisesta tai paikallisesta veropalaumasta. Rakennusteollisuuden vuonna 2016 teettämässä
konsulttiselvityksessä oli tarkasteltu otoksena Kajaanissa ja Kuopiossa toteutettujen infrahankkeiden paikallista veropalaumaa. Vaihteluväli tarkastelussa oli merkittävä, sillä esimerkiksi Kuopion osalta veropalauma oli 69,3 prosenttia ja vastaavasti Kajaanin osalta vain 35,7 prosenttia.
Aluetaloudelliset vaikutukset ja veropalauma ovat pitkälti riippuvaisia rakennushankkeiden kohdentumisesta sekä toisaalta myös paikallisen rakennusliiketoiminnan olemassaolosta.6
Yllämainituista tekijöistä johtuen myös tässä selvityksessä huomioituihin välillisiin ja johdettuihin
vaikutuksiin kohdistuu sama epävarmuus. Esimerkiksi rakentamisessa mukana olevien henkilöiden palkkatuloilla ostamat tavarat ja palvelut (indusoidut vaikutukset) kohdistuvat pitkälti kyseisten henkilöiden kotipaikkakunnille, elleivät he asu rakentamisen aikana kohdepaikkakunnalla
tilapäisesti.
Myös rakentamisajan jälkeiseen tarkasteluun liittyvät osittain edellä esitetyt rajoitteet. Koska
rakentamisen toteutuksen ajallinen jaksotus ei ole tiedossa, on seuraavissa luvuissa esitettyjä
laskelmia esitetty aggregaattitarkasteluna ottamatta kantaa taloudellisten vaikutusten vuosittaiseen jaksottumiseen.
Rakentamisajan jälkeiset liiketoiminnan taloudelliset vaikutukset generoituvat pitkälti rakennettaviin liiketiloihin ja toimistotiloihin sijoittuvien yritysten toiminnasta sekä suunnitteilla olevan
hotellilaajennuksen ja kylpylätoiminnan tuottamasta taloudellisesta aktiviteetista. On syytä kuitenkin huomioida, että kaavoituksen seurauksena alueelle sijoittuvan liike-elämä ei välttämättä
ole uutta liiketoimintaa eikä sillä näin voida olettaa olevan suoraa nettovaikutusta paikallisesta tai
alueellisesta perspektiivistä.
Tässä selvityksessä esitettyjen rakentamisajan jälkeisten laskelmien ulkopuolelle on jätetty
suunnitteilla olevan hotellilaajennuksen ja kylpylätoiminnan vaikutukset matkailun kehittymiseen.
On syytä kuitenkin huomioida, että lisääntyvällä matkailulla saattaa olla merkittävä vaikutus
myös alueen muun liiketoiminnan parantumiseen.7

6.3

Liiketoiminnan tulo- ja työllisyysvaikutukset
Tässä luvussa on tarkasteltu liiketoiminnan suoria, epäsuoria sekä johdettuja tulo- ja työllisyysvaikutuksia sekä rakentamisaikana että sen aluerakentamisen valmistumisen jälkeen.

6.3.1 Rakentamisaika
Rakentamisen generoiman liikevaihdon laskentaperusteena on ollut kaavoitussuunnitelmien mukaiset suunnitellut kerroneliömäärät niin asuntojen, liike- ja toimistotilojen kuin myös muiden
rakentamisen kohteiden osalta.
Koska Suomessa ei tällä hetkellä ole mitään virallisia, keskimääräisiä rakentamishintoja kuvaavia
tilastoja (Tilastokeskuksessa tällaisen tilaston toteuttaminen on suunnitteilla), on tässä selvityksessä hyödynnetty mm. Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n, Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT), Rakennusalan suhdanneryhmän vuosikatsauksia sekä Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) tuottamia julkisia selvityksiä keskimääräisten kerrosneliöhintojen arvioinnissa.8 Tässä selvityksessä käytetyt kerrosneliöhinnat ovat asunto- ja hotellirakentamisen osalta

6

Veropalauman määritys infra-alan uudisrakentamisen kohteissa, Navico Oy, 2016

7

Esimerkiksi Visit Finlandin viimeisimmän tilaston mukaan keskimäärin yksi ulkomaalainen matkailija käyttää Suomessa noin 274

euroa (venäläisten matkailijoiden käyttämä rahamäärä 2015 oli 169 € / matkailija)
8

Ks. mm. Rakennusalan suhdanneryhmän katsaus ”Rakentaminen 2015-2016, 18.9.2015”, Riitta Elorannan (ATT) esitys ”Asuntojen

rakennuskustannukset, 7.10.2014, Rakennusfoorumi”, VTT:n selvitys Rakennusteollisuus ry:lle ”Talonrakentamisen verovaikutukset,
27.6.2014”, http://www.rakennusteollisuus.fi/globalassets/suhdanteet-ja-tilastot/vtt-kerrostalorakentamisen-tulo_ja-verojakauma-
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olleet 2 656 €/k-m2, toimisto- ja liiketilojen osalta 2 125 €/k-m2 ja parkkihallin osalta 800 €/km2. Alueinfran rakentamisen kustannuksiksi on arvioitu kaavasuunnittelun yhteydessä 6,55 miljoonaa euroa. Liikenneviraston asemanseudun parannusinvestointien (ylikulkusilta, asemalaitureiden korotukset sekä yhden raiteen siirto) kustannuksiksi on arvioitu olevan noin 2,5 miljoonaa
euroa.9 Alueinfran ja asemanseudun parannusinvestointien kustannukset on niputettu yhteen
”infran rakentaminen-nimikkeellä”.
Edellä esitettyjä laskentaperusteita noudattaen asemanseudun rakentamisen generoiman liikevaihdon arvioidaan kokonaisuutena olevan yhteensä noin 451 miljoonaa euroa. Tästä suoraan
rakentamisesta syntyvän liikevaihdon osuus on noin 145,8 miljoonaa euroa joka vastaa noin
kolmasosaa generoituvasta kokonaisliikevaihtoarviosta. Tilastokeskuksen toimialakohtaisten panos-tuotos -kertoimien perusteella arvioitujen epäsuoran ja johdetun liikevaihdon osuus kokonaisuudesta on siis yli kaksi kolmasosaa (rakentamisen alalla toimialakohtainen kokonaiskerroin on
3,09).
Rakentamisen generoimasta suorasta liikevaihdosta asuntorakentamisen osuus on 46,8 miljoonaa euroa (32 %), toimisto- ja liiketilojen osuus 36,1 miljoonaa euroa (25 %), hotelli- ja kylpylälaajennuksen osuus 44,9 miljoonaa euroa (31 %) ja muun rakentamisen osuus 18,0 miljoonaa
euroa (12 %).10

Kuva 17. Rakentamisajan generoima suora, epäsuora ja johdettu liikevaihto.
Rakentamisajan generoimat työllisyysvaikutukset on johdettu edellä käsiteltyjen liikevaihtoarvioiden pohjalta hyödyntämällä Tilastokeskuksen toimialakohtaisia kertoimia (työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti). Näitä laskentaperusteita hyödyntäen kaavoituksen generoiman
rakentamisajan suorien työllisyysvaikutuksen voidaan arvioida olevan arviolta noin 1 604 henkilötyövuotta. Epäsuorat ja johdetut kerrannaisvaikutukset huomioiden rakennusajan voidaan kokonaisuutena arvioida luovan hetkellisesti liki 4 800 henkilötyövuoden työllisyysvaikutukset. Rakentamisajan työllisyysvaikutuksia tarkasteltaessa on siis luonnollisesti huomioitava niiden hetkellisyys.

selitystekstit-kesakuu-2014-.pdf, ARA:n rakentamisen hinta –tilastot, http://www.ara.fi/fiFI/ARAtietopankki/Tilastot_ja_selvitykset/ARAtuotanto/Normaalien_vuokra_ja_asoasuntojen_rakentamisen_hinta
9

Tässä yhteydessä on huomioitu vain kaavoituksen vaikutuksesta johtuvat ratapihan investointikustannukset. Liikennevirasto on

kuitenkin todennäköisesti investoimassa ratapihan alueen kokonaiskorjauksiin huomattavasti enemmän. Tavaraliikennealueeseen,
sähkölaitteisiin ja turvalaitteisiin kuuluvia parannusinvestointeja ei kuitenkaan ole tässä yhteydessä huomioitu. Ratapihan kokonaisinvestoinneista on valmistumassa erillinen VR Track Oy:n Liikennevirastolle tekemä selvitys.
10

Kaavaluonnoksessa olleen hotelli- ja kylpyläalueen rakennusoikeudesta (n. 35.000 kem2) poiketen on tässä yhteydessä ohjausryh-

män päätöksellä käytetty 21.100 kem2 rakennusoikeutta.
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Kuva 18. Rakentamisajan generoima suora, epäsuora ja johdettu työllisyysvaikutus.

6.3.2 Rakentamisen jälkeinen aika
Rakentamisen generoiman liikevaihdon laskentaperusteena on ollut kaavoitussuunnitelmien mukaiset suunnitellut kerrosneliömäärät liike- ja toimistotilojen osalta kuin myös hotelli Kimmelin
suunniteltu laajentuminen.
Rakentamisen jälkeisen tarkastelun logiikkana on ollut se, että kaavoitus tuottaa toimisto- ja
liiketilarakentamisen sekä hotellilaajennuksen myötä lisää tiloja liiketoiminnalle. Tässä selvityksessä ei kuitenkaan pystytä ottamaan kantaa siihen kuinka paljon kaavoitus luo rakentamisen
jälkeiselle ajalle uutta alueellista liiketoimintaa. Toisin sanoen kaavoituksen myötävaikuttama
alueellisen yrityskannan nettovaikutus ei välttämättä ole alla esitettyjen laskelmien mukainen.
Liiketilan liikevaihdon laskenta on toteutettu kertomalla suunniteltu liiketilan neliömäärä keskimääräisillä vähittäiskaupan neliökohtaisella liikevaihdolla.11 Suunnitellun toimistotilan liikevaihdon
laskenta on sen sijaan toteutettu arvioimalla suunnitellun neliömäärän perusteella toimistotilojen
työllistävä vaikutus (henkilömäärä).12 Oletuksena tässä laskennassa on ollut, että toimistotiloihin
sijoittuvat yritykset ovat pääsääntöisesti asiantuntijayrityksiä. Arvioidun henkilömäärän perusteella on johdettu toimistotilojen liikevaihto hyödyntämällä Tilastokeskuksen toimialakohtaisia
kertoimia (työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti). Hotelli- ja kylpylärakentamisen osalta
on noudatettu vastaavaa logiikkaa hyödyntäen Tilastokeskuksen hotelli- ja majoitusliiketoiminnan
liikevaihto/henkilö – tilastoja.
Edellä esitettyjä laskentaperusteita noudattaen asemanseudun sisältämien liike- ja toimistotiloihin sekä sijoittuvien yritysten sekä hotellilaajennuksen luoman liikevaihdon arvioidaan kokonaisuutena olevan yhteensä noin 80 miljoonaa euroa. Tästä suoraan syntyvän liikevaihdon osuus on
noin 26,5 miljoonaa euroa. Tilastokeskuksen toimialakohtaisten panos-tuotos -kertoimien perusteella arvioitujen epäsuoran ja johdetun liikevaihdon osuus on noin 53,5 miljoonaa euroa.
Rakentamisen ajan jälkeisestä suorasta liikevaihdosta liiketilojen osuus on 2,1 miljoonaa euroa (8
%), toimistotilojen osuus 19,9 miljoonaa euroa (75 %) ja hotelli- ja kylpyläliiketoiminnan lisäyksen osuus 4,5 miljoonaa euroa (17 %)

11

Santasalo Tuomas & Koskela Katja, Vähittäiskauppa Suomessa 2015

12

Ks. mm. Martela 2015
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Kuva 19. Rakentamisen seurauksena syntyvän liiketoiminnan liikevaihto.
Rakentamisajan jälkeiset oletetusti pysyvät työllisyysvaikutukset on johdettu edellä käsiteltyjen
liikevaihtoarvioiden pohjalta hyödyntämällä Tilastokeskuksen toimialakohtaisia kertoimia (työlliset yhden miljoonan euron tuotosta kohti). Näitä laskentaperusteita hyödyntäen rakentamisajan
jälkeisten suorien työllisyysvaikutuksen voidaan arvioida olevan arviolta noin 385 henkilötyövuotta. Epäsuorat ja johdetut kerrannaisvaikutukset huomioiden rakentamisen voidaan kokonaisuutena arvioida luovan pysyvästi noin 1 130 henkilötyövuoden työllisyysvaikutukset. Tässä yhteydessä on syytä kuitenkin huomioida, että kerrannaisvaikutukset eivät välttämättä kohdistu paikallisesti tai alueellisesti, vaan voivat yritystoiminnan luonteesta riippuen olla jopa muihin maihin
kohdistuvia.

Kuva 20. Rakentamisajan jälkeinen suora, epäsuora ja johdettu työllisyysvaikutus.
Jos oletetaan, että rakentamisen jälkeisen ajan suorat työllisyysvaikutukset (385 htv) toteutuvat
kokonaan uusina työpaikkoina, merkitsee tämä merkittävää piristystä alueen työmarkkinoille.
Työ- ja elinkeinoministeriön viimeisimmän työllisyyskatsauksen (marraskuu 2016) mukaan Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden määrä oli 12.008 henkilöä, mikä
vastaa 16,3 prosenttia koko alueen työvoimasta.13 Luku oli tarkasteluhetkellä maan korkein.
Avointen työpaikkojen määrä marraskuussa 2016 alueella oli työllisyyskatsauksen mukaan 750
kpl.

13

www.temtyollisyyskatsaus.fi, marraskuu 2016
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Verotulovaikutukset
Tässä verotulovaikutuksia tarkastelevassa luvussa on arvioitu edellä esiteltyjen laskelmien pohjalta rakentamisen seurauksena syntyviä hetkellisiä verotuottoja sekä rakentamisen jälkeisen
ajan pysyviä verotuloja. Huomioitavaa on, että verotulovaikutusten arviointi kohdentuu vain rakentamisen aikaisiin ja sen jälkeisiin suoriin tulotarkasteluihin eikä kerrannaisvaikutusten verotarkastelua ole huomioitu.
Tuloverojen osalta arvioinnissa on käytetty Joensuun kaupungin efektiivistä veroastetta ja palkkasummien perusteena on käytetty Tilastokeskuksen toimialakohtaisia keskipalkkoja. Vaikka
rakentamisen osalta ei voida varmuudella sanoa, kuinka moni rakentamiseen osallistuvista henkilöistä on kotipaikkakunnaltaan Joensuulainen (tuloveron kunnallisosuuden kohdistuminen), on
tässä käytetty Joensuun veroastetta maksimiarvon esiintuomiseksi. Tuloverojen rakentamisajan
jälkeisessä tarkastelussa on syytä myös huomioida, että se kohdentuu vain kaavoituksen mahdollistavan uusien työpaikkojen osuuteen eikä mahdollista asukaslisäystä ole otettu huomioon.
Sekä uusiin työpaikkoihin että asukaslisäykseen liittyy molempiin epävarmuus todellisesta nettolisäyksestä. Tuloveron osuudessa on huomioitu verotuksen kunta- ja valtio-osuudet.
Yhteisöveron laskenta on edellyttänyt arviointia eri alojen yritysten kannattavuudesta. Näiden
arvioinnissa on hyödynnetty selvityksiä ja tilastoja eri alojen kannattavuudesta14 sekä muita asiantuntijaselvityksiä.15 Verotuksen kohdentumisen osalta on syytä huomioida, että esimerkiksi
tulo- ja yhteisöverojen kuntaosuuksien kohdentuminen on riippuvainen henkilöiden ja yritysten
kotikunnasta.
Kiinteistöveroja on tarkasteltu rakentamisen ajan jälkeisessä ajassa ja niiden osalta laskennassa
on hyödynnetty Joensuun kaupungin määrittämiä kiinteistöveroprosentteja verovuodelle 2017
sekä yleisiä valtiovarainministeriön asetuksia.
Edellä esitettyjen laskentaoletusten perusteella rakentamisen generoimat verotulot ovat yhteensä
noin 69 miljoonaa euroa, joista kuntien osuus on 17,8 miljoonaa euroa (26 %) ja valtion osuus
51,2 miljoonaa euroa (74 %). Verokertymästä suurimman osan (52 %) muodostuu arvonlisäverosta sekä varainsiirtoverosta sekä toisaalta yhteisöveron muodostamasta kokonaisuudesta (24
%).

Kuva 21. Rakentamisen generoimat verotulot.
Edellä esitettyjen laskentaoletusten perusteella rakentamisen ajan jälkeiset - oletetusti pysyvät verotulot ovat yhteensä noin 10 miljoonaa euroa, joista kuntien osuus on 2,67 miljoonaa euroa

14

Ks. esimerkiksi Rakennusteollisuuden kannattavuus selvitys (2015) ja Tilastokeskuksen toimialakohtaiset yritysten rakenne- ja

tilinpäätöstilastot (2015)
15

Ks. esimerkiksi VTT:n Rakennusteollisuus ry:lle tekemä selvitys ”Talonrakentamisen verovaikutukset”, 2014
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per vuosi (26 %) ja valtion osuus noin 7,8 miljoonaa euroa per vuosi (74 %). Verokertymästä
suurimman osan (61 %) muodostuu arvonlisäverosta.

Kuva 22. Rakentamisen ajan jälkeiset verotulot.
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ASEMAKAAVALUONNOS SUHTEESSA SYMMETRISEN
KAUPUNGIN TAVOITTEISIIN
Symmetrisen kaupungin toimeenpanosuunnitelmassa asemanseudun pääasialliseksi teemaksi on
asetettu liikenne. Numeerisiksi tavoitteiksi on asetettu 150 uutta työpaikkaa ja 200 uutta asukasta. Asemanseudun asemakaavaluonnos tukee erittäin hyvin näitä tavoitteita (kaavan liikennejärjestelyt, noin 300 uutta asukasta ja lähes 400 henkilötyövuotta alueen toimintavaiheessa).
Koko symmetrisen kaupungin numeerisiksi tavoitteiksi on asetettu noin 3 500 uutta työpaikkaa ja
noin 6 000 uutta asukasta vuoteen 2030 mennessä. Laadullisia yleistavoitteita ovat:
vihreä kasvu
uudet keskustahakuiset työpaikat
keskusta-asumisen renessanssi
saavutettavuus ja liikkumisen helppous
kaupunkikulttuuri ja monikulttuurisuus
kaupunkimatkailu
sekoittunut kaupunkirakenne
Kestävä rakentaminen ja asuminen
keskustamaisen alueen suunnitelmallinen ja hallittu kasvu
kaupan kasvu
Asemakaavaluonnos tukee erittäin hyvin vihreää kasvua, saavutettavuuden ja liikkuvuuden helppoutta, kaupunkimatkailua sekä keskustamaisen alueen suunnitelmallista ja hallittua kasvua.
Matkailun kannalta erityisen merkittävää on hotellin laajentaminen ja kaupunkikylpylän rakentaminen. Uusien keskustahakuisten työpaikkojen, sekoittuneen kaupunkirakenteen sekä kestävän
rakentamisen ja asumisen kannalta kaavaluonnos tukee hyvin symmetrisen kaupungin tavoitteita. Kaupunkikulttuurin ja monikulttuurisuuden edistämiseen kaavaluonnos vaikuttaa jonkin verran. Keskusta-asumisen renessanssiin kaavaluonnoksella ei yksinään voida katsoa olevan oleellista vaikutusta, kyse on huomattavasti laajemmasta asiasta. Myöskään kaupan kasvuun kaavaluonnoksella ei ole vaikutusta, koska alueelle ei ole tulossa merkittävästi uusia kaupan palveluja.

Laadulliset tavoitteet
Vihreä kasvu
Uudet keskustahakuiset työpaikat
Keskusta-asumisen renessanssi
Saavutettavuus ja liikkumisen helppous
Kaupunkikulttuuri ja monikulttuurisuus
Kaupunkimatkailu
Sekoittunut kaupunkirakenne
Kestävä rakentaminen ja asuminen
Keskustamaisen alueen suunnitelmallinen ja hallittu kasvu
Kaupan kasvu
Numeeriset tavoitteet
Uusia asukkaita 6 000
Uusia työpaikkoja 3 500
Hanke- ja teemakohtaiset tavoitteet/Asemanseutu
Pääasiallinen teema: Liikenne
Uusia asukkaita 200
Uusia työpaikkoja 150
Tukee erittäin hyvin +++
Tukee hyvin ++
Tukee jonkin verran +
Ei vaikutusta 0

Kuva 23. Kaavaluonnos suhteessa tavoitteisiin.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

8.1

Asemanseutu eheyttää kaupunkirakennetta ja tukee taloudellista toimintaa
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Asemanseudun kehittäminen asemakaavaluonnoksen mukaisesti mahdollistaa alueen täydentymisen ja eheytymisen: uudisrakentaminen kohdistetaan keskeisesti kaupunkialueen nykyiseen
väestön ja työpaikkojen sijoittumiseen ja rakennuskantaan nähden. Vuosina 2010 - 2015 Joensuussa vuosittain valmistuneeseen asuinrakentamisen uudistuotantoon (40 000 - 70 000 k-m2)
nähden asemanseudulle suunnitteilla olevaa kerrosalamäärää voidaan pitää merkittävänä. Samoin Asemanseudulle suunnitteilla olevaa työpaikkarakentamista. Asemanseutu soveltuu vakituisen asumisen lisäksi myös opiskelija-asuntokäyttöön. Hotellin laajennus kylpylöineen lisää merkittävästi kaupungin matkailullista vetovoimaa. Muun yritystoiminnan osalta asemanseutu soveltuu erityisesti toimistokäyttöön ja mahdollistaa vastaamisen toimitilakysynnän uusiin tarpeisiin ja
trendeihin.
Asemanseutu on hyvin saavutettavissa:
kilometrin etäisyydellä on noin 2 300 asukasta ja 3 900 työpaikkaa
kolmen kilometrin etäisyydellä on noin 28 000 asukasta ja 17 000 työpaikkaa
puolen tunnin ajoaikavyöhykkeellä on noin 91 000 asukasta ja 35 000 työpaikkaa
tunnin ajoaikavyöhykkeellä on noin 130 000 asukasta ja 47 000 työpaikkaa
tunnin ajoaikavyöhykkeellä vuonna 2020 on noin 134 000 asukasta ja vuonna 2030 noin
137 000 asukasta
asemanseudun tavoitettavuutta havainnollistetaan kuvassa 24.

Asukkaita 15 minuutin matka-ajalla tästä
paikasta…

… verrattuna 15 minuutin matka-aikaan
esimerkiksi tästä paikasta

Kuva 24. Alueiden tavoitettavuuspotentiaali eri kulkumuodoilla.
Asemakaavaluonnoksen tavoitteet asunto-, majoitus-, liike- ja toimistorakentamisesta sekä
suunnitellut liikennejärjestelyt luovat edellytyksiä lokalisaatio- ja urbanisaatioetujen syntymiselle.
Lokalisaatioetuja syntyy saman alan yritysten sijoittuessa lähekkäin. Näin syntyy todennäköisemmin innovaatioita ja tiedonsiirtoa nopeammin kuin etäällä toisistaan olevien yritysten kesken.
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Urbanisaatioedut ovat kaupungin koon ja monipuolisuuden synnyttämiä etuja, jotka myös heijastuvat innovatiivisuuteen ja tuottavuuteen. Asukkaiden kannalta tuottavuushyödyt välittyvät palkkatasoon sekä yritystoiminnan laajuuden ja monipuolisuuden aikaansaamaan valinnanmahdollisuuksien lisääntymiseen työmarkkinoilla.
Asemanseudulla positiivisesti asuntokysyntään vaikuttavia tekijöitä ovat alueen saavutettavuus,
palvelujen ja keskustan läheisyys, hyvät kulkuyhteydet, vihreys ja joki. Elinkeinoelämän kannalta
katsottuna asemanseudun yritystoiminnan ja työpaikkojen kasvu sekä parantuvat liikennejärjestelyt ja saavutettavuus nostavat yritysten halukkuutta maksaa keskeisestä sijainnista. Asemanseudun vetovoimaisuus asumisen ja yritystoiminnan sijaintipaikkana todennäköisesti nostaa
maan ja kiinteistöjen arvoa. Pitkällä ajalla keskustan ja koko kaupungin vetovoima yritystoiminnalle ja kotitalouksille kasvaa edelleen, minkä seurauksena myös työpaikka- ja väestömäärä kasvaa. Tämä kompensoi osaltaan koko seudun vetovoiman mahdollista heikentymistä.
Maankäytön näkökulmasta asemanseudun vaikutukset voidaan tiivistää seuraavasti:

ASEMANSEUTU / KESKUSTA
MAANKÄYTTÖ
Väestö (uusia asukkaita)
Asuntorakentaminen (k-m2)
Työpaikkarakentaminen (k-m2)
Saavutettavuus
1 km säteellä
3 km säteellä
15 minuutin ajoaikavyöhykkeellä
30 minuutin ajoaikavyöhykkeellä
60 minuutin ajoaikavyöhykkeellä
Tavoitettavuus
Henkilöautolla
Kevytliikenteellä
Joukkoliikenteellä
Urbanisaatio- ja lokalisaatioedut
Kiinteistöjen arvo

8.2

300
22 000
42 000

JOENSUUN KAUPUNKI
Tukee väestötavoitetta
Merkittävä lisärakentaminen
Merkittävä lisärakentaminen

Asukkaita
2 500

Työpaikkoja
3 900

69 000

29 000

Asukkaita
2 500
28 000
69 000
91 000

Työpaikkoja
3 900
17 000
29 000
35 000

POHJOIS-KARJALA
Tukee väestötavoitetta
Tukee rakentamistarvetta
Tukee rakentamistarvetta
Asukkaita

Työpaikkoja

91 000
130 000

35 000
47 000

Paranee merkittävästi
Paranee merkittävästi
Paranee merkittävästi

Tukee hyvin myönteistä kehitystä
Tukee erittäin hyvin myönteistä kehitystä
Tukee erittäin hyvin myönteistä kehitystä

Tukee myönteistä kehitystä
Vähäinen merkitys
Tukee myönteistä kehitystä

Merkittäviä etuja

Etuja

Vähäinen merkitys

Nostaa merkittävästi

Nostaa

Vähäinen merkitys

Asemanseutu tukee kestävää liikkumista
Asemanseutu liittyy jatkossa entistä tiiviimmin Joensuun ydinkeskustaan. Alueelle sijoittuu sekä
uusia palveluita että asumista ja työpaikkoja. Suurin liikkumisen valintoihin vaikuttava tekijä
alueen liikennejärjestelmässä on keskitetty pysäköinti, joka kattaa kaikki alueen julkisen pysäköinnin ja osan asukas- ja työpaikkapysäköinnistä ja edistää alueen palvelujen keskittämistä ja
synergiaa. Verrattuna hajautettuun, keskitetty pysäköinti luo mahdollisuudet autottomuudelle ja
sitä tukeville järjestelmille ja vähentää pysäköintipaikkatarvetta koko alueella. Keskittäminen
pienentää myös liikennemääriä, koska parkkipaikkaa ei tarvitse etsiä hajautetuista paikoista.
Kääntäen, hajautettu pysäköinti johtaisi autokaupunginosan syntymiseen.
Keskustassa tiivistyvä maankäyttö lyhentää matkoja. Tämän merkitys kasvaa olennaisesti, jos
vaihtoehtona olisi sijoittaa vastaava maankäyttö taajaman reuna-alueille. Liikennejärjestelmässä
tämä tarkoittaa kävelyn ja pyöräilyn potentiaalin selkeää kasvua. Arkiliikkumisen lisäksi alueen
parantuvat yhteydet tuovat myös uusia mahdollisuuksia virkistysliikkumiseen aivan kaupungin
keskustassa. Asemanseudun kehittäminen vähentää koko liikenneverkon kilometrisuoritetta ja
liikenteen hiilidioksidipäästöjä. Hiilidioksidipäästöjen vähennyksestä merkittävä osa kohdistuu
Asemanseudulle ja keskeiselle taajama-alueelle.
Myös joukkoliikenteen mahdollisuudet paranevat selkeästi lähes kaikkien joukkoliikennelinjojen
kulkiessa alueen kautta. Alue lisää myös merkittävästi potentiaalia ottaa käyttöön uusia joukkoliikennemuotoja niiden teknisten edellytysten jatkuvasti kehittyessä. Autoton alueella asuminen
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tai siellä työssäkäynti on hyvän sijainnin ja hyvien yhteyksien vuoksi mahdollista, jolloin autopaikkatarve jää vähäisemmäksi ja alueen muuhun viihtyisyyteen voidaan panostaa enemmän.
Autoilun olosuhteet turvataan riittävän hyvin. Siltakadun autoilu vähenee luontevasti, ja Asemanseudulle pääsy autolla turvataan hyvillä liittymäjärjestelyillä. Joensuun liikennejärjestelmää ohjaa
autoilun kannalta eniten Kehätie, joka sietää edelleen runsastakin liikenteen kasvua. Kehätien
ansiosta keskustan kautta läpiajotarve vähenee, mikä hyödyttää myös Asemanseutua.
Liikenteelliset vaikutukset ovat tiivistettävissä seuraavasti:
KAUPUNKITASO

MAAKUNTATASO

VALTAKUNNANTASO

LIIKENNE
Liikennejärjestelmä
Liikenteellinen saavutettavuus
Henkilöauto

Paranee hieman

Joukkoliikenne

Paranee merkittävästi

Kevytliikenne

Paranee merkittävästi

Henkilöautoliikenteen määrä
Pääkatukehä

Lisääntyy

Pääkatukehän sisäpuoli

Vähenee

Hiilidioksidipäästöt

Vähenee

Liikenteen sujuvuus
Siltakadun silta

Houkuttelevuus henkilöautolla vähenee

Suvanto- ja Sirkkalan silta

Autoliikennepainotus kasvaa

Siltakatu

Rauhoittuu autoliikenteeltä

Itäranta

Rauhoittuu autoliikenteeltä

Keskustan läpiajo

Vähenee

Asuminen ja työssäkäynti

Ei edellytä autoa

Henkilöautoriippuvuus

Vähenee

Matkaketjujen sujuvuus

Paranee

Seudulliset matkaketjut

Postiiivinen vaikutus

Matkailukohteiden saavutettavuus

Paranee

Joukoliikenneyhteydet lentoasemalle

Paranee

Rautatieaseman sijainti

Entistä keskeisempi, tukee junaliikennettä

Yhteydet etelään

Hyvät yhteydet

Yhteydet muihin ilmansuuntiin

Vähäiset volyymit, ei muutoksia

Matka- ja kuljetusketjut
Henkilöliikenne

Matkaketjut tehostuvat

Toiminnallisuus

Paranee

Pyöräily

Edistää

Aikasäästöt

Jonkin verran

Liikenteen taloudellisuus

Paranee

8.3

Matkaketjut tehostuvat

Matkaketjut tehostuvat

Jonkin verran

Asemanseudulla on merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia
Asemanseudun kehittämisellä on myös merkittäviä aluetaloudellisia vaikutuksia. Vaikutusten
kohdentuminen paikallistalouteen tai aluetalouteen riippuu käytännössä suurelta osin rakentamista toteuttavan yrityksen tai sen käyttämän henkilöstön kotipaikkakunnasta. Vaikka nämä
tekijät eivät vielä kaavoitusvaiheessa ole tiedossa, on tässä johtopäätösosiossa pyritty arvioimaan kohdentumista olemassa olevaan selvitystietoon perustuen. Virallisia tilastoja ei ole olemassa infrahankkeiden alueellisesta tai paikallisesta veropalaumasta, mutta Rakennusteollisuuden vuonna 2016 teettämässä konsulttiselvityksessä oli tarkasteltu otoksena Kajaanissa ja Kuopiossa toteutettujen infrahankkeiden paikallista veropalaumaa. Kuopion osalta veropalauma oli
69,3 prosenttia ja vastaavasti Kajaanin osalta vain 35,7 prosenttia. Aluetaloudelliset vaikutukset
ja veropalauma ovat pitkälti riippuvaisia rakennushankkeiden alueellisesta kohdentumisesta (paikallisten rakennusliikkeiden pärjääminen urakkakilpailuissa ja alihankintaverkostoissa) sekä toisaalta myös paikallisen rakennusliiketoiminnan ja erikoisosaamisen olemassaolosta. Tässä johtopäätösosiossa ja sen sisältämässä yhteenvetotaulukossa on arvioitu, että laskennallisista aluetaloudellisista vaikutuksista 50 % kohdistuisi Joensuun kaupungin alueelle, 25 % Pohjois-Karjalan
maakunnan alueelle ja vastaavasti loput 25 % muun Suomen alueelle.
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Kaavoituksen mahdollistaman rakentamisen generoima suora liikevaihto on esitettyjen laskelmien mukaan 145,8 miljoonaa euroa. Jos oletetaan, että tästä 50 % kohdistuisi Joensuun kaupungin alueelle, merkitsisi se 72,9 miljoonan euron liikevaihtoa paikallisille yrityksille. Vastaavasti
maakunnan osuus kokonaisuudesta olisi noin 36,5 miljoonaa euroa ja myös muun Suomen 36,5
miljoonaa euroa. Rakentamisen generoiman epäsuoran ja johdetun liikevaihdon osuus Joensuun
kaupungille olisi vastaavasti 152,7 miljoonaa euroa ja maakunnan alueelle 76,4 miljoonaa euroa.
Myös rakentamisen työllisyysvaikutuksia voidaan pitää aluetaloudellisesti erittäin merkittävinä.
Kokonaisuudessaan rakentamisen ajan arvioidaan generoivan yhteensä noin 1604 henkilötyövuotta. Edellä käsiteltyjä arvioperusteita noudattaen Joensuun kaupungin osuus rakentamisen
ajan työllisyydestä olisi 802 henkilötyövuotta, maakunnan osuus 401 henkilötyövuotta ja muun
Suomen osuus niin ikään 401 henkilötyövuotta. Noin 1200 suoran henkilötyövuoden merkitys
aluetaloudelle on hyvin merkittävä, vaikkakin se luonnollisesti jaksottuu koko rakentamisen ajalle. Rakentamisen generoiman epäsuoran ja johdetun työllisyysvaikutuksen kohdentuminen aluetalouteen sisältää enemmän epävarmuuksia. Vastaavaan laskentaperustetta noudattaen voidaan
kuitenkin todeta, että myös näiltä osin vaikutusarviot aluetaloudelle ovat merkittäviä. Joensuun
kaupungin osalta epäsuorat ja johdetut työllisyysvaikutukset olisivat rakentamisen osalta 1611
henkilötyövuotta ja maakunnan osalta 805 henkilötyövuotta.
Rakentamisen jälkeisen ajan työllisyysvaikutukset kohdistuvat pitkälti rakennettuun alueeseen.
Näin ollen rakennettavien toimisto- ja liiketilojen sekä muun liiketoiminnan voidaan arvioida
mahdollistavan Joensuun kaupungille noin 385 henkilötyövuoden lisäyksen työllisyyteen. Rakentamisen jälkeisen ajan epäsuorien ja johdettujen henkilötyövuosien kokonaismäärä on arviolta
745 henkilötyövuotta, josta Joensuun osuus (50 %) on noin 373 henkilötyövuotta ja maakunnan
osuus (25 %) noin 186 henkilötyövuotta.
Suorien vaikutusten verotulokertymäanalyysi (laskennassa ei ole siis huomioitu epäsuoria ja johdettuja vaikutuksia niiden suuremman epävarmuuden vuoksi) osoittaa, että rakentamiselle ja sen
jälkeisellä ajalla on myös isoja verotulovaikutuksia. Kokonaisuudessaan rakentamisen ajan voidaan arvioida generoivan suorien vaikutusten osalta Joensuun kaupungille noin 9,0 miljoonaa
euroa ja vastaavasti maakunnalle noin 4,5 miljoonaa euroa. Rakentamisen jälkeisen ajan vuosittainen verokertymä Joensuun kaupungille on noin 2,7 miljoonaa euroa. Tämä edellyttää kuitenkin
pitkälti toteutunutta nettolisäystä alueen työllisyydessä.
Aluetaloudelliset vaikutukset tiivistettynä:

ELINKEINOELÄMÄ
Liikevaihto, milj. €
Suora
Epäsuora ja johdettu
Työllisyysvaikutukset, htv
Suora
Epäsuora ja johdettu
Verot, yhteensä
Kunnat, yhteensä
Kiinteistövero
Yhteisövero
Tulovero
Valtio, yhteensä
Tulovero
Yhteisövero
ALV ja varainsiirtovero

JOENSUUN KAUPUNKI
Rakentamisen
Vuosittain
aikainen
toistuva

POHJOIS-KARJALA
Rakentamisen
Vuosittain
aikainen
toistuva

MUU SUOMI
Rakentamisen
Vuosittain
aikainen
toistuva

225,6
72,9
152,7

53,3
26,5
26,8

112,9
36,5
76,4

13,4
N/A
13,4

112,7
36,4
76,3

13,4
N/A
13,4

2413
802
1611

758
385
373

1206
401
805

186
N/A
186

1206
401
805

186
N/A
186

9,0
9,0
N/A
4,6
4,4
25,6
3,9
3,8
17,9

2,7
2,7
0,6
0,1
2,0
7,8
1,3
0,1
6,4

4,5
4,5
N/A
2,3
2,2
12,8
2
1,9
8,9

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

55,7
4,5
N/A
2,3
2,2
12,8
2
1,9
8,9

7,8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

