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Analyysin pääteesi 

 
Onko Jyväskylän seudulla korostunut riski jäädä 
katveeseen, eräänlaiseksi väliinputoaja-alueeksi  
   1.) suurten ja keskisuurten kaupunkiseutu-
   jen väliin  
                 2.) vähitellen muodostuviin toiminnallisiin 
   suuralueisiin, laajoihin työssäkäyntialuei- 
   siin? 
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01  
Tausta 

02  
Tilannekuva ja vertailuanalyysi 

 

03  
Kilpailija-analyysi 

04  
Johtopäätökset ja  
kehittämisen ydinviestit 

      Analyysin sisältö 
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01 
Tausta 
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Alue- ja väestörakenteen keskeiset 
muutosvoimat syksyllä 2016 

1.Kaupungistuminen 
 2.Keskittyminen ja keskinäisriip-

puvuus 
 3.Käytäväkehitys ja vyöhykkei-

syys 
 4.Alueellinen liikkuvuus 
 5.Demografinen muutospaine 
 6.Polarisoituminen 05 
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14  

Suurten ja keskisuurten 
kaupunkiseutujen kansal-
linen merkitys 
• 14 yli 100 000 tai noin 100 000 asuk-

kaan kaupunkiseutua, joiden osuus 
keskeisillä tunnusluvuilla 2/3 tai 4/5 
osaa koko maan osuudesta… 

– 68,0 % väestöstä (2015) 

– 71,7 % työpaikoista (2014) 

– 74,0 % BKT:sta (2013) 

– 88,3 % T&K –menoista (2015) 

– 79,1 % korkea-asteen suorittaneist 

– 79,5 % uusista asunnoista 2010-2014 

– 83,4 % vieraskielisistä (2015) 

– 69,9 % työllisistä (2014) 
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Jyväskylän vaikutusalu-
een kansallinen merkitys 

• Alue kuuluu kansallisesti 5-6 merkittä-
vimmän asumis-, työpaikka-, osaamis- 
ja vetovoimakeskittymän joukkoon 
 

• Jyväskylän seudun strategisilla valinnoil-
la , vahvuuksilla, erikoistumisella ja 
suuntautumisella ”minimetropolina” on 
merkittäviä kansallisen tason kerrannais-
vaikutuksia 

 
• Jyväskylän 45 minuutin ajoaikaetäisyy-

dellä asuu noin 242 000 henkilöä ja si-
jaitsee noin 64 000 työpaikkaa:  alue on 
viidenneksi suurin keskittymä  Helsingin, 
Tampereen, Turun ja Oulun jälkeen 
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02 
Tilannekuva ja  
vertailuanalyysi 
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Analyysin verrokkiseudut 

1. Tampereen 
 

2. Turun 
 

3. Oulun 
 

4. Lahden 
 

5. Kuopion 
 

6. Seinäjoen 
 

7. Vaasan  
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Jyväskylän kaupunkiseudun ja vaikutusalu-
een elinvoima suhteessa verrokkiseutuihin 
 Elinvoima-analyysi käsitti kuusi toisiaan 

täydentävää osa-aluetta. Jokaisen osa-alu-
een kohdalla seutujen elinvoimaa verrattiin 
useiden määrällisten ja suhteellisten muut-
tujien avulla 
 

 Elinvoima-analyysin osa-alueet olivat: 
 Saavutettavuusdynamiikka 
 Aluetalousdynamiikka 
 Vetovoimadynamiikka 
 Työllisyysdynamiikka 
 Osaamisdynamiikka 
 Yritysdynamiikka  

 
 Kuudella osa-alueella yhteensä 23 vertailu-

muuttujaa. Kaikki vertailutaulukot, kartat ja 
graafit löytyvät kirjallisesta raportista 010 
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Yhteenveto elinvoima-analyysistä 
 Saavutettavuusdynamiikan kehityskuva kaksijakoinen saavutet-

tavuuden, suuntautumisen sekä yhteyksien näkökulmasta  
 

 Aluetalousdynamiikassa sekä vahvuuksia että heikkouksia 
vientivetoisten toimialojen rakennemuutosshokin seurauksena 
 

 Vetovoimadynamiikka maan kärkitasoa väestölisäyksen, muut-
tovirtojen ja muuttohalukkuuden näkökulmasta Jyväskylässä ja 
ensimmäisen asteen kehyskunnissa 
 

 Työllisyysdynamiikkaan liittyvät alueen suurimmat haasteet ja 
kehityskuva kilpailijaseutuja heikompi orastavista piristymisen 
signaaleista huolimatta 
 

 Osaamisdynamiikan kehityskuva hyvä ja asema vahva kansalli-
sella kärkitasolla: osaamisen ja koulutustason tunnusluvut kan-
sallista huippua, mutta tutkimuksen ja tuotekehityksen tunnus-
luvut jäävät jälkeen kansallisesta kärjestä   
 

 Yritysdynamiikka pääosin hyvää ja vireää: aloittaneiden yritys-
ten määrä, yritysperustanta ja uusiutumisaste hyvällä tasolla, 
yrityskanta jäljessä huippua 
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03 
Kilpailija-analyysi 
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Mitä opittavaa muilta? 
KUOPIOLTA: 
1. Strategiset kuntaliitokset 
2. Asuin- ja elinympäristöjen 

järjestelmällinen 
kehittäminen 

SEINÄJOELTA: 
1. Kaupunki kampuksena –

malli 
2. Neljännen sektorin 

huomioiminen kaikessa 

TURULTA: 
1. Historian, identiteetin, kau-

punkikulttuurin ja nykyhet-
ken yhdistäminen 

2. ”Tunnin juna” -konsepti 

LAHDELTA: 
1. Teollisten toimialojen uusiu-

tumisen tukeminen omilla 
valinnoilla 

2. Toiminnallinen, fyysinen ja 
henkinen kiinnittyminen laa-
jenevaan 
metropolialueeseen   

TAMPEREELTA: 
1. Kyky toteuttaa kansallisesti 

merkittäviä kaupunkira-
kenteen investointeja ja 
maamerkkejä 

2. Teollisuuden uusiutuminen 
panostamalla osaamiseen 
ja tulevaisuuden 
kasvualoihin  

VAASALTA: 
1. Alueen keskeisten toimijoi-

den syvä yhteistyö- ja ver-
kostokumppanuus 

2. Energia –klusteri ohjaavassa 
strategisessa roolissa osaa-
misessa, yhteistyössä ja va-
linnoissa    

OULULTA: 
1. Jatkuva uusiutumiskyky ja 

ketteryys rakennemuutosti-
lanteissa 

2. Ääneen lausuttu pyrkimys 
kaikessa tekemisessä edellä-
kävijyyteen ja resurssien 
keskittäminen valittuihin 
tavoitteisiin 

PORILTA: 
1. Tapahtumateollisuus ja 

tapahtuma-ankkureihin 
panostaminen 

2. Rakennemuutoksen ja 
luovan tuhon 
hyödyntäminen selviyty-
mistarinana 

     ? 
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04 
Ydinviestit 
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Jyväskylän ydinkaupunkiseudun yhte-
näisyyden ja vyöhykkeisyyden vahvista-
minen   
 Jyväskylän 45 minuutin aikaetäisyysvyöhyke on kansal-

lisesti merkittävä keskittymä ja toiminnallisesti kompak-
ti alue keskeisillä tunnusluvuilla   
 

 Kansallisesti tärkeiden valintojen ja edunajamisen 
näkökulmasta yhtenäisen vyöhykkeen luominen on 
kaikkien alueen kuntien ja toimijoiden yhteinen int-
ressi riippumatta  hallinnollisista rajoista 
 

 Vyöhykkeen kuntien ja keskeisten toimijoiden etu muo-
dostaa yhtenäinen strateginen näkemys alueen koko-
naisvaltaisesta tulevaisuuden painopisteistä ja kehittä-
misestä MALPE –kokonaisuuden puitteissa 
 

 JJÄ –käytäväkehityksessä pitäisi ottaa uusi alku ja laa-
jentaa käytäväkehitystä määrätietoisesti Tampereen 
suuntaan. Jämsän ja Oriveden rooli  on keskeinen ns. 
”saranakuntina”. Malliksi esimerkiksi alueen keskeisille 
toimijoille Suomen kasvukäytävä –verkoston toiminta-
konsepti ja -malli 



JYVÄSKYLÄN VAIKUTUS-
ALUE 45 JA 90 MINUUTIN 
AJOAIKAETÄISYYDELLÄ 

 
 Jyväskylän 45 minuutin 

ajoaikaetäisyydellä sijait-
see yhteensä 11 kuntaa 
(tummanharmaa alue).  
 

 Jyväskylän 45 minuutin 
alueella 242 000 asukasta 
ja 64 000 työpaikkaa 
 

 Jyväskylän 90 minuutin 
ajoaikaetäisyydellä si-
jaitsee yhteensä 25 muu-
ta kuntaa edellisten lisäksi 
(harmaa alue kartassa)   
 

 Ajoaikaetäisyyden laske-
misessa on huomioitu 
julkinen ja yksityinen 
henkilöliikenne ja taa-
jamarajoitteet nykyisiä 
liikenneväyliä hyödyntäen 
 
 

45 minuutin 
ajoaikaetäisyys 

90 minuutin 
ajoaikaetäisyys 
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Jyväskylän ydinkaupunkiseudun keskeisten 
toimijoiden syvä verkostokumppannuus 

 Kaikki sellaiset toimenpiteet ja avaukset, jotka lisää-
vät Jyväskylän seudun avaintoimijoiden keskinäistä 
yhteiskehittämistä, yhtenäisyyttä ulospäin ja luotta-
musta  toisiinsa korostuvat menestymisessä 
alueiden välisessä kilpailussa. Alueen korkeakoulut 
(ja muut kehittäjäorganisaatiot) avainroolissa, ja 
kytkettävä kaikkeen kehittämiseen 
 

 Jyväskylän seudun vahvuudet keskittymänä liittyvät 
vahvasti osaamiseen, kyberturvallisuuteen, resurssi-
viisauteen, hyvinvointiin ja terveyteen sekä biota-
louteen 
 

 Olennaista tulevaisuuden kasvuun ja tulevaisuu-
den kasvualoihin liittyvien koko alueen yhteisten ja 
yksimielisyyttä lisäävien yhteisten nimittäjien YLI-
KOROSTAMINEN kaikessa ja kaikkialla.    
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Globaalitalouden muutoksiin varautuminen 
ja sopeutuminen 

 Globaalit muutokset vaikuttavat jatkossakin aluetalou-
teen voimallisesti ja äkillisesti. Keskinäisriippuvuus 
lisääntyy kaikilla aluetasoilla. Alueiden kyky reagoida 
ulkopuolisiin häiriötilanteisiin  korostuu varsinkin lyhy-
ellä aikavälillä 

 
 Jyväskylän, Jämsän ja Äänekosken seutujen 2000-luvun 

kehitys on kuin oppikirjaesimerkki globaalitalouden 
muutospyörteestä niin alue- kuin toimialakehitykseen 
liittyvien ulkoisten shokkien näkökulmasta 
 

 Jyväskylän seutu ja sen laajempi vaikutusalue ovat mo-
nin eri tavoin aito muutosympäristö alueen kimmoisuu-
den, sopeutumisen ja toipumisen näkökulmasta  sekä 
kyvystä reagoida vakaviin muutostilanteisiin. 
 

 Alueen on perusteltua huolellisesti dokumentoida aikai-
semman kehityksen kulku ja hyödyntää näitä kokemuk-
sia alueen tulevassa kehittämisessä 
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Jyväskylän seudun pääseminen sopimusmenet-
telyjen piiriin ja tahtotilan määritteleminen suh-
teessa tulevaisuuden aluerakenteeseen 
 Jyväskylän  seutu on ainoana suurena kansallisena keskitty-

mänä alueiden ja  valtion sektoriministeriöiden sopimus-
menettelyjen ulkopuolella (MAL-aiesopimukset, kasvusopi-
mukset ja kasvukäytävämenettely). Jyväskylän seudun  on 
kaikin käytettävissä olevin keinoin tehtävä tiettäväksi ase-
mansa ja päästävä jatkossa sopimusmenettelyjen piiriin! 
 

 Tulevaisuuden toiminnallisessa aluerakenteessa korostuvat 
”uudenlaiset” suuralueet tai työssäkäyntialueet. Jyväskylän 
seudun kiinnittyminen tai suuntautuminen muodostuviin 
suuralueisiin on avoinkysymysmerkki.  
 

 Suuntautuminen liittyy de facto kolmeen vaihtoehtoon: 
1. Oman kaupunkiseudun vahvistaminen ja vaikutus-

alueen laajeneminen alueuudistuksen puitteissa 
Keski-Suomen sisällä 

2. Kaupunkiseudun fyysinen, toiminnallinen ja henkinen 
suuntautuminen Kuopioon ja itäiseen Suomeen 

3. Kaupunkiseudun fyysinen, toiminnallinen ja henkinen 
suuntautuminen Tampereelle ja Etelä- ja Lounais-
Suomen suuralueeseen 
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Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen 
varautuminen tulevaisuuden aluerakenteeseen       

    30 min 
    60 min 
    90 min 
 

Moottoritie  ---       Rataverkko -- 

 Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen yksi 
tulevaisuuden haasteista liittyy sen ase-
maan ja suuntautumiseen suhteessa 
muodostuviin suuralueisiin tai laajoihin 
työssäkäyntialueisiin 
 

 Liikenneyhteydet sekä kasvukäytävät ja -
vyöhykkeet keskeisessä roolissa työmark-
kina-alueiden välillä. Niiden varrelle tai vai-
kutusalueelle keskittyy asukas-, muutto-, 
työpaikka-, yritys-, investointi- ja pääoma-
virtoja 
 

 Esimerkiksi Etelä- ja Lounais-Suomen suur-
alueella 60 minuutin aikavyöhykkeellä 
asuu 2,6 ja 90 minuutin vyöhykkeellä 3,2 
miljoonaa henkilöä.  
 

 Jyväskylän seudun kannalta keskeistä yh-
teys joko sateliittina Suomen kasvukäytä-
vään tai sopimusmenettelyjen kautta  Kuo-
pioon  
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Rohkea ja kunnianhimoinen strategiatyö ja 
aluemarkkinointi 

 Jyväskylän seutu ja vaikutusalue ovat kaikilla elinvoi-
maisuuden tunnusluvuilla suurimpien kansallisen kes-
kittymien joukossa! 
 

 Jyväskylän seutu jää kuitenkin ulkopuolisin silmin kat-
veeseen kansallisessa keskustelussa eikä sen huomio-
arvo ole niin suuri kuin pitäisi olla alueen tunnuslukujen 
perusteella 
 

 Julistuksilla ja kunnianhimoisilla tavoitteilla on iso  hen-
kinen merkitys alueen kehittämisen, kehityksen ja tule-
vaisuuden tekemisen kannalta: esimerkiksi Oulu julistaa 
olevansa Pohjoisen Skandinavian pääkaupunki, Kuopio 
200 000 asukkaan kaupunki vuoteen 2040 mennessä, 
Vaasa Pohjola energiapääkaupunki jne. Mikä on Jyväs-
kylän ja Jyväskylän seudun vastaus 
 

 Aluemarkkinointi ja alueen jatkuvat brändityö huomio- 
ja potentiaalikertoimen lisäämiseksi! 
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Opiskelija- ja korkeakoulukaupungin 
statukseen ja aktiiviseen elämään liittyvien 
mielikuvien vahvistaminen 
 Jyväskylä on koko maan viidenneksi suurin korkeakou-

lukaupunki ja kaikkien koulutusasteiden opiskelija-
määrällä suurimpia opiskelukaupunkeja! 
 

 Jyväskylään liitetyt mieli- ja mainekuvat kytkeytyvät 
vahvasti henkiseen ja sivistykselliseen pääomaan eli 
oppimiseen, osaamiseen, koulutukseen ja sivistykseen. 
Jyväskylän seudun kannattaa  kaikin tavoin vahvistaa 
osaamiseen ja aktiiviseen elämään liittyviä mieli- ja 
mainekuvia opiskelu-, korkeakoulu-, hyvinvointi-, ter-
veys- ja liikuntakaupunkina 
 

 Jyväskylän seudulla on runsaasti osaamiseen ja osaa-
miskeskittymiin (kyberturvallisuus, hyvinvointi, terveys, 
liikunta, resurssiviisaus jne.)  liittyviä kovia vetovoima-
tekijöitä, mutta sen rinnalla kannattaa tuoda vahvem-
min esiin aktiiviseen elämään ja ilmapiiriin liittyviä  
pehmeitä vetovoimatekijöitä. Esimerkiksi Taloustutki-
muksen muuttohalukkuustutkimukset tukevat vahvasti 
tätä viestiä. 
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Houkuttelevan ja vetovoimaisen alueen 
kuusi tunnusmerkkiä 
1.Kovat vetovoimatekijät (alue- ja paikallistalouden yleinen kehitys, alueen 

työpaikkakehitys, koulutustarjonta, innovaatio-, osaamis- ja toimialakeskittymät, globaalit 
veturiyritykset ja niiden verkostot, yritysdynamiikka, yritysilmapiiri jne.) 
 

2.Pehmeät vetovoimatekijät (alueen henkinen ilmapiiri ja fiilistekijät, monikulttuurisuus, 
kerroksellisuus, tapahtumat ja elämykset, matkailukohteet, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelut, muut 
vetovoimapalvelut, ravintolat, kahvilat, museot, teatteri jne.) 
 

3.Identiteettitekijät (alueeseen liitetty kotipaikkahenki ja –identiteetti, perhe, ystävät, 
sukulaiset, verkostot jne.) 
 

4.Sijainti suhteessa kasvukeskuksiin (aika- ja matkaetäisyys, yhteydet solmupisteisiin 
jne.) 
 

5.Ulkoinen ja sisäinen saavutettavuus (liikenneyhteydet ja niiden määrä, nopeat rauta- 
ja maantieyhteydet, lentoyhteydet jne.) 
 

6.Mainekuva (alueen nykyinen ja varsinkin tuleva potentiaali nykyisten asukkaiden, muuttajien, 
kävijöiden, yritysten, investointien ja pääoman näkökulmasta) 
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Yhteystiedot 
Valtiotieteen tohtori Timo Aro 
timokaro@gmail.com 
@timoaro.fi 
045 657 7890 

24 

mailto:timokaro@gmail.com

	Jyväskylän seudun ja vaikutusalueen elinvoima-analyysi
	Analyysin pääteesi
	Dia numero 3
	Dia numero 4
	Alue- ja väestörakenteen keskeiset muutosvoimat syksyllä 2016
	Dia numero 6
	Jyväskylän vaikutusalu-een kansallinen merkitys
	Dia numero 8
	Dia numero 9
	Jyväskylän kaupunkiseudun ja vaikutusalu-een elinvoima suhteessa verrokkiseutuihin
	Yhteenveto elinvoima-analyysistä
	Dia numero 12
	Mitä opittavaa muilta?
	Dia numero 14
	Dia numero 15
	JYVÄSKYLÄN VAIKUTUS-ALUE 45 JA 90 MINUUTIN AJOAIKAETÄISYYDELLÄ
	Dia numero 17
	Dia numero 18
	Dia numero 19
	Dia numero 20
	Dia numero 21
	Dia numero 22
	Houkuttelevan ja vetovoimaisen alueen kuusi tunnusmerkkiä
	Yhteystiedot�Valtiotieteen tohtori Timo Aro�timokaro@gmail.com�@timoaro.fi�045 657 7890

