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Tarjonnan hintajousto on asuntomarkkinoilla keskeinen tekijä markkinoiden hintakehityksessä.
Se ratkaisee, realisoituuko asuntokysynnän kasvu ensisijaisesti korkeampina hintoina vai uusina
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tämän jälkeen selittämään suomalaisten kaupunkien asuntotarjonnan hintajouston eroja tämän
rakenteen avulla. Tutkimuksen empiirisessä osassa tehtiin kuntien maankäyttöpolitiikkaa käsitelleet haastattelut 15 suomalaisessa kaupungissa ja niiden vastauksia käytettiin näistä kaupungeista
aiemmassa tutkimuksessa saavutettujen, kaupunkikohtaisten asuntotarjonnan hintajoustojen estimaattien selittämiseen.
Haastatteluvastauksista koostettiin maankäyttöpolitiikan kaupunkikohtainen indeksi, joka kattaa
tutkimuskaupungit. Haastatteluvastausten ja niistä laaditun indeksin perusteella suomalaisissa
kaupungeissa maankäyttöpolitiikalla eli kaavoituksella ja maapolitiikalla sekä niiden taustalla vaikuttavilla maantieteellisillä rajoitteilla näyttää olevan merkitystä suomalaisten kaupunkien asuntotarjonnan hintajouston kehityksessä yhdessä väestöntiheyden kanssa.
Tärkeimpinä tutkimustuloksina erottuvat yleisellä tasolla kaavoituksen sujuvoittamisen sekä maapoliittisen keinovalikoiman tehokkaamman hyödyntämisen kautta ilmenevät mahdollisuudet
asuntotarjonnan vastauskyvyn parantamiseen kysynnän kasvaessa. Tulokset ovat hyödynnettävissä kunnallisen hallinnon maankäyttöpolitiikan suunnittelussa, mutta myös yhtälailla kunnallisen
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Abstract
Price elasticity of housing supply is a significant factor in the development of house prices. It
defines how markets react to an increase in housing demand, with higher prices or with new
supply. Thus, it has a central role in determination of the market price level, as well as, in the
volatility of prices. It affects also in the uncertainty related to prices, and in the whole urban
development process.
The purpose of this research was first to define the structure of the price elasticity of housing
supply and then use this structure to explain its local differences in Finland. The empirical part of
this research consists of interviews in 15 Finnish cities. The interviews were utilised in explaining
the differences in the city-specific estimates of the price elasticity of housing supply found in
earlier research.
The interview responses were used in the calculation of a city-specific index of land use regulation.
In light of interview responses and the land use regulation index, it seems that there is a reason to
believe that land use regulation and policy, and geographical constraints affecting them, together
with population density, have some significance in the development of the city-level price elasticity
of housing supply in Finnish cities.
In general level the main finding, standing out from this research, is the possibility to increase the
responsiveness of housing supply by streamlining the zoning processes and by using tools relating
to land policy more efficiently. The findings of this research are utilisable in the planning of land
use policy by local authorities, but also in the work relating to the development of zoning and land
policy legislation defining the framework for local land use policy.
Keywords housing supply, price elasticity, housing markets, land use regulation, zoning, land
policy
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1 Johdanto
Asunto on useimpien ihmisten elämän suurin yksittäinen investointi. Jokaisen on käytännössä asuttava jossain, vaikkei tähän investointiin haluaisikaan ryhtyä. Näin ollen asuntomarkkinat ja niillä tapahtuvat liikkeet koskettavat jollakin tapaa käytännössä kaikkia ihmisiä. Tämän johdosta asuntojen hintatason vaihtelu on herättänyt ja herättää suurta mielenkiintoa ympäri maailman. Asunnot ovat niin kalliita ja kestäviä hyödykkeitä, että niiden
markkinahinnoissa tapahtuvat merkittävät muutokset heijastuvat väistämättä koko yhteiskuntaan. Asuntomarkkinoilla tapahtuvaa liikehdintää selittävät eri tekijöiden väliset joustot
ovatkin olleet pitkään voimakkaan mielenkiinnon kohteena tutkimuksessa. Niiden ymmärtäminen ja ennen kaikkea niihin vaikuttaminen antaa mahdollisuuden pehmentää markkinoiden ulkopuolelta tulevia asuntokysyntään ja asuntotarjontaan vaikuttavia shokkeja. Erityisen keskeistä tämä on, koska asuntoihin on sitoutunut niin paljon yksittäisten kotitalouksien omaisuutta, että asuntomarkkinoilla tapahtuvat pienetkin liikkeet voivat johtaa suuriin
muutoksiin kokonaisten kansantalouksien tasolla.
Asuntotarjonnan riippuvuutta asuntojen hintatasosta kuvaava tarjonnan hintajousto on keskeinen tekijä asuntojen markkinatasapainon hintatason määräytymisessä ja myös hintatason vaihtelussa. Mitä suurempi on asuntotarjonnan hintajousto, sitä pienempi on hintatason
muutos asuntokysynnän muuttuessa jonkin taloudessa tapahtuvan muutoksen seurauksena
ja päinvastoin. (Kim ym. 2012.) Pieni asuntotarjonnan hintajousto johtaa todennäköisemmin korkeaan spekulaatioon asuntomarkkinoilla ja lisää syklisten hintakuplien ja niihin
liittyvien hintojen romahdusten esiintymistä (Malpezzi & Wachter 2005). Erot asuntotarjonnan hintajoustossa voivat vaikuttaa myös siihen, miten kaupungit pystyvät vastaamaan
tuottavuudessa tapahtuvaan kasvuun (Glaeser ym. 2006), sekä paikallisiin työmarkkinoihin, sillä alueen asuntojen korkeat hinnat voivat vaikeuttaa työperäistä muuttoa alueelle
merkittävästi (Saks 2008b).
Lopunperin asuntotarjonnan hintajousto määrittää sen vastaavatko asuntomarkkinat kysynnässä tapahtuvaan kasvuun korkeampana hintatasona vai suurempana asuntokantana (Malpezzi & Maclennan 2001). Asuntotarjonnan hintajousto onkin siis keskeisessä roolissa eri
alueiden kohtaamissa äkillisissä talouden muutoksissa. Sen alueelliset erot selittävät osaltaan erilaista asuntojen hintakehitystä samanlaisesta taloudellisesta kehityksestä nauttivilla
alueilla. Mikäli halutaan julkisen hallinnon toimesta vaikuttaa liian nopeasti kasvaviksi
koettuihin asuntojen hintoihin, asuntotarjonnan hintajousto on todennäköisesti se tekijä
markkinoilla, johon on perusteltua kiinnittää huomiota. Suomalaisilla kunnilla on käsissään
kaavoitusmonopoli eli periaatteessa kunta viime kädessä päättää, miten paljon, mihin ja
millaisia asuntoja voidaan kunnan alueella rakentaa. Kaavoitus yksin ei tietenkään takaa
kaavojen toteutumista. Siihen vaikuttaa asuntorakentajien toiminta sekä kunnan harjoittama maapolitiikka.

1.1 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusongelma
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selittää asuntotarjonnan hintajouston rakennetta Suomessa erityisesti kaupunkitasolla vaikuttavien tekijöiden osalta sekä pohtia, minkä tekijöiden kautta suomalaisen julkisen hallinnon voisi olla tehokkainta pyrkiä vaikuttamaan asuntotarjonnan hintajoustoon. Tavoitteen saavuttamisessa keskeistä on vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
1. Mitkä ovat asuntotarjonnan hintajoustoa määrittävät keskeiset tekijät?
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2. Millä tekijöillä on mahdollista selittää suomalaisten kaupunkien välisiä eroja asuntotarjonnan hintajoustossa?
3. Mihin tekijöihin vaikuttamalla julkinen hallinto voisi Suomessa tehokkaimmin vaikuttaa
asuntotarjonnan hintajoustoon?

1.2 Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen rajaus
Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haetaan vastausta kirjallisuustutkimuksella, jossa
perehdytään asuntomarkkinoiden teoriaan sekä asuntotarjonnan hintajouston empiiriseen
tutkimukseen. Toiseen ja kolmanteen kysymykseen vastattaessa tukeudutaan kirjallisuustutkimuksessa löydettyyn tietoon, jota syvennetään maankäytön suunnitteluun ja maapolitiikkaan liittyviin kysymyksiin keskittyvällä, laadullisen tutkimusotteen mukaisella haastattelulla. Haastattelututkimuksen kaupungit ovat Oikarisen (2013) osittain yhtäaikaisesti
tämän tutkimuksen kanssa tekemän kvantitatiivisen tutkimuksen 15 suomalaista kaupunkia. Kaupungit ovat suomalaisia maakuntakeskuksia, joiden lisäksi mukana ovat Pääkaupunkiseudulta Helsingin lisäksi Espoo ja Vantaa.

1.3 Tutkimuksen rakenne
Tutkimus on rakennettu siten, että luvussa 2 käydään ensin läpi kansantaloustieteellinen
viitekehys tutkimusongelman ympärillä ja sen jälkeen keskeinen teoria asuntomarkkinoiden rakenteesta sekä markkinoiden mallintamisesta keskittyen pitkän aikavälin tarkasteluun. Luvussa 3 käydään läpi keskeinen asuntotarjonnan hintajouston empiirinen tutkimus
perehtyen erityisesti asuntotarjonnan hintajouston määrittäjien tutkimukseen. Luvussa 4
esitellään lyhyesti Oikarisen (2013) käynnissä olevan ekonometrisen tutkimuksen esille
tuomat erot tarjonnan hintajoustossa tutkimuskaupungeissa. Luku 5 käy läpi tämän työn
empiirisen osuuden haastattelututkimuksen ja sen tulokset. Luku 6 vetää yhteen tutkimuksen keskeiset johtopäätökset asuntotarjonnan hintajouston alueellisten erojen syistä, pohtii
tutkimustavoitteiden saavuttamista sekä esittää potentiaalisia ja mielenkiintoisia suuntia
tulevaisuudessa tapahtuvalle tutkimukselle. Luku 7 päättää tutkimuksen yhteenvetoon.
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2 Asuntomarkkinoiden rakenteen ja joustojen teoreettinen viitekehys
Tässä luvussa esitellään asuntomarkkinoiden rakenne ja niiden toiminta pitkän aikavälin
näkökulmasta. Lisäksi perehdytään markkinoiden mallintamiseen sekä niillä esiintyviin
joustoihin. Ennen asuntomarkkinoiden ja niillä esiintyvien joustojen esittelyä käydään lyhyesti läpi kansantaloustieteen perusteet markkinoiden ja niiden tasapainotilan osalta. Samalla määritellään tämän työn kannalta keskeinen käsite, tarjonnan hintajousto, ja luodaan
silmäys muihin kansantaloustieteen perusteorian keskeisiin joustoihin. Lisäksi esitetään
yleinen jouston kaava, joka tuo konkreettisesti esiin jouston matemaattisen rakenteen.

2.1 Kansantaloustieteellinen viitekehys
Kansantaloustieteellisen analyysin perustana ovat markkinat, joilla on kaksi osapuolta,
ostajat ja myyjät. Käsitteellä markkinat tarkoitetaan mitä tahansa järjestelyä, joka mahdollistaa ostajien ja myyjien tiedonsaannin sekä kaupankäynnin harjoittamisen keskenään.
Markkinat vaihtelevat myyjien ja ostajien keskuudessa tapahtuvan kilpailun voimakkuuden
mukaan. Markkinat ovat kilpaillut markkinat, jos ostajia ja myyjiä on niin paljon, että yksittäinen myyjä tai ostaja ei voi vaikuttaa hintaan markkinoilla. (Parkin 2012, s. 56.) Seuraava kansantaloustieteellinen perusteoria kysynnästä ja tarjonnasta perustuu kilpailtujen
markkinoiden oletukseen.
Markkinoita analysoitaessa keskeisiä termejä ovat kysyntä ja tarjonta. Erotuksena arkikieleen hyödykkeen kysyntä ei kansantaloustieteessä tarkoita sitä, kuinka paljon hyödykettä
halutaan ostaa, eikä tarjonta sitä, kuinka paljon hyödykettä halutaan myydä. Sen sijaan
kansantaloustieteessä puhutaan tässä yhteydessä kysytystä ja tarjotusta määrästä. (Parkin
2012, s. 57, 62.) Parkin määrittelee kysytyn määrän seuraavasti:
”Tavaran tai palvelun kysytty määrä on se määrä, jonka kuluttajat aikovat ostaa
annetun aikajakson aikana tietyllä hinnalla. Kysytty määrä ei välttämättä ole yhtä
suuri kuin todellisuudessa ostettu määrä. Joskus kysytty määrä ylittää saatavilla
olevien tuotteiden määrän, jolloin ostettu määrä on kysyttyä määrää pienempi.”
(2012, s. 57, käännetty alkuperäiskielestä kirjoittajan toimesta.)
Tarjotun määrän Parkin puolestaan määrittelee seuraavasti:
”Tavaran tai palvelun tarjottu määrä on se määrä, jonka tuottajat aikovat myydä
annetun aikajakson aikana tietyllä hinnalla. Tarjottu määrä ei välttämättä ole yhtä
suuri kuin todellisuudessa myyty määrä. Joskus tarjottu määrä on suurempi kuin
kysytty määrä, jolloin myyty määrä on pienempi kuin tarjottu määrä.” (2012, s. 62,
käännetty alkuperäiskielestä kirjoittajan toimesta.)
Termeillä kysyntä ja tarjonta tarkoitetaan kansantaloustieteessä kysytyn ja tarjotun määrän
sekä hinnan välistä riippuvuutta kokonaisuudessaan. Kysyntää ja tarjontaa kuvataan yleensä kysyntä- ja tarjontakäyrän avulla. Nämä käyrät osoittavat hyödykkeen kysytyn ja tarjotun määrän eri hintatasoilla. Kysytyn ja tarjotun määrän mittaamisessa on niiden määritelmistä johtuen oleellista myös aikaväli, jolla määriä mitataan. (Parkin 2012, s. 57, 62.)
Parkin määrittelee kysytyn määrän ja hinnan välisen riippuvuuden kysynnän laissa:
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”Kun muut tekijät pysyvät muuttumattomina, mitä korkeampi on hyödykkeen hinta,
sitä matalampi on hyödykkeen kysytty määrä, ja mitä matalampi on hyödykkeen
hintataso, sitä suurempi on hyödykkeen kysytty määrä.” (2012, s. 57, käännetty alkuperäiskielestä kirjoittajan toimesta.)
Korkeamman hinnan kysyttyä määrää pienentävä vaikutus johtuu Parkinin (2012, s. 57)
mukaan kahdesta syystä. Hyödykkeen hintatason noustessa muiden tekijöiden pysyessä
muuttumattomina sen hinta suhteessa muihin hyödykkeisiin kasvaa. Vaikka jokainen hyödyke on ainutlaatuinen, on aina kuitenkin olemassa korvikkeita eli substituutteja. Kun hyödykkeen hinta suhteessa muihin hyödykkeisiin nousee, kulutuksen siirtäminen korvikkeisiin muuttuu houkuttelevammaksi. Lisäksi hyödykkeen hinnan noustessa muiden tekijöiden pysyessä muuttumattomina se nousee suhteessa tuloihin. Hinnannousun seurauksena
hyödykkeen kuluttajilla ei ole varaa ostaa kaikkia asioita, joita he ostivat ennen hinnannousua, koska tulot ovat edelleen ennallaan. Ihmiset joutuvat siis vähentämään kysymäänsä
määrää ainakin joidenkin tavaroiden ja palveluiden osalta ja normaalisti hyödyke, jonka
hinta on noussut, on yksi niistä hyödykkeistä, joita ostetaan vähemmän.
Tarjotun määrän ja hinnan välisen riippuvuuden Parkin määrittelee tarjonnan laissa:
”Kun muut tekijät pysyvät muuttumattomina, mitä korkeampi on hyödykkeen hinta,
sitä korkeampi on hyödykkeen tarjottu määrä, ja mitä matalampi on hyödykkeen
hinta, sitä pienempi on hyödykkeen tarjottu määrä.” (2012, s. 62, käännetty alkuperäiskielestä kirjoittajan toimesta.)
Korkeamman hinnan tarjottua määrää kasvattava vaikutus johtuu Parkinin (2012, s. 62)
mukaan marginaalikustannusten kasvusta. Mikäli hyödykkeen hinta ei kata vähintään sen
tuottamisen marginaalikustannusta, ei sitä kannata tuottaa. Kun kaikki muut tekijät pysyvät
ennallaan ja hinta nousee, tuottajat ovat halukkaita kohtaamaan korkeamman marginaalikustannuksen ja kasvattavat tuotantoa
Kansantaloustieteessä markkinatasapaino on tilanne, jossa hyödykkeen kysytty määrä ja
tarjottu määrä ovat yhtä suuret. Tämän tilanteen toteuttavaa hyödykkeen hintaa kutsutaan
tasapainohinnaksi. Markkinat liikkuvat kohti tasapainotilaa, koska hinta säätelee osto- ja
myyntiaikeita ja koska hinta muuttuu, mikäli osto- ja myyntiaikeet eivät kohtaa. (Parkin
2012, s. 66.) Kuvassa 1 on esitetty kysynnän ja tarjontakäyrän avulla markkinatasapaino.
Kuvassa käyrä D kuvaa hyödykkeen kysyntää ja käyrä S tarjontaa. Akseli q kuvaa hyödykkeen kysyttyä ja tarjottua määrää ja akseli p kuvaa hyödykkeen hintaa. Markkinat ovat
tasapainotilassa eli hyödykkeen hinta on sillä tasolla, että kysytty (qd) ja tarjottu määrä (qs)
ovat yhtä suuret. Mikäli hyödykkeen hinta on tasapainohintaa korkeampi, on tarjottu määrä
kysyttyä määrää suurempi, jolloin osa tuotannosta jää myymättä. Tällöin osa tuottajista
pienentää tuotantoaan ja osa laskee myytäväksi suunnittelemiensa tuotteiden hintoja, jolloin hyödykkeen hinta alkaa laskea kohti tasapainotilaa. Laskeva hinta kasvattaa kysyttyä
määrää ja laskee tarjottua määrää. Hinnanlasku jatkuu siihen asti, kunnes kysytty ja tarjottu
määrä ovat yhtä suuret. Mikäli hyödykkeen hinta on puolestaan tasapainohintaa matalampi,
on kysytty määrä suurempi kuin tarjottu määrä eikä kaikkien kuluttajien tarpeita pystytä
tyydyttämään. Tällöin osa tuottajista kasvattaa tuotantoaan ja osa nostaa hintoja, jolloin
hyödykkeen hinta alkaa nousta kohti tasapainotilaa. Nouseva hinta pienentää kysyttyä
määrää ja kasvattaa tarjottua määrää. Hinnannousu jatkuu siihen asti kunnes kysytty ja
tarjottu määrä ovat yhtä suuret. (Parkin 2012, s. 66-67.)
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Ku
uva 1 Markkin
natasapaino (P
Parkin 2012, s. 66 mukailtu essitys)

Tiilanteessa, jossa
j
hyödyykkeen markkinahinta on tasapainnohinnan alaapuolella, ostajat
o
eivätt
vaastusta hinn
nankorotustaa eivätkä kieltäydy
k
osstamasta hy
yödykettä ko
orkeammalla hinnalla,,
kooska he arv
vostavat tuootteen sen markkinahiintaa korkeeammalle eiivätkä pystty tyydyttä-m
mään kysyntäänsä nykyyisellä hintaatasolla. Joss hyödykkeeen hinta on puolestaann tasapaino-hiinnan yläpuuolella, myyyjät eivät vastusta hinnnan laskua eivätkä kieeltäydy myyymästä pie-neemmällä hinnnalla, koskka minimihhinta, jolla he
h ovat vallmiita hyöddykettä tarjooamaan, onn
piienempi kuiin markkinahinta eiväätkä he siis saa markkinahinnalla myytyä kaaikkea mitää
haaluaisivat. Tämän
T
johddosta myyjäät suostuvat myymään halvemmall
h
la suuremm
man markki-naaosuuden tooivossa. Kuun hinta on tasolla, jolla kysytty ja
j tarjottu määrä
m
kohtaaavat, eivätt
osstajat eivätk
kä myyjät vooi tehdä kauuppaa parem
mmalla hinn
nalla. (Parkiin 2012, s. 67.)
6
H
Hyödykkeen hinta ei siis lähtökohhtaisesti muuutu tasapainotilanteestta ilman muuutosta ky-syynnässä tai tarjonnassa
t
, mikä näkyyy markkinaatasapainoaa kuvaavassa mallissa kysyntäk
taii
taarjontakäyrään siirtymissenä. Kansaantaloustietteen termin
nologia on omiaan aihheuttamaann
seekaannuksiaa kysynnän ja tarjonnaan muutoksiissa. Kysyn
nnän tai tarjjonnan muuutos on ky-seeessä vain siinä tapauksessa, että asianomaine
a
en käyrä siiirtyy markkinatasapainnon mallissaa
elli kysytty taai tarjottu määrä
m
muuuttuu kaikillla hintataso
oilla. Mikälii käyrä ei siirry,
s
vaann
liiikutaan pitkkin kysyntä-- tai tarjontaakäyrää kysseessä on vaain muutos kysytyssä tai
t tarjotus--
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kaan kysynnnässä tai tarrjonnassa. (P
Parkin 2012
2, s. 58-68.)) Kysynnänn ja
sa määrässsä eikä suink
tarjonnan m
muutosta ku
uulee kuitennkin arkieläämässä hyviin usein käy
ytettävän tilanteissa, joissa pitäisi ooikeaoppisessti puhua muutoksesta
m
kysytyssä tai
t tarjotusssa määrässää. Kansantalloustieteellissen johdonm
mukaisuudenn kannalta ero
e termeisssä on kuitennkin oleellinnen.
hinta nouseee,
Kysyntäkääyrä siirtyy oikealle
o
eli kysyntä kassvaa, jos hyyödykkeen substituutin
s
hyödykkeeen yhteydesssä käytettävvän hyödykkkeen eli koomplementiin hinta laskee, varastooitavissa olevvan hyödyk
kkeen odoteettu tulevaissuuden hintaa kasvaa, po
opulaatio kaasvaa tai hyyödykkeen suuosio kulutttajien keskuuudessa kasvaa. Jos hyyödyke on normaali
n
hyöödyke, tulottason kasvaeessa kysynttä kasvaa, mutta
m
jos hyödyke
h
on inferiorineen hyödyke, sen kysynntä
laskee tulootason kasvaaessa. Myös kasvu odootuksissa tuulevaisuuden tulotasostta sekä lainnan
helpompi ssaatavuus vaikuttavat
v
kysyntään tulotason
t
taavoin. Mikääli ylläesitetyt kysyntäään
vaikuttavatt päätekijät muuttuvat toiseen suuuntaan, kysyyntä luonno
ollisesti lask
kee. Tässä yhy
teydessä oon oleellistaa se, että kyysynnän muuutoksen aiiheuttama hinnanmuut
h
os ei synnyytä
muutosta hhyödykkeenn tarjonnasssa vaan tarjootussa määrrässä eli liikkkeen tarjonntakäyrää ppitkin eikä taarjontakäyrään siirtymistä. (Parkin
n 2012 s. 588-68). Kysyynnässä tapaahtuvan muuutoksen aiheeuttama vaikutus markkkinatasapainon mallisssa on esitetty
y kuvassa 2.
2

Kuva 2 Mark
kkinatasapainoon muutos kysyynnän muuttuessa (Parkin 2012, s. 68 muk
kailtu esitys)
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Kuvassa kysyntäkäyrä siirtyy oikealle kohdasta D0 kohtaan D1. Sen seurauksena hinta nousee ja tämän johdosta tarjottu määrä nousee. Tarjonta ei siis muutu vaan tarjottu määrä
vastaa kysynnän muutoksen aiheuttamaan hinnannousuun. Tarjotun määrän muutos hinnanmuutoksen seurauksena riippuu tarjonnan joustavuudesta, joka määrittää kysynnän
muutostilanteissa realisoituuko kysynnän muutos ensisijaisesti korkeampana tasapainohintana vai tasapainomääränä. (Parkin 2012, s.94)
Parkin määrittelee tarjonnan joustavuuden seuraavasti:
”Tarjonnan joustavuus mittaa hyödykkeen tarjotun määrän vastauskykyä hinnanmuutokseen, kun muut myyntiaikeisiin vaikuttavat tekijät pysyvät ennallaan.”
(2012, s.94, käännetty alkuperäiskielestä kirjoittajan toimesta)
Tarjonnan joustavuuden kaava kirjoitetaan Parkinin (2012, s.94) mukaan seuraavassa
muodossa:
Tarjonnan joustavuus = Tarjotun määrän prosenttimuutos / Hinnan prosenttimuutos (1)
Tässä yhteydessä on syytä huomauttaa, että tarjonnan joustavuuden sijaan voidaan käyttää
synonyyminä myös termiä tarjonnan hintajousto, jota esimerkiksi Virtanen (1991, s. 48) on
käyttänyt markkinoiden toimintaperiaatetta kuvatessaan. Parkinin (2012, s. 85) mukaan
joustojen laskennassa on syytä käyttää prosenttimuutoksia laskettaessa nimittäjinä uusien
ja alkuperäisten arvojen keskiarvoa. Tällöin saadaan tarkin jouston arvo tietyllä muutosalueella. Mikäli käytetään vanhoja tai alkuperäisiä muuttujien arvoja nimittäjinä prosenttimuutoksia laskettaessa, saadaan joustolle eri arvo hinnan kasvaessa ja laskiessa samojen
arvojen välillä.
Tarjonnan joustavuus voi vaihdella nollan ja äärettömän välillä. Mikäli tarjonnan joustavuus on nolla, puhutaan täydellisen joustamattomasta tarjonnasta. Jos se on ääretön, puhutaan puolestaan täydellisen joustavasta tarjonnasta. Näiden erityinen välimuoto on yksikköjoustava tarjonta, jonka edellytys on, että tarjotun määrän prosenttimuutos on yhtä suuri
hinnan prosenttimuutoksen kanssa. On syytä mainita, että kaikki origon läpi kulkevat lineaariset tarjontakäyrät ovat yksikköjoustavia riippumatta niiden kulmakertoimesta. Mikäli
tarjonnan joustavuus on täydellisen joustamattomuuden ja yksikköjoustavuuden välillä,
puhutaan joustamattomasta tarjonnasta. Mikäli se puolestaan on yksikköjoustavuuden ja
täydellisen joustavuuden välillä puhutaan joustavasta tarjonnasta. (Parkin 2012, s. 95-97.)
Kuvassa 3 esitetään visuaalisesti tarjonnan hintajouston vaikutus hyödykkeen tasapainomäärän ja tasapainohinnan muutokseen kysynnän muutostilanteessa.
Kuvassa 3 käyrä S0 edustaa täydellisen joustamatonta tarjontaa, jonka vallitessa kysynnän
muutoksen aiheuttama markkinatasapainon muutos kohdistuu täysin hyödykkeen tasapainohintaan. Toista ääripäätä, täysin joustavaa tarjontaa, edustaa käyrä S2. Täydellisen joustavan tarjonnan tapauksessa kysynnän muutoksen aiheuttama markkinatasapainon muutos
kohdistuu täysin hyödykkeen tasapainomäärään. Tarjonnan joustavuuden asettuessa johonkin täydellisen joustamattomuuden ja täydellisen joustavuuden välille kohdistuu kysynnän
muutoksen aikaansaama muutos markkinatasapainossa sekä tasapainohintaan että tasapainomäärään. Tätä tilannetta edustaa käyrä S1. Kuvasta voidaan visuaalisesti todeta myös
tarjonnan joustavuuden kaavasta ja määritelmästä ilmenevä seikka. Mitä joustavampi on
tarjonta, sitä suurempi on tasapainomäärän muutos suhteessa tasapainohinnan muutokseen
kysynnän muuttuessa. (Parkin 2012, s.95.)
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Kuva 3 Tarjoonnan hintajou
uston vaikutus markkinatasaapainoon kysyn
nnän muuttuesssa

Parkinin (22012, s. 95) mukaan tarrjonnan jouustavuus riipppuu ensisijjaisesti kahddesta tekijässtä
mahdollisuuudesta korv
vata resurssseja sekä taarjontapäätööksen aikaik
kkunasta. Jooidenkin hyyödykkeiden tuottamineen vaatii unniikkeja taii harvinaisiaa tuotannolllisia resurssseja. Toisilla
hyödykkeillä tuotantoo onnistuu yyleisesti saatavissa olevvilla resurssseilla, jotka voidaan koohoehtoisiin teehtäviin. Mitä harvinaiisempia ja vaikeammiin korvattavvia
dentaa mooniin vaihto
hyödykkeeen tuotantorresurssit ovaat, sitä jousstamattomam
mpaa on hyyödykkeen tarjonta.
t
Mitä
yleisempiää ja helpom
mmin korvatttavia hyöd
dykkeen tuootantoresursssit puolestaaan ovat, sitä
joustavamppi hyödykkeen tarjontaa on. Hyödy
ykkeestä riipppuen tarjoontapäätökseen aikaikkuuna
voi vaikutttaa tarjonnaan joustavuuuteen. Parkiin (2012, s. 96) jaottelee tarjonnan
n välittömäään
tarjontaan, lyhyen aikkavälin tarjoontaan ja piitkän aikaväälin tarjontaaan sekä kuuvaa niitä seeuVälittömän tarjonnan
t
taapauksessa tarkastellaaan tarjottua määrää väälittömästi kyk
raavasti. V
synnän muuutoksen aiiheuttaman tasapainohiinnan muuttoksen jälkeeen. Mikälii hyödykkeeen
tuotanto viie aikaa, onn välitön tarjjonta täydelllisen joustaamatonta. Lyhyen
L
aikaavälin tarjonnta
tarkoittaa ttarjottua määärää sellaisen ajan kuuluttua tasappainohinnan
n muutokseesta, että vaain
joitain mahhdollisia muuutoksia tuootannossa on
o voitu tehhdä. Lyhyelllä aikavälilllä tarjonta on
useimmillaa hyödykkeillä joustam
matonta. Pitk
kän aikavällin tarjonta tarkoittaa tarjottua
t
määärää sellaiseen ajan jälk
keen tasapaiinohinnan muutoksesta
m
a, että kaikk
ki teknologiisesti mahdoolliset tuotannnon muutookset on tehhty. Useimppien hyödykkkeiden koh
hdalla pitkällä aikavälillä
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tarjonta on joustavaa tai jopa täydellisen joustavaa. Aikaväli, joka vaaditaan tarjonnan tarkasteluun pitkän aikavälin näkökulmasta, riippuu siis siitä miten pitkä aika kuluu täysimääräisessä hintamuutoksen aikaansaamassa tarjotun määrän muutoksessa. Näin ollen erottelu
pitkän ja lyhyen aikavälin tarjonnan välillä on hyödykekohtainen.
Tarjonnan joustavuus kertoo hyödykkeen tarjotun määrän vastauksesta hyödykkeen hinnan
muutokseen. Parkinin (2012, s. 63-64) mukaan myös tarjonta itsessään eli tarjottu määrä
kaikilla hintatasoilla voi muuttua ja tarjontakäyrä siirtyä pääasiassa kuuden päätekijän
kautta. Hyödykkeen tuotannontekijöiden hinnan lasku kasvattaa tarjontaa eli siirtää tarjontakäyrää oikealle. Myös hyödykkeen tuotannolle vaihtoehtoisten hyödykkeiden hintojen
lasku sekä hyödykkeen kanssa tuotettavien hyödykkeiden hintojen nousu kasvattavat sitä.
Jos hyödykkeen odotettu tulevaisuuden hinta laskee, kasvaa tarjonta, koska tuotetta on
kannattavampaa tarjota nykyhetkellä tulevaisuuden sijaan. Myös tarjoajien määrän muutoksella on vaikutusta. Mikäli tarjoajien määrä kasvaa, kasvaa myös tarjonta. Lisäksi teknologialla eli tavalla, jolla tuotannontekijöitä käytetään hyödykkeen tuottamiseen, on vaikutusta. Teknologian muutoksen myötä tapahtuva valmistuskustannusten lasku kasvattaa
tarjontaa. Luonnollisesti yllämainituissa tarjontatekijöissä tapahtuvat vastakkaissuuntaiset
muutokset puolestaan pienentävät tarjontaa. Lisäksi luonnonolosuhteet, kuten tuotantoa
helpottava tai vaikeuttava sää sekä luonnonkatastrofit voivat muuttaa tarjontaa sen mukaan, millainen luonnontilaan liittyvä tekijä on kyseessä.
Käytännössä näiden tarjontakäyrää siirtävien eli tarjontaa muuttavien tekijöiden vaikutusta
voidaan mitata samalla tavalla kuin tarjonnan hintajoustoa eli tarjonnan joustavuutta. Tarjonnan joustavuuden kaava soveltuu tarjonnan jouston laskemiseen näiden tekijöiden suhteen, jos hyödykkeen hinnan prosenttimuutoksen tilalle vain vaihdetaan mielenkiinnon
kohteena olevan tekijän prosenttimuutos. Kuitenkin, kuten tarjonnan hintajouston nimittämisestä tarjonnan joustavuudeksi, käy esiin, vaikuttaa kansantaloustieteellisen perusteorian
päämielenkiinto kohdistuvan tarjonnan joustojen kohdalla juuri tarjonnan hintajoustoon.
Jos tarjonta muuttuu eli tarjontakäyrä siirtyy, uuden tasapainotilan kannalta keskeinen
jousto on kysynnän hintajousto, joka määrittää kysytyn määrän vastausta hinnan muutokseen muiden ostoaikeisiin vaikuttavien tekijöiden pysyessä muuttumattomina. Sen laskukaava on tarjonnan hintajouston kaltainen. Erona on vain se, että tarjotun määrän prosenttimuutos on korvattu kysytyn määrän prosenttimuutoksella. Muita kansantaloustieteen perusteorian kannalta keskeisiä joustoja ovat kysynnän ristijousto eli kysytyn määrän prosenttimuutoksen suhde substituuttien tai komplementtien hintojen prosenttimuutoksiin sekä
kysynnän tulojousto eli kysytyn määrän prosenttimuutoksen suhde tulotason prosenttimuutokseen. (Parkin 2012, s. 84-92) Näitä joustoja määrittäviä tekijöitä ei tässä yhteydessä
käydä tarkemmin läpi, koska työ keskittyy tarjonnan hintajoustoon.
Yllä esitetty markkinatasapainon malli perustuu kilpailtujen markkinoiden oletukseen, jossa yksittäinen myyjä tai ostaja ei voi vaikuttaa hyödykkeen hintaan. Mikäli markkinat ovat
täydellisen kilpaillut ja siten täydellisen tehokkaat, markkinavoimat pitävät huolen, että
hintataso pysyy niillä automaattisesti sellaisena, että kysytty ja tarjottu määrä ovat yhtä
suuret. Kuitenkaan markkinat eivät läheskään aina todellisuudessa saavuta tehokasta lopputulosta, vaan niillä syntyy ali- tai ylituotantotilanteita. (Parkin 2012, s.112-115.)
Keskeisiä esteitä tehokkaan lopputuloksen ja markkinatasapainon syntymiselle ovat Parkinin (2012, s. 114-115) mukaan hintatason ja tuotantomäärän sääntely, verot ja tuet, ulkopuolisille kohdistuvat hyödyt ja haitat, julkiset hyödykkeet ja yhteiset resurssit, monopo9

liasema sekä korkeat transaktiokustannukset. Näitä tekijöitä tarkastelemalla voidaan havaita, että kansantaloustieteellisen teorian mukainen markkinatasapaino tuskin täysimääräisesti toteutuu minkään hyödykkeiden markkinoilla. Tekijät ovat niin arkisia, että tuntusi pikemminkin oudolta, mikäli ne eivät olisi vaikuttamassa. Tämän johdosta yksinkertainen
markkinatasapainon malli ei ole läheskään täydellinen selittämään ja kuvaamaan eri hyödykkeiden markkinoita todellisuutta vastaavalla tavalla. Kuitenkin se muodostaa rajoitteistaan huolimatta perustan, jolle voidaan rakentaa. Markkinatasapainon mallin avulla voidaan tarkastella ja mallintaa erilaisia markkinoilla tapahtuvia muutoksia. Markkinoiden
tehokasta toimintaa vaikeuttavat tekijät voidaan myös monilta osin ottaa malliin mukaan ja
näin ollen tutkia niiden vaikutusta markkinoiden toimintaan. Käytännössä siis markkinatasapainon malli muodostaa peruslähtökohdan siitä, miten markkinat toimisivat, jos ne
olisivat täydellisen tehokkaat. Markkinoiden toimintaperiaate on siis mallissa mallinnettu
ongelmitta. Ongelman muodostaakin se toteutuuko teorian mukainen tasapaino todellisuuden olosuhteissa. Markkinatasapainon malli kuten useat tieteelliset mallit yleensäkin on
kuitenkin viime kädessä teoreettinen malli, jossa lopputulos voidaan saavuttaa vain teoreettisten oletusten vallitessa. Käytännön maailmassa teoreettiset oletukset toteutuvat vain harvoissa tapauksissa, jos koskaan, eikä näin ollen täydellistä mallin mukaista markkinatasapainoakaan todennäköisesti saavuteta juuri koskaan.
Myös Suomen asuntomarkkinoilla yllä mainittujen markkinoiden tehokasta toimintaa hankaloittavien tekijöiden piiriin kuuluvia esimerkkejä on helppo nimetä. Esimerkiksi erilaista hintasääntelyä liittyy erityisesti tuettuun vuokra-asuntotuotantoon. Näihin liittyy olennaisesti myös rakentamisen kustannuksissa helpottavia tukirakenteita. Tarjonnan määrää
säädellään vahvasti kaavoituksen keinoin. Veroja kerätään asuntomarkkinoilla, kuten lähtökohtaisesti kaikilla muillakin markkinoilla. Asuntojen rakentaminen voi myös aiheuttaa
erilaisia hyötyjä ja haittoja monille ulkopuolisille. On hyvin yleistä, että esimerkiksi korkeaa rakentamista vastaan kampanjoidaan näkymien tai kaupunkikuvan heikkenemisellä perustellen. Julkiset hyödykkeet, kuten vesihuolto, ovat pitkälti julkisen hallinnon toteutettavia ja niiden tarve asumisessa on verrattain suuri. Erityisen oleellisena asuntomarkkinoilla
näyttäytyvät markkinoiden tehokasta toimintaa hankaloittavista tekijöistä korkeat transaktiokustannukset. Asuntokauppaan liittyy useimmiten monia eri palvelutarpeita. Päällimmäisenä erottuvat ainakin kiinteistönvälityspalvelut, jotka yleensä veloitetaan jonkinlaisena
prosenttiosuutena kauppahinnasta.
Jo pelkästään yllä esitetyn perusteella onkin varsin selvää, että yksinkertainen markkinatasapainon malli ei sellaisenaan välttämättä ole riittävä kiinteistömarkkinoiden ja siten
myös asuntomarkkinoiden yksityiskohtaiseen kuvaamiseen. Tämän johdosta kiinteistömarkkinoiden esittämiseen on kehitetty erilaisia esitysmalleja. Seuraavaksi esitellään asuntomarkkinoiden rakenteet tukeutuen erityisesti yhteen havainnolliseen kiinteistömarkkinoiden markkinatasapainoa kuvaavaan esitykseen.

2.2 Asuntomarkkinoiden rakenteet ja niiden mallintaminen
Asuntomarkkinoiden, kuten kiinteistömarkkinoiden ylipäätään, analysointi on varsin haastavaa, sillä ne jakautuvat tilamarkkinoihin ja omaisuusmarkkinoihin, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Asuntomarkkinoilla vuokra-asuntojen osalta tämä jaottelu on selkeimmillään, koska asunnon omistaja ja käyttäjä ovat eri tahoja. Vuokralaisten tarpeet suhteessa
tarjolla olevien asuntojen laatuun ja tyyppiin määrittävät vuokrat tilamarkkinoilla. Samanaikaisesti asunnot voivat vaihtaa omistajaa omaisuusmarkkinoilla, joilla tapahtuvissa transaktioissa määrittyvät asuntojen hinnat. Omistusasuntojen tapauksessa asuntomarkkinoiden
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t
ja omaaisuusmarkkkinoihin erilllisinä mark
kkinoina ei toimi, vaann
jaaottelu samaalla tavalla tilakääytettävien tilojen ja omaisuuden
o
n ostaminenn kuuluvat samaan pääätökseen. Osapuoltenn
kääytökseen vaikuttavat
v
markkinavo
oimat ja ossapuolten motivaatiot
m
pysyvät kuuitenkin sa-m
moina, sillä kotitaloukksien tulotaaso vaikuttaaa vuosittaaiseen maksukykyyn asumisesta..
Omaisuusmaarkkinat puoolestaan määrittelevät
m
t, millä tavvoin tämä maksukyky
m
y kohdistuuu
assuntojen hinntoihin. Korrkotason olllessa matalaa kotitaloukksilla on vallmius tarjota korkeam-piia hintoja kuuin korkeam
mman korko
otason aikanna, vaikka heidän
h
vuossittainen maaksukykyn-sää pysyy sam
malla tasollla. Tämä edustaa omiistusasuntojen kysynnään investoinntimotiivia,,
jooka on samaanlainen kuuin vuokra-aasuntoon innvestoivan sijoittajan
s
m
motiivi.
(DiP
Pasquale &
W
Wheaton 19992.)
DiPasquale ja
j Wheatonn (1992) essittivät kiinnteistömarkkkinoiden ylleisen nelikkenttämallinn
noiden ja om
maisuusmarrkkinoiden välistä vuorovaikutus-(kks. kuva 4), joka kuvaaa tilamarkkin
taa. Nelikenttäämalli on hyvin
h
havainnnollinen essitys kiinteiistömarkkin
noista. Koskka tämä työö
fookusoituu asuntomarkk
a
kinoihin, käsitellään
k
m
mallia
tästää eteenpäin
n asuntomaarkkinoidenn
raakenteen näkkökulmastaa.
Omaisuusmarkkinat:
Arvonmääriitys

Vuokra €

Kanta (m2)

H
Hinta €

Omaisuusm
markkinat:
Rakentamiinen

Tilama
arkkinat:
Vuokrranmääritys

Rakentamin
nen (m2)

Tila
amarkkinat: Kannan
säättyminen

Ku
uva 4 Kiinteisttömarkkinoideen nelikenttäm
malli (DiPasquaale & Wheaton
n 1992, s. 188, käännetty
k
alku
uperäiskielestä
ä
kirrjoittajan toim
mesta)

N
Nelikenttämaallin oikea puolisko
p
eddustaa tilamaarkkinoita, ja
j vasen pu
uolisko omaaisuusmark-kiinoita. Oikeea yläneljännnes edustaa vuokrien määräytym
mistä tilamaarkkinoilla lyhyellä
l
ai-kaavälillä. Täm
män neljännneksen pysttyakselilla on
o vuosittaiinen vuokraataso tilaykssikköä, esi-m
merkiksi neliiömetriä, koohden ja vaaaka-akselilla tilakantaa mitattuna samassa tilayksikössä..
V
Vuokralla tarrkoitetaan mallissa
m
vuoosittaista kuustannusta tiilojen käytö
östä. Vuokraa-asuntojenn
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tapauksessa tämä merkitsee tilavuokraa. Omistusasuntojen kohdalla tämä tarkoittaa vuositason kustannusta asunnon omistamisesta. Käyrä D kuvaa tilojen käyttäjien tilakysyntää,
joka on tasapainotilassa yhtä suuri tilakannan (S) kanssa. Kysyntä on vuokran ja kansantaloudellisiin olosuhteisiin vaikuttavien muuttujien, kuten tulojen, tuotannon, kotitalouksien
lukumäärän ja työllisyyden, funktio. Nelikenttämallissa asuntokanta eli tilojen tarjottu
määrä tulee ennalta määrättynä vaaka-akselilta ja vuokra (R) määräytyy siten, että tilojen
kysytty määrä on täsmälleen tasapainossa tilakannan kanssa. (DiPasquale & Wheaton
1992.)
Alaluvun 2.1 kansantaloustieteelliseen teorian kautta tarkastellen nelikenttämallin oikeassa
yläneljänneksessä käyrän D muodon määrittää tilojen kysytyn määrän suhteellinen muutos
suhteessa tilojen käytön vuosikustannuksen eli niiden käyttöhinnan suhteelliseen muutokseen. Käyrän D muodon määrää siis tilakysynnän hintajousto. Tilakysynnän jousto muiden
tekijöiden suhteen vaikuttaa käyrän sijoittumiseen. On tosin syytä todeta, että mikäli nämä
muut tilakysyntään vaikuttavat tekijät ovat tilakysynnän hintajouston määrittäjiin kuuluvia,
aiheuttaa muutos näissä tekijöissä kysyntäkäyrän siirtymisen lisäksi myös muutoksen käyrän muodossa.
Koska tilamarkkinoiden tilakysyntään vaikuttava tilojen käyttöhinta pitää omistusasuntojen
kohdalla määrittää vuositasolle johdettuna omistamisen kustannuksena, on sen määritysperusteilla merkitystä mallin rakenteen tarkastelun kannalta. Poterba (1984) määrittelee tilojen kysytyn ja tarjotun määrän tasapainon aikaansaavan vuokratason määräytymisen teoreettisesti samansisältöisesti kuin se on esitetty nelikenttämallin oikeassa yläneljänneksessä. Hänen työssään määritellään tarkemmin asunnon omistamisen kustannusta. Se voidaan
esittää seuraavalla yhtälöllä, joka on yhdistelmä kahdesta Poterban (1984, s. 732) esittämästä yhtälöstä:
R(H) = Q * (δ + κ + (1-θ)(i+μ) - πH)

(2)

Yhtälön termit ovat seuraavat:
R(H) = vuokrataso, jolla asuntotilan kysytty määrä on yhtä suuri tarjotun määrän kanssa,
Q = asuntojen reaalihintataso,
δ = asuntojen rakenteiden iästä johtuva arvonalentuminen,
κ = ylläpito- ja korjauskustannusten prosenttiosuus asuntojen arvosta,
θ = marginaalituloveroprosentti,
i = nimellinen korkotaso,
μ = kiinteistöveroprosentti ja
πH = asuntojen nimellinen arvonmuutos.
Yhtälön oikea puoli edustaa asunnon omistamiseen liittyvää kustannusta ja yhtälö linkittää
näin vuokratason ja omistamiseen liittyvän kustannuksen. Siinä missä tilamarkkinoilla
asuntotilan käyttöhintana voidaan käyttää vuokra-asuntojen kohdalla todellista havainnoitavaa vuokratasoa, täytyy se omistusasuntojen kohdalla johtaa asuntojen hintatasosta esimerkiksi tällaisella Poterban (1984) esittämällä tavalla. Poterban mallin tekijät sisältävät
teoreettisille malleille tyypillisesti erilaisia yleistyksiä. Siinä oletetaan, että asuntojen rakenteiden iästä johtuva arvonalentuminen sekä ylläpito- ja korjauskustannukset suhteessa
asuntojen sen hetkiseen arvoon ovat vakioita. Lisäksi oletetaan, että lainakorot ja kiinteistöverot voi vähentää tuloverotuksessa, jossa marginaaliveroprosentti on vakio. Merkittävä
oletus on myös, että oman pääoman vaihtoehtoiskustannus eli oman pääoman tuotto muista
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sijoituksista on yhtä suuri lainan kustannuksen eli nimellisen korkotason kanssa, jolloin
lainan ja oman pääoman suhteella asuntoinvestoinnissa ei ole väliä. Lisäksi mallissa ei
huomioida lainkaan asuntosijoitukseen liittyvää riskiä ja epävarmuutta, jotka myös vaikuttavat investointipäätöksiin. (Poterba 1984.)
Yleistyksien aiheuttamista puutteista huolimatta Poterban (1984) malli tuo esiin mekanismin, joka vallitsee asuntotilan käyttöhinnan ja asunto-omaisuuden hinnan välillä. Se myös
tuo konkreettisesti yhtälömuodossa esiin teoreettisen perusteen käyttää DiPasqualen ja
Wheatonin (1992) nelikenttämallia koko asuntomarkkinoiden eikä pelkästään vuokraasuntomarkkinoiden kuvaamiseen. Vaikka omistusasunnoista ei maksetakaan konkreettisesti vuokraa, niihin liittyy vuosittainen omistamisen kustannus, johon kuuluu toisaalta
konkreettisia ylläpidon ja korjauksen sekä vieraan pääoman kustannuksia ja toisaalta sitoutuneeseen omaan pääomaan liittyvää vaihtoehtoiskustannusta. Siksi tästä eteenpäin puhuttaessa vuokrasta nelikenttämalliin liittyen tarkoitetaan ensisijaisesti koko asuntokantaan
liittyvää vuosittaista tilojen käyttöhintaa, joka koostuu sekä vuokra-asuntojen vuokrasta
että edellä esitellyn teorian mukaan johdetusta omistustilojen vuositason kustannuksesta.
DiPasqualen ja Wheatonin (1992) nelikenttämallin vasemman yläneljänneksen pystyakseli
on yhteinen oikean yläneljänneksen kanssa. Siinä on siis vuokrataso tilayksikköä kohden.
Vaaka-akselilla on puolestaan asuntojen hintataso tilayksikköä kohden. Origosta lähtevä
puolisuora kuvaa pääomituskorkoa omaisuusmarkkinoilla. Pääomituskoron kaava on vuosittainen vuokra jaettuna hinnalla ja se edustaa sijoittajien tuottovaatimusta kyseistä omaisuuslajia, tässä tapauksessa asuntoja, kohtaan.
DiPasqualen ja Wheatonin (1992) mukaan yleisellä tasolla neljä tekijää kiinteistömarkkinoilla muodostavat pääomituskoron. Nämä ovat pitkän aikavälin vieraan pääoman korkotaso, odotettu muutos vuokrissa, riskit liittyen vuokravirran realisoitumiseen sekä kiinteistöjen kohtelu verotuksessa. Kuten voidaan huomata Poterban (1984) esityksen mukaista yhtälöä 2 tarkastelemalla, mikäli kyseisen yhtälön oikealta puolelta siirretään asuntojen reaalihinta yhtälön vasemmalle puolelle, vastaa vasen puoli pääomituskoron määritelmää. Näin
ollen yhtälön oikeaa puolta voisi tällöin pitää esityksenä pääomituskorosta asunnon käyttäjäomistajan näkökulmasta. Kun otetaan huomioon Poterban tekemien yleistysten johdosta
yhtälöstä puuttuva riski ja epävarmuus sekä yleistys oman pääoman ja vieraan pääoman
kustannuksesta, käytännössä Poterban mallin mukainen pääomituskorko kattaa DiPasqualen ja Wheatonin mainitsemat pääomituskoron määrittäjät sijoittajankin näkökulmasta.
Voidaan siis todeta, että teoreettiselta rakenteeltaan asuntosijoituspäätös omistusasunnon ja
vuokra-asunnon osalta noudattaa samaa periaatetta. Toki omistusasujan pääomituskorossa
ei Poterban (1984) määrittelyssä ole sitä pienentävinä tekijöinä huomioitu asunnon omistamiseen liittyviä aineettomia tuottoja, kuten statusarvossa tapahtuvia muutoksia tai oman
kodin omistamisesta aiheutuvaa mielihyvää taikka omistusasumiseen painottunutta yleistä
toimintakulttuuria. Nämä tekevätkin omistusasuntojen vuosittaisen tilan käyttöhinnan määrittämisestä varsin hankalaa, mikä puolestaan vaikeuttaa nelikenttämallin oikean yläneljänneksen tilamarkkinoiden vuokratason määritystä koko asuntokannalle.
Nelikenttämallissa vasen yläneljännes kuvaa siis asuntojen hintatason määrittymistä omaisuusmarkkinoilla tilakysynnän tasapainon tuottavasta asuntotilan vuosittaisesta vuokratasosta eli tilan käyttöhinnasta. Asuntojen hintataso, P, määrittyy siis pääomituskertoimen,
i, avulla vuokratasosta, R. Pääomituskoron kasvaminen kääntää mallissa puolisuoraa oikealle eli johtaa matalampaan asuntojen hintatasoon ja pieneneminen vasemmalle eli johtaa
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korkeampaan asuntojen hintatasoon. Pääomituskoron oletetaan nelikenttämallissa tulevan
annettuna mallin ulkopuolelta. (DiPasquale & Wheaton 1992.)
Nelikenttämallin vasen alaneljännes määrittää uuden kiinteistöomaisuuden, eli tässä tapauksessa asuntojen, rakentamista omaisuusmarkkinoilla ja sillä on yhteinen hintatason vaaka-akseli vasemman yläneljänneksen kanssa. Pystyakselilla on rakentamisen vuosittainen
määrä mitattuna tilayksiköissä. Käyrä f(C) kuvaa asuntojen jälleenhankintakustannusta,
CCosts, tilayksikköä kohti. Mallissa sen oletetaan nousevan rakentamisen määrän kasvaessa. (DiPasquale & Wheaton 1992.) Oletus noudattaa alaluvussa 2.1 esitettyä kasvavien
marginaalikustannusten johdosta nousevan tarjontakäyrän oletusta kansantaloustieteessä.
Jälleenhankintakustannukseen katsotaan mallissa kuuluvaksi kilpailluilla markkinoilla vallitseva alalle tyypillinen liikevoitto, jolloin käyrä f(C) kuvaa sitä rakentamisen määrää, C,
johon ollaan valmiita tietyllä asuntojen hintatasolla. Pienemmällä rakentamisen määrällä
hintataso ylittäisi jälleenhankintakustannuksen tason, jolloin liikevoitto kasvaisi ylisuureksi
ja se kilpailtaisiin pois rakentamalla enemmän. Suuremmalla rakentamisen määrällä hintataso puolestaan alittaisi jälleenhankintakustannuksen tason eikä rakentaminen olisi taloudellisesti kannattavaa, jolloin se vähenisi. Hintataso tulee mallissa omaisuusmarkkinoiden
alaneljännekseen yläneljänneksessä määriteltynä. Hinta-akselin ja kustannuskäyrän leikkauspiste edustaa pienintä asuntojen hintatasoa, jolla rakentamista tapahtuu. (DiPasquale &
Wheaton 1992.)
Alaluvussa 2.1 esitetyn kansantaloustieteen teorian kautta tarkastellen nelikenttämallin
vasen alaneljännes edustaa rakennusmarkkinoita ja käyrä f(C) rakentamisen tarjontakäyrää.
Uusien asuntojen rakentamisen määrän muutos suhteessa hintatason muutokseen eli uusien
asuntojen tarjonnan hintajousto määrittää käyrän muotoa. Kansantaloustieteen teorian mukaisesti tuotannontekijöiden, kuten maan, niukkuus ja korvattavuus sekä tarjonnan aikaväli
vaikuttavat hintajoustoon. Tarjonnan jousto jälleenhankintakustannusten ja niihin vaikuttavien tekijöiden suhteen vaikuttaa puolestaan tarjontakäyrän sijoittumiseen. Jos jälleenhankintakustannusten muutos vaikuttaa tarjonnan hintajoustoon eli käytännössä tuotannontekijöiden niukkuuteen ja korvattavuuteen, niissä tapahtuva muutos vaikuttaa myös tarjontakäyrän muotoon.
Viimeinen jäljellä oleva nelikenttämallin osa on oikea alaneljännes. Sen kautta vuosittainen rakentaminen tulee osaksi koko asuntokantaa tilamarkkinoilla. Neljänneksellä on vasemman alaneljänneksen kanssa yhteinen pystyakseli, jolla on rakentamisen vuosittainen
määrä tilayksikössä mitattuna. Sillä on ensimmäisenä esitellyn tilamarkkinoiden yläneljänneksen kanssa yhteinen vaaka-akseli, jolla on koko asuntokanta tilayksikössä mitattuna.
Neljänneksen läpi kulkeva origosta lähtevä puolisuora määrittää sitä vuosittaisen rakentamisen määrää, jolla tilakanta pysyy muuttumattomana pitkällä aikavälillä. Sen kulmakertoimen määrittää vuosittainen suhteellinen poistuma (d) tilakannasta (S). Rakentamisen (C)
ja vuosittaisen poistuman (dS) erotus muodostaa kannan muutoksen, joka on nolla markkinoiden ollessa tasapainotilanteessa. Rakentamista on juuri sen verran, että vuosittain asuntokannasta poistuva tila korvautuu täysin. Tilakanta edustaa näin markkinoilla tarjottua
määrää, joka on yhtä suuri kysytyn määrän kanssa markkinoiden ollessa tasapainotilassa.
(DiPasquale & Wheaton 1992.)
Yhteenvetona nelikenttämalli toimii siis seuraavasti. Alussa lähdetään liikkeelle tilamarkkinoiden vaaka-akselin tilakannasta, josta oikeassa yläneljänneksessä määrittyy tilakysynnän mukainen vuokrataso eli tilan vuosittainen käyttöhinta. Tämä vuokrataso muuttuu va14

semmassa yläneljänneksessä pääomituskertoimen avulla hintatasoksi. Hintataso puolestaan
määrittää vasemmassa alaneljänneksessä vuosittaisen rakentamisen määrän. Oikean alaneljänneksen kautta vuosittainen rakentaminen välittyy tilakantaan. Mikäli saatu tilakannan
arvo on sama kuin mistä lähdettiin alussa liikkeelle, ovat tila- ja omaisuusmarkkinat kokonaisuutena tasapainotilassa. Mikäli uusi tilakanta poikkeaa alkuperäisestä, nelikenttämallin
muuttujat, vuokrataso, hintataso, rakentaminen ja tilakanta eivät ole keskenään täysin tasapainossa. (DiPasquale & Wheaton 1992.)
Kuten jo aiemmin todettiin, nelikenttämalli on sovellettavissa myös omistusasuntoihin, kun
vuokra käsitetään laajemmassa merkityksessä vuositasolle johdettuna asunnon omistamisen kustannuksena, jonka Poterba (1984) esittelee tarkemmin. Omistusasuntojen kohdalla
omaisuus- ja tilamarkkinat eivät ole enää erillisiä markkinoita, vaan hintojen ja vuokrien
määräytyminen tapahtuu yhden päätöksen kautta eikä konkreettista vuokraa makseta käyttäjältä omistajalle. Omistusasuntoja kysyvät kotitaloudet sen sijaan maksavat vuositasolle
johdettua kustannusta asunnon omistamisesta, joka muuttuu pääomituskertoimen kautta
vuosittaiseksi kustannukseksi, joka asunnon omistamisesta ollaan valmiita maksamaan.
Vaikka omistamisen tapauksessa vuositason maksuvalmius ja asunnosta maksettava hinta
määräytyvät yksittäisessä päätöksessä, tämä päätös on samojen kansantaloudellisten ja
pääomamarkkinoiden vaikutusten alainen, kuin vuokra-asunnoissa, joissa päätös vuokranmaksukyvystä ja asunnosta maksettavasta hinnasta tapahtuvat erikseen. (DiPasquale &
Wheaton 1992.)
On paikallaan huomauttaa, että nelikenttämalli mallintaa ensisijaisesti pitkän aikavälin
tasapainotilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia kiinteistömarkkinoilla. Lyhyen aikavälin
markkinadynamiikan ja väliaikaisen epätasapainotilan kuvaamiseen malli ei ole kovin toimiva. Se ei kuvaa välivaiheita markkinoiden siirtyessä uuteen tasapainotilaan, jonkin tekijän siirtäessä mallin käyriä. Tällaisten välivaiheiden kuvaamiseen malliin pitäisi lisätä dynaaminen yhtälösysteemi, joka merkittävästi monimutkaistaisi markkinoiden analyysiä.
(DiPasquale & Wheaton 1992.) Lyhyen aikavälin markkinadynamiikka tasapainotilojen
välillä ja väliaikainen epätasapainotila eivät liene tämän tutkimuksen tutkimusongelman
kannalta kovin merkittäviä tekijöitä, sillä tutkimus on rajattu koskemaan pitkän aikavälin
asuntotarjonnan hintajouston alueellisia eroja ja niiden syitä asuntomarkkinoiden tasapainotilassa tapahtuvassa muutoksessa.
DiPasqualen ja Wheatonin (1992) nelikenttämallissa on yksinkertaisuutensa johdosta joitakin selkeitä puutteita. Colwell (2002) käy sen puutteet kattavasti läpi ja esittää myös keinot
niiden huomioimiseen. Yksi keskeinen puute mallissa on hänen mukaansa se, että se ei tuo
visuaalisesti esiin uutta tasapainotilaa markkinaolosuhteiden muuttuessa. Uusi tasapainotila
pitää etsiä yrityksen ja erehdyksen kautta. Hän korjaa ongelman lisäämällä oikeaan yläneljännekseen pitkän aikavälin tilatarjontakäyrän etsimällä asuntokannan määrän tasapainotilaa alemmalla ja korkeammalla vuokratasolla muiden neljännesten avulla. Colwellin pitkän
ajan tarjontakäyrällä täydennetty nelikenttämalli on esitetty kuvassa 5. Kun nelikenttämallin oikeaa yläneljännestä tarkastellaan Colwellin pitkän aikavälin tarjonnan lisäyksen jälkeen, on se alaluvussa 2.1 esitellyn kansantaloustieteen perusteorian mukainen markkinatasapainon esitys, jossa samassa koordinaatistossa ovat tilojen kysytty ja tarjottu määrä
vuositasolla, vaaka-akselilla sekä tilan vuokrataso eli käyttöhinta, pystyakselilla.
Nelikenttämalliin lisätyn pitkän aikavälin tilatarjontakäyrän muoto ja paikka määrittyvät
rakentamisen tarjontakäyrää määrittävistä tekijöistä eli hintatasosta ja rakennuskustannuksista sekä vuosittaisesta poistumasta. Pääomituskertoimella on myös vaikutusta, koska oi15
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lan tarkastelun näkökulmasta luonnollinen vajaakäyttö on kuitenkin merkitsevä vajaakäytön komponentti lyhyen aikavälin spekulatiivisen komponentin sijaan. (Colwell 2002.)
Vajaakäytön vaikutus näkyy nelikenttämallissa oikeassa yläneljänneksessä, jossa tilojen
tarjottu määrä on tilojen kysyttyä määrää pienempi luonnollisen vajaakäytön johdosta pitkälläkin aikavälillä. Tilavuokra on tämän johdosta todellisuudessa korkeammalla tasolla,
kuin mitä malli ilman vajaakäyttöä antaa ymmärtää. Vajaakäyttö voidaan huomioida pitkällä aikavälillä efektiivisen vuokran avulla. Efektiivinen vuokra on se vuokrataso, joka
vaadittaisiin kaikkien tilakannan tilojen ollessa käytössä, jotta kokonaisvuokra olisi yhtä
suuri kuin todellisuudessa käytössä olevista tiloista todellisella vuokratasolla saadaan. Mitä
lähemmäs mennään yksikköjoustavaa tilakysyntää, sitä pienempi on vajaakäytön merkitys
mallissa. Mikäli kysyntä on yksikköjoustavaa, ei vajaakäytöllä ole merkitystä vaan efektiivinen vuokra on kaikilla vajaakäytön tasoilla yhtä suuri kuin vuokrataso tilakysyntäkäyrän
ja pitkän aikavälin tarjontakäyrän leikkauspisteessä, joka edustaa markkinoiden tasapainotilaa ilman vajaakäyttöä. Riippuu tilakysynnän joustavuudesta, onko efektiivinen vuokrataso vajaakäytöttömän tasapainotilan vuokratasoa korkeammalla vai matalammalla tasolla.
Todellinen vuokrataso on kuitenkin aina korkeammalla tasolla, kuin mitä vajaakäytöttömän tasapainotilan vuokrataso. (Colwell 2002)
Mallin rakenteeseen liittyvien puutteiden lisäksi Colwell (2002) esittää keinon, jolla nelikenttämallilla voidaan mallintaa markkinoiden tasapainoon hakeutumisen lyhyen aikavälin
dynamiikkaa. Tämä osoittaa, että nelikenttämalli on yksinkertaisuudestaan huolimatta
muutettavissa kuvaamaan myös sellaista lyhyen aikavälin markkinoiden toimintaa, johon
mallia ei ole edes tekijöidensä toimesta tarkoitettu. Käytännössä Colwell ratkaisee kaikki
esittämänsä keskeiset nelikenttämalliin liittyvät ongelmat. Toisaalta hän myös kehuu nelikenttämallin kompaktiutta ja pedagogisia ominaisuuksia kiinteistömarkkinoiden toiminnan
kuvaamisessa alkuperäisessä muodossaan. Näin ollen hänen lisäyksensä tekevät mallista
paremmin todellisuutta vastaavan, mutta toisaalta samalla monimutkaisemman. Colwellin
työ osoittaa, että lähtökohtaisesti nelikenttämallia voitaneen pitää varsin kattavana ja rakenteellisesti toimivana mallina kiinteistömarkkinoiden rakenteesta ja tasapainotilasta. Se
sisältää joitakin selkeitä todellisuudesta poikkeavia yksinkertaistuksia, jotka ovat kuitenkin
ratkaistavissa malliin tehtävillä muutoksilla siten, että päästään lähemmäs todellista markkinoiden tilannetta, mutta samalla mallin yksinkertaisuus kärsii.
Colwellin (2002) nelikenttämalliin lisäämän asuntotilojen pitkän aikavälin tarjonnan myötä
(ks. kuva 5) sillä pystytään teoreettisesti perustelemaan kansantaloustieteen perusteorian
(alaluku 2.1) mukainen markkinoiden tasapainotilan esitystapa asuntotilan markkinoiden
osalta. Tällöin tilamarkkinoiden yläneljännes kuvaa niiden tasapainotilaa juuri kansantaloustieteen markkinatasapainon mallin tavalla. Nelikenttämallin muut neljännekset puolestaan tuovat esiin rakenteellisesti, miten asuntotilan pitkän aikavälin tarjonta määrittyy
asuntokannan koostuessa sekä vanhoista aiemmin rakennetuista että uusista asunnoista.
DiPasquale ja Wheatonin (1992) nelikenttämalli ei ole suinkaan ainoa kiinteistömarkkinoiden rakennetta ja tasapainoa kuvaava esitys. Esimerkiksi Fisher (1992) kuvaa tilamarkkinoiden ja omaisuusmarkkinoiden välistä yhteyttä omalla nelikenttämallillaan, joka on rakenteeltaan erilainen DiPasqualen ja Wheatonin mallin kanssa. Kuitenkin Fisherinkin mallissa tila ja omaisuusmarkkinoiden välillä vallitsevat vuorovaikutukset ovat perusajatukseltaan samat kuin DiPasqualen ja Wheatonin mallissa. Tämän työn tutkimusongelman kannalta keskeistä oli tuoda esille asuntomarkkinoiden rakenne ja pitkän aikavälin tasapainotila eikä niinkään tyhjentävä esitys kiinteistömarkkinoiden teoreettisesta mallintamisesta.
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DiPasqualen ja Wheatonin (1992) nelikenttämallia päädyttiin käyttämään asuntomarkkinoiden rakenteen ja tasapainotilan esilletuomiseksi, koska sen pedagoginen selitysvoima ja
selkeys on korkeatasoinen, minkä mallin puutteita analysoinut ja korjannut Colwellkin
(2002) toteaa. DiPasqualen ja Wheatonin nelikenttämalli tuo erityisesti Colwellin oikeaan
yläneljännekseen lisäämän tilatarjontakäyrän myötä teoreettisen perusteen käyttää luvun
2.1 mukaista kansantaloustieteen perusteorian mukaista markkinatasapainon analyysiä
asuntotilan markkinoilla.
Kun pyritään tarkastelemaan tämän tutkimuksen fokuksena olevaa asuntotarjonnan hintajoustoa, täytyy yllä esitellyn asuntomarkkinoiden monimuotoisen rakenteen johdosta ensin
tuoda esiin asuntotarjonnan terminologinen monimutkaisuus. Asuntotarjontahan voidaan
mieltää joko asuntotilan tarjontana tilamarkkinoilla tai asuntojen tarjontana omaisuusmarkkinoilla. Mikäli päädytään käyttämään ensimmäistä määrittelyä, asuntotilan kysyjiä
ovat tiloissa asuvat kotitaloudet ja asuntotilan tarjoajia ovat asuntotilan omistajat. Tarkasteluajanjaksolla jokaisesta asutusta tilasta maksetaan hintana vuokra asuntotilan omistajalle.
Jos omistaja on sama kotitalous kuin tilassa asuja ei todellista vuokratransaktiota tapahdu,
vaan vuokra on asunnon omistamisen vuositasolle johdettu kustannus. Mikäli päädytään
käyttämään jälkimmäistä asuntotarjonnan määritelmää, asuntojen kysyjinä ovat asuntoja
ostavat kotitaloudet ja yritykset ja asuntojen tarjoajina ovat asuntoja myyvät kotitaloudet ja
yritykset. Jokaisessa kaupassa tapahtuu todellinen transaktio, jossa on konkreettinen havainnoitava hinta.
Kummassakin asuntotarjonnan määrittelyssä on omat puutteensa asuntomarkkinoiden tasapainotilan analysoinnin kannalta. Asuntotilan tarjonnassa tarkastellaan koko asuntokannan määrää suhteessa vuokratasoon eli tilan käyttöhintaan. Vuokratason havainnointi
markkinoilta on käytännössä mahdotonta, jos tarkastellaan asuntomarkkinoita kokonaisuutena, jakamatta sitä erikseen omistus- ja vuokrasegmentteihin. Vuokrasegmentin vuokra on
konkreettisesti havainnoitavissa. Omistussegmentin vuokra pitäisi johtaa asuntojen hintatasosta pääomituskertoimen avulla, jonka määrittely aiemmin todetusti sisältää lukuisia
oletuksia omistusasujien oman pääoman vaihtoehtoiskustannukseen ja riskitasoon liittyen.
Näin ollen koko asuntokantaan kohdistettu vuokrataso olisi väistämättä varsin epävarmasti
määritelty. Lisäksi asuntotilan markkinat kokonaisuutena ovat väistämättä jatkuvassa epätasapainotilanteessa, koska tilojen kysytty määrä on tilojen tarjottua määrää pienempi johtuen luonnollisesta vajaakäyttöasteesta. Asuntotilan tarjottu määrää eli asuntokanta on siis
jatkuvasti suurempi kuin todellisuudessa käyttöön annettu määrä.
Puolestaan asuntojen tarjonnassa omaisuusmarkkinoilla tarkasteltaisiin vain tarkasteluperiodilla myytäväksi aiottuja asuntoja vallitsevalla hintatasolla. Aiotun myyntimäärän havainnointi luotettavasti on epävarmaa, sillä on hyvin mahdollista, että kaikki asunnot, jotka
aiotaan myydä, eivät mene kaupaksi vallitsevalla hintatasolla. Voi siis olla, että asuntoomaisuuden tarjottu määrä on siis oikeasti suurempi kuin markkinoilla tapahtuneiden
kauppojen määrä.
Nelikenttämalli tarjoaa perusteet näiden kahden tarjonnan määritelmän välimuodolle. Koska asuntojen hintataso on vasemman yläneljänneksen pääomituskertoimen kautta yhteydessä vuokratasoon eli asuntotilan käyttöhintaan, voidaan asuntotilan tarjottua määrää eli
asuntokantaa tarkastella vallitsevan vuokratason sijaan vallitsevalla hintatasolla. Asuntokannassa tapahtuva muutos riippuu rakentamisen eli uusien asuntojen tarjonnan ja tilakannassa tapahtuvan poistuman erotuksesta, mikä linkittää rakennusmarkkinat ja tilakannan
toisiinsa. Nelikenttämallin mukaisesti rakentaminen on suoraan riippuvainen asuntojen
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Kysyntä (D) on kuvaajassa siis nelikenttämalliin perustuen hinnan, pääomituskertoimen,
vajaakäyttöasteen ja kansantaloudellisten tekijöiden funktio. Kysyntä voi muuttua esimerkiksi tulotason tai väkiluvun muuttuessa, jolloin tarjonnan hintajousto määrittää asuntokannan suhteellisen muutoksen hinnan suhteellisen muutoksen suhteen. Kysynnän kasvaessa D0:sta D1:een täysin joustamattoman tarjonnan ääritapauksessa (käyrä S0) pelkkä hinta
kasvaa. Käytännössä lyhyen aikavälin tarjontakäyrä on täysin joustamaton, koska kannan
muutoksessa joudutaan odottamaan uusien rakennusten valmistumista eli käyrä S0 kuvaa
itse asiassa lyhyen aikavälin tarjontaa. Käyrä S1 on esimerkki pitkän aikavälin tarjontakäyrästä, jossa asuntotarjonta ei ole täydellisen joustamatonta eikä täydellisen joustavaa
vaan jotain siltä väliltä. Käytännössä siis kysynnän muuttuessa siirrytään ensin käyrien S0
ja D1 leikkauspisteeseen lyhyellä aikavälillä ja siitä käyrien S1 ja D1 leikkauspisteeseen
pitkällä aikavälillä. Juuri tämä pitkän aikavälin asuntotarjonnan hintajousto on tämän tutkimuksen fokuksessa. Käyrä S2 edustaa täysin joustavaa tarjontaa, mutta sen voi nähdä
käytännössä pitkälti teoreettisena tapauksena asuntotarjonnan kohdalla, sillä rakennettava
maa on aina jossakin määrin niukka hyödyke.
Tässä luvussa tuotiin esille asuntotarjonnan hintajouston kannalta keskeinen kansantaloustieteellinen perusteoria, kiinteistömarkkinoiden rakenne sekä mahdollisuus määritellä asuntotarjonta eri tavoilla johtuen kiinteistömarkkinoiden jakautumisesta tila- ja omaisuusmarkkinoihin. Teoreettisen viitekehyksen esittämisen myötä seuraavassa luvussa perehdytään asuntomarkkinoiden tarjonnan ja erityisesti sen hintajouston empiiriseen tutkimukseen.
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3 Asuntotarjonnan hintajouston aiempi empiirinen tutkimus
Tässä luvussa syvennytään asuntotarjonnan hintajouston empiiriseen tutkimukseen. Aluksi
käydään läpi keskeiset lähestymistavat asuntotarjonnan hintajouston ekonometriseen tutkimukseen. Tämän jälkeen käydään läpi eri alueilla saatuja tutkimustuloksia tarjonnan hintajouston suuruudesta. Luvun loppuosa keskittyy tarjonnan hintajoustoon vaikuttavien tekijöiden empiirisiin tutkimustuloksiin, joiden näkökulmasta pohditaan hintajoustoon vaikuttamisen mahdollisuutta Suomessa julkisen hallinnon näkökulmasta.

3.1 Asuntotarjonnan ekonometrinen mallintaminen
Asuntotarjonnan mallintaminen kohtaa monia haasteita. Asuntokannan tuottaman asumisen
palvelun määrän mittaaminen on teoreettisesti houkuttelevaa, mutta erittäin vaikeaa. Asunnot eroavat merkittävästi monilta laatuominaisuuksiltaan ja siten ei ole olemassa mitään
yleispätevää asuntoyksikköä. Lisäksi asuntojen kestävyys tekee asuntotarjonnan mallintamisesta vaikeaa, sillä asuntokannan muutos määräytyy sekä uusien asuntojen tuotannon
että olemassa olevassa asuntokannassa tapahtuvien muutosten kautta. Olemassa olevassa
kannassa tapahtuu käyttötarkoituksen muutoksia, purkamisia, tyhjenemisiä, korjauksia ja
parannuksia. Asuntojen kestävyyden johdosta asuntotuotanto edustaa usein vain pientä
lisäystä koko asuntokannassa. Tarjonnan mallintamisen vaikeus aiheuttaa suuren vaihtelun
asuntotarjonnan empiirisessä tutkimuksessa, jossa tutkimusmetodit, tutkimuksissa käytetty
data ja saadut tulokset vaihtelevat suuresti. 2000-luvulla asuntotarjonnan tutkimuksen määrä on kasvanut huomattavasti. Suurin osa asuntotarjonnan empiirisestä tutkimuksesta keskittyy uudisrakentamiseen eikä niinkään parannusten, korjausten ja huollon myötä tapahtuvaan asuntokannan muutokseen. Asuntotarjonnan määrittäjien estimointimetodit voidaan
jakaa kolmeen päätyyppiin: supistetun muodon estimointiin, rakenteelliseen lähestymistapaan ja virheenkorjausmalleihin. (Kim ym. 2012.)

3.1.1 Supistetun muodon estimointi
Supistetun muodon estimoinnissa rakennetaan kysyntää ja tarjontaa selittävä yhtälösysteemi, joka supistetaan yhdeksi estimoitavaksi yhtälöksi. Malpezzi ja Mayo (1997) esittivät
Muthin (1960) ja Follainin (1979) töihin perustuen seuraavan yhtälösysteemin:
QD = α0 + α1 Ph + α2 Y + α3 D

(3)

QS = β0 + β1 Ph

(4)

QD = QS

(5)

, joissa
QD = asuntojen kysytyn määrän luonnollinen logaritmi,
QS = asuntojen tarjotun määrän luonnollinen logaritmi
Ph = asuntojen reaalisen yksikköhinnan luonnollinen logaritmi
Y = reaalitulotason luonnollinen logaritmi ja
D = väkiluvun luonnollinen logaritmi.
Kaikki tekijät ovat yhtälöissä luonnollisessa logaritmissa käytännöllisistä syistä. Muun
muassa etuna luonnollisen logaritmin käytöstä on se, että kysyttyä ja tarjottua määrää selit-

21

tävien muuttujien kertoimet voidaan tällöin tulkita approksimatiivisesti joustoiksi eli kysytyn ja tarjotun määrän suhteellisiksi muutoksiksi selittävien tekijöiden suhteellisten muutosten suhteen. (Malpezzi & Mayo 1997.) Yhtälö (5) edellyttää markkinoiden tasapainoa,
johon perehdyttiin tarkemmin luvussa 2. Siinä todettiin kansantaloustieteen teorian mukaan
markkinoiden hakeutuvan tasapainoon, mikäli ne ovat kilpaillut ja hinta markkinoilla pääsee liikkumaan vapaasti.
Yhtälösysteemi saadaan supistettua yhteen yhtälöön sijoittamalla yhtälöt (3) ja (4) yhtälöön
(5) ja ratkaisemalla siitä asuntojen hinta Ph, jolloin saadaan systeemin supistetun muodon
yhtälö (Malpezzi & Mayo 1997).
Ph = (α0 – β0) / (β1 – α1) + (α2 / (β1 – α1)) * Y + (α3 / (β1 – α1)) * D

(6)

Yhtälö (6) voidaan kirjoittaa lyhyemmässä muodossa (Malpezzi & Mayo 1997):
Ph = γ0 + γ1 Y +γ2 D + ε

(7)

, jossa
γ1 = α2 / (β1 – α1) = asuntohintojen jousto tulojen suhteen ja
γ2 = α3 / (β1 – α1) = on asuntohintojen jousto väkiluvun suhteen ja
ε = satunnaisesti vaihteleva virhetermi.
Yhtälö (7) estimoidaan ekonometrian keinoin ja asuntotarjonnan hintajousto β1 voidaan
laskea seuraavasti (Malpezzi & Mayo 1997):
γ1 = α2 / (β1 – α1)  β1 = α2 / γ1 + α1

(8)

Asuntotarjonnan hintajouston laskeminen tällä tavalla edellyttää oletusten tekemistä asuntokysynnän hintajoustosta (α1) ja asuntokysynnän tulojoustosta (α2) (Malpezzi & Mayo
1997).
Malpezzin ja Mayon (1997) yhtälösysteemi on vain yksi esimerkki asuntotarjonnan joustavuuden ekonometrisesta tutkimuksesta supistetun muodon yhtälöllä. Se on esitetty tässä
yhteydessä menetelmän perusajatuksen esilletuomiseksi.
Supistetun muodon estimointi asuntomarkkinoiden tarjonnan mallintamisen lähestymistapana on käyttökelpoinen erityisesti pitkän aikavälin tarjontajoustojen vertailuun tähtäävässä tutkimuksessa, koska tarvittavan datan vaatimukset ovat verrattain pienet. Yllä esitetyssä esimerkkitapauksessa riittävät aikasarjat asuntojen hinnoista, kotitalouksien tulotasosta
ja populaatiosta. Tämän mallinnustavan estimaattien tarkkuus riippuu kuitenkin täysin
asuntojen kysyttyä ja tarjottua määrää mallintavista yhtälösysteemin yhtälöistä sekä tarjonnan hintajouston määrityksessä tarvittavien kysynnän joustojen oletetuista arvoista. (Kim
ym. 2012.)

3.1.2 Rakenteellinen lähestymistapa
Rakenteellisessa lähestymistavassa pyritään asuntotarjontaa mallintamaan estimoimalla
suoraan asuntohintojen muutokseen vastaavaa uusien asuntojen rakentamista. Mallien spesifikaatiot vaihtelevat varsin paljon keskenään. Perusajatuksena lähestymistavassa on rakentaa yhtälö, joka selittää uusien asuntojen rakentamisen määrää asuntojen hinnoilla ja
muilla muuttujilla. (Kim ym. 2012.) On syytä huomauttaa, että luvussa alaluvussa 2.2 esi22

tetyn asuntomarkkinoiden rakenteen mukaisesti rakenteellisella lähestymistavalla rajoitutaan tutkimaan uusien asuntojen tarjonnan joustavuutta eikä koko asuntokannan edustaman
tarjonnan joustavuutta. Kuitenkin alaluvun 2.2 mukaisesti uusien asuntojen tarjonta määrittää asuntokannan muutosta yhdessä kannasta tapahtuvan poistuman kanssa, joten kannan
edustaman tarjotun määrän muutos on riippuvainen uusien asuntojen tarjotun määrän muutoksesta eli näiden kahden eri tarjonnan hintajoustot todennäköisesti korreloivat toistensa
kanssa varsin paljon.
Meen (2005) toteaa, että on ollut hyvin vahva yhteisymmärrys asuntorakentamisen pitkän
aikavälin tarjontaan vaikuttavista perustavanlaatuisista tekijöistä. Hän vetää nämä yhteen
seuraavassa yhtälössä.
stt = α0 + α1pht + α2(costt) + α3Rt + εt

(9)

, jossa
stt = asuntojen aloitukset hetkellä t pitkän aikavälin tasapainotilassa,
pht = asuntojen reaalisen hintaindeksin pisteluku hetkellä t,
costt = reaalisen rakennuskustannusindeksin pisteluku hetkellä t,
Rt = lyhyen aikavälin nimellinen korkotaso hetkellä t ja
εt = satunnaisesti vaihteleva virhetermi.
Yhtälössä 9 kaikki pienellä kirjoitetut muuttujat ovat luonnollisessa logaritmissa eli kaikki
muuttujat lukuun ottamatta lyhyen aikavälin nimellistä korkotasoa. Vaikkei Meen (2005)
luonnollisen logaritmin käytön syytä erikseen mainitsekaan, ovat loogisimmat syyt tähän
todennäköisesti ekonometriaan liittyvät käytännölliset syyt, jotka esimerkiksi Malpezzi ja
Mayo (1997) mainitsevat. Heidän mukaansa käytännön etuna luonnollisen logaritmin käytöstä on selittävien muuttujien kertoimien tulkinta approksimatiivisesti joustoina, kun sekä
selitettävä että selittäjä ovat luonnollisessa logaritmissa. Näin ollen yhtälössä 9 kerroin α1
voidaan tulkita uusien asuntojen tarjonnan hintajoustoksi ja kerroin α2 uusien asuntojen
tarjonnan joustoksi rakennuskustannusten suhteen.
Meen (2005) on katsonut havainnollisimmaksi, että korkotaso on yhtälössä ilman luonnollista logaritmia. Loogiselta vaikuttavana perusteena tälle on nähtävissä se, että kertoimen
α3 kohdalla ollaan approksimatiivisen uusien asuntojen tarjonnan jouston korkotason suhteen sijaan kiinnostuneempia approksimatiivisesta uusien asuntojen tarjonnan prosenttimuutoksesta korkotasossa tapahtuvan yksikkömuutoksen eli korkoprosentin muutoksen
suhteen.

3.1.3 Virheenkorjausmallit
Kolmannessa asuntotarjonnan hintajouston tutkimussuuntauksessa, virheenkorjausmalleissa, yhdistetään pitkän aikavälin riippuvuus mallin muuttujien välillä lyhyen aikavälin riippuvuuksiin näiden muutosten välillä. Niissä on yleensä päämotivaationa lyhyen aikavälin
hintadynamiikan tutkiminen asunto-omaisuuden markkinoiden tehokkuuden näkökulmasta.
Yleensä virheenkorjausmallien rakentaminen lähtee liikkeelle pitkän aikavälin tasapainohinnan estimoinnilla. Tämän jälkeen tutkitaan hintojen lyhyen aikavälin poikkeamia pitkän
aikavälin tasapainotilasta sekä niiden hakeutumista tasapainotilaan lyhyen aikavälin hintadynamiikan mallintamiseksi. (Kim ym. 2012.) Virheenkorjausmallien vaiheita tarkasteltaessa, pitkän aikavälin tasapainohintaa estimoiva osuus perustuu alaluvun 3.1.1 mukaiseen
supistetun muodon estimointiin. Niissä on kuitenkin lisänä lyhyen aikavälin dynamiikkaa
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mallintava osuus, johon on useimmiten myös kohdistettu tutkimuksen päämielenkiinto.
Koska tämän tutkimuksen fokuksena on pitkän aikavälin asuntotarjonnan hintajousto, ei
tämän työn tavoitteiden kannalta liene kovin tarkoituksenmukaista käydä tarkemmin läpi
lyhyen aikavälin asuntohintojen dynamiikan tutkimusta. Kuitenkin virheenkorjausmalleihin perustuva lähestymistapa on asuntotarjonnan joustavuuden ekonometrisen mallintamisen kannalta sikäli relevantti, että sen mukaisten mallien pitkän aikavälin tasapainotilaa
koskevista osista on mahdollista laskea alaluvun 3.1.1 mukaisesti pitkän aikavälin asuntotarjonnan hintajoustolle estimaatteja. Näin ollen virheenkorjausmallitkin voivat siis tuottaa
niitä

3.2 Asuntotarjonnan hintajouston empiiriset tulokset
Asuntomarkkinoiden tarjonnan tutkimus on kasvanut viime aikoina nopeasti. Suurin osa
tarjonnan joustavuuden empiirisestä tutkimuksesta on keskittynyt Yhdysvaltojen markkinoihin ja niiden ulkopuolella tehty tutkimus on ollut suhteellisen vähäistä verrattuna Yhdysvaltojen markkinoiden tutkimiseen. Johtuen useasta eri lähestymistavasta asuntotarjonnan joustavuuden mallintamiseen sekä käytettyjen muuttujien vaihtelevuudesta, joustoestimaatit vaihtelevat merkittävästi riippuen mallien spesifikaatioista ja niissä käytetystä datasta. Siksi jopa saman kaupungin samalla aikavälillä suoritettujen estimointien tulokset
voivat vaihdella toisistaan. (Kim ym. 2012.)
Seuraavaksi käydään läpi aiemmassa tutkimuksessa saatuja empiirisiä tuloksia tarjonnan
hintajoustosta joustoestimaattien vaihtelun esille tuomiseksi eri alueilla. Alla raportoitavat
tutkimustulokset on vedetty yhteen Taulukossa 1. Taulukossa on esitetty jokaisen tutkimuksen kohdalla tarjonnan hintajouston estimaattien lisäksi se, mitä alaluvussa 3.1 esiteltyä lähestymistapaa ekonometrinen malli noudattaa, mallissa käytetty selitettävä muuttuja
sekä mallissa käytetyn datan ajalliset ja paikalliset ominaisuudet. Taulukkoon on jätetty
väli erottamaan valtiotason ja alueellisen tason tutkimuksia.
Taulukko 1
Tekijä(t)
Follain (1979)

Estimoinnin lä- Käytetty data
Selitettävä muuttuja
hestymistapa
Supistettu muoto Yhdysvallat; 1947-1975 Asuntojen hintataso
& Rakenteellinen

Poterba (1984)

Rakenteellinen

Yhdysvallat: 1963-1982
(kvartaalitaso)
Yhdysvallat; 1963-1983
(kvartaalitaso)
Yhdysvallat; 1963-1990

Tarjonnan hintajouston estimaatit
Rakentamisen tarjonta: täydellinen joustavuus
0,5-2,3

Investoinnit uusiin
omakotitaloihin
Topel & Rosen Rakenteellinen
Omakotitalojen aloi- pitkä aikaväli: 3,0;
(1988)
tukset
lyhyt aikaväli: 1,0
DiPasquale &
Rakenteellinen
Omakotitalojen aloi- rakentaminen: 1,0-1,2;
Wheaton (1994)
tukset
asuntotarjonta: 1,2-1,4
Asuntojen nimellinen Malesia: 0-0,44;
Mayo & Shep- Supistettu muoto Malesia: 1972-1986;
hintaindeksi (luonnoll. Thaimaa: 3,26-9,31;
pard (1996)
Thaimaa: 1970-1986;
Etelä-Korea: 0-0,40
Etelä-Korea: 1970-1985 logaritmi)
Malpezzi &
Supistettu muoto Malesia: 1972-1986;
Asuntojen reaalihinta- Malesia: 0-0,35;
Mayo (1997)
Thaimaa ja Korea: 1970- taso (luonnoll. loga- Thaimaa: täydellinen
joustavuus; Etelä1986)
ritmi)
Korea: 0-0,17; Yhdysvallat 12,59–19,88
Yhdysvallat: 1950-1954 Investoinnit uusiin
Selittäjät tasossa:
Blackley (1999) Rakenteellinen
asuntoihin
1,6-3,7;
Selittäjät muutoksia:
noin 0,8
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Mayer & Somer- Rakenteellinen
ville (2000a)
Malpezzi &
Supistettu muoto
Maclennan
(2001)

Yhdysvallat: 1975-1994 Omakotitalojen aloi(kvartaalitaso)
tukset
Uusien asuntojen
Yhdysvallat (USA):
1889-1913, 1948-1994; reaalihintataso (luonIso-Britannia (UK): 1850- noll. logaritmi)
1913, 1948-1995

Ball ym. (2010) Rakenteellinen
lähestymistapa

Iso-Britannia (UK) ja
Yhdysvallat (USA):
1970-2007 (kvartaalitaso); Australia: 1985-2007
(kvartaalitaso)
Eurooppa (12 maata):
1977-1999

Wigren & Wil- Virheenkorjaushelmsson (2007) malli

Asuntoaloitukset
(luonnoll. logaritmi)

rakentaminen: 6,3;
asuntotarjonta: 0,08
Rakentamisen tarjonta: Ennen sotia: 4-10
(USA), 1-4 (UK);
Sotien jälkeen: 6-13
(USA), 0-<1 (UK)
UK: 0,156;
USA: 0,488;
Australia: 0,554

Asuntokanta mitattuna Yleinen: 0,10; Suomi,
asuntojen lukumäärä- Espanjan ja IsoBritannia: teorian
nä
vastaisesti negatiivinen

Yhdysvallat (76 MSA:ta): Omakotitalojen reaa- Kaikkien havaintojen
1980-1998
lihintataso (luonnoll. yhteinen: 1,8-3,2;
Tiukasti säännellyt:
logaritmi)
1,0–2,1; Löyhästi
säännellyt: 2,6–4,3;
Väestötiheydeltään
suurimmat: 1,4–2,7;
Väestötiheydeltään
pienimmät: 0,9–2,1
Rakenteellinen
Yhdysvallat (45 MSA:ta): Asuinrakennuslupien 23 tilastollisesti mer1979-1996
määrän ja keskimää- kitsevää MSA:ta:
räisen perhekoon tulon 1,43–21,6
suhde populaatioon
Supistettu muoto Yhdysvallat (133
Omistusasuntojen
Keskiarvo: 0,62; MeMSA:ta): 1990, 2000
määrän 10 vuoden
diaani: 0,60; Vaihtesuhteellinen muutos luväli: n. 0,1-3,0
Supistettu muoto Yhdysvallat (metropoli- Rakennuskustannuk- Populaatiolla painotetalueet): 1970, 2000
silla säädetyn mediaa- tu keskiarvo: 0,75;
niomakotitalohinnan Painottamaton kes(luonnoll. logaritmi) kiarvo: 2,50
muutos 1970-2000

Harter-Dreiman Virheenkorjaus(2004)
malli

Green ym.
(2005)
Goodman ja
Thibodeau
(2008)
Saiz (2010)

Pryce (1999)

Rakenteellinen

Iso-Britannia (162 piiri- Yksityisten asuntojen 1988: 0,58 keskiarvo;
kuntaa): 1988, 1992
aloitukset
1992: 1,03 keskiarvo

Meen (2005)

Rakenteellinen

Iso-Britannia (9 hallinto- Asuntoaloitusten
aluetta): 1973–2002
(luonnoll. logaritmi)
(kvartaalitaso)
vuosimuutos

Peng & Wheaton Rakenteellinen
(1994)

Hong Kong: 1965-1990

Wang ym. (2012 Supistettu muoto Kiina (35 kaupunkia):
& Rakenteellinen 1998-2009
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0,00-0,84

Valmistuneet asunnot 1,11
Koko maa: 2,82-5,64;
Supistettu muoto:
Kaupunkitaso: 1,52asuntojen hintataso
(luonnoll. logaritmi) 37,05
Rakenteellinen: asuntoaloitukset (luonnoll.
logaritmi)

McLaughlin
(2011)

Rakenteellinen

Australia (5 osavaltiopää- Asuntojen rakennus- Koko aineisto:
kaupunkia): 1996-2010 luvat (luonnoll. loga- 3,9-5,8
(kvartaalitaso)
ritmi)

McLaughlin
(2012)

Rakenteellinen

Australia(6 osavaltiopää- Asuntojen rakennus- Omakotitalot: 5,44
kaupunkia): 1983-2010 luvat (luonnoll. loga- (koko aineisto)
(kvartaalitaso)
ritmi)
Muut asunnot: 17,33
(koko aineisto)
Myös kaupunkikohtaiset estimaatit, joissa
merkittävää vaihtelua

3.2.1 Empiirinen tutkimus tarjonnan hintajoustosta valtiotasolla
Follainin (1979) varhaisessa asuntotarjonnan joustavuuden tutkimuksessa mallinnettiin
supistetun muodon estimoinnilla asuntojen hintatasoa Yhdysvalloissa vuosien 1947–1975
datalla. Follain löysi viitteitä täydellisen joustavasta rakentamisen tarjonnan hintajoustosta
pitkällä aikavälillä. Hän käytti tutkimuksessaan supistetun muodon estimoinnin lisäksi rakenteellisen lähestymistavan mukaisten yhtälöjen estimointia.
Poterba (1984) tutki rakenteellisella lähestymistavalla investointeja uusiin omakotitaloihin
käyttäen Yhdysvaltojen kvartaalidataa vuosilta 1964–1982. Hän estimoi mallillaan omakotitalojen rakentamisen hintajoustoksi 0,5-2,3 mallispesifikaatioista riippuen. Topel ja Rosen (1988) mallinsivat rakenteellisella lähestymistavalla uusien omakotitalojen aloituksia
Yhdysvaltojen vuosien 1963–1983 kvartaalidatalla. He saivat tuloksena uusien omakotitalojen tarjonnan hintajoustoksi lyhyellä aikavälillä 1,0 ja pitkällä aikavälillä 3,0. He myös
totesivat eron katoavan vuoden sisällä. DiPasquale ja Wheaton (1994) tutkivat omakotitalojen aloituksia vuosina 1963–1990 Yhdysvalloissa rakenteellisella lähestymistavalla ja
saivat tuloksena uusien omakotitalojen rakentamisen hintajoustoksi 1,0–1,2 ja asuntotarjonnan hintajoustoksi koko asuntokannalla 1,2–1,4. Nämä kaksi eri hintajoustoa olivat siis
varsin lähellä toisiaan.
Mayo ja Sheppard (1996) estimoivat Malesian, Thaimaan ja Etelä-Korean asuntotarjonnan
hintajoustot nimellistä asuntojen hintaindeksiä selittävällä supistetun muodon yhtälöllä.
Hinnan tulojoustosta johdettiin tutkimuksessa tarjonnan hintajousto olettamalla kysynnän
tulojouston olevan 0,5-1,0 ja kysynnän hintajouston (-0,2)-(-0,5). Tuloksina tarjonnan hintajouston vaihteluväliksi saatiin Malesiassa 0-0,44, Thaimaassa 3,26-9,31 ja EteläKoreassa 0-0,40.
Vuotta myöhemmin myös Malpezzi ja Mayo (1997) tutkivat Malesian, Thaimaan ja EteläKorean asuntomarkkinoita. He mallinsivat supistetun muodon yhtälössään asuntojen reaalihintatasoa. Malesian data oli vuosilta 1972–1986, Thaimaan ja Korean vuosilta 1970–
1986. Hinnan tulojoustosta johdettiin tutkimuksessa tarjonnan hintajousto olettamalla kysynnän tulojouston olevan 1,0 tai 1,5 ja kysynnän hintajouston -0,5 tai -1,0. Molemmissa
oletuksissa kysyntä oletettiin siis joustavammaksi näiden tekijöiden suhteen kuin aiemmassa Mayon ja Sheppardin (1996) tutkimuksessa. Tuloksina tarjonnan hintajouston vaihteluväliksi saatiin Malesiassa 0-0,35 ja Etelä-Koreassa 0-0,17. Thaimaassa tuloksena oli täydellisen joustava tarjonta. Lisäksi samoilla oletuksilla muista joustoista laskettiin tarjonnan
hintajousto Yhdysvalloille aiemmassa tutkimuksessa estimoidusta supistetun muodon yhtälöstä vertailua varten. Tämän Yhdysvaltojen tarjonnan joustavuuden Malpezzi ja Mayo
laskivat oletuksillaan olevan 12,59–19,88.
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Blackley (1999) mallinsi rakenteellisella lähestymistavalla investointeja uusiin asuntoihin
vuosina 1950–1994 Yhdysvalloissa. Hänen estimaattinsa asuntotuotannon hintajoustosta
vaihteli välillä 1,6–3,7 mallispesifikaatiosta riippuen selittävien muuttujien ollessa tasossa.
Blackleyn estimaatit laskivat noin 0,8 tasolle, kun selittävät muuttujat olivat vuosimuutoksia tasojen sijaan. Mayer ja Somerville (2000a) puolestaan tutkivat rakenteellisella lähestymistavalla omakotitalojen aloituksia vuosien 1975–1994 kvartaalidatalla Yhdysvalloissa.
He mallinsivat niitä selittävien muuttujien kvartaalimuutoksilla ja saivat tuloksina aloitusten hintajoustoksi 6,3 ja asuntokannan hintajoustoksi 0,08. Tämä tulos poikkeaa varsin
merkittävästi DiPasqualen ja Wheatonin (1994) tuloksesta, jossa nämä kaksi hintajoustoa
olivat varsin lähellä toisiaan.
Malpezzi ja Maclennan (2001) mallinsivat supistetun muodon yhtälöllään uusien asuntojen
reaalihintatasoa Yhdysvaltojen vuosien 1889–1994 ja Iso-Britannian vuosien 1850–1995
datalla. He jakoivat datan maailmansotia edeltävään ja maailmansotien jälkeiseen aikaan
poistaen datasta vuodet 1914–1947. Ennen sotaa uusien asuntojen tarjonnan hintajouston
tulokset vaihtelivat Yhdysvalloissa välillä 4-10 ja Iso-Britanniassa välillä 1-4 riippuen kysynnän tulojouston ja hintajouston eri oletetuista arvoista (kysynnän hintajousto -0,1 tai 0,5 ja kysynnän tulojousto 0,5 tai 1,0). Sodan jälkeen vastaavilla oletuksilla Yhdysvaltojen
tarjonnan hintajousto vaihteli välillä 6-13 ja Iso-Britannian nollan ja alle yhden välillä.
Lisäksi Malpezzi ja Maclennan rakensivat tutkimuksessaan mallin, jossa otettiin huomioon
kannan säätymiseen kuluva, vuotta pidempi aika. Tällä mallilla estimoitiin sodan jälkeiseksi uusien asuntojen tarjonnan hintajoustoksi USA:ssa 1-6. Iso-Britannian uusien asuntojen
tarjonnan joustavuus jäi tälläkin mallilla nollan ja alle yhden välille.
Ball ym. (2010) tutkivat rakenteellisella lähestymistavalla asuntojen aloitusten hintajoustoa
vertailun kannalta Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen data oli kvartaalista vuosilta 1970–2007. Australian data oli kvartaalista vuosilta 1985–2007. Aloitusten tasoa selittämällä he saivat tuloksiksi hintajoustosta IsoBritannialle 0,156 ja USA:lle 0,488. Australian vastaava tulos oli 0,554. Tutkimuksessa
mallinnettiin myös dynaamisen mallin kautta asuntojen aloitusten muutosta. Tutkimuksen
tarkoitusperänä oli osoittaa, että Iso-Britannian matalammat hintajouston estimaatit aiemmassa tutkimuksessa eivät selity pelkillä mallien spesifikaatioeroilla, mikä käy ilmi tuloksista.
Wigren ja Wilhelmsson (2007) mallinsivat virheenkorjausmallilla eurooppalaisia asuntomarkkinoita 12 Euroopan maassa. Sen pitkän aikavälin tasapainotilaa mallintavassa osuudessa tutkittiin selitettävänä muuttujana asuntokantaa asuntojen lukumääränä mitattuna
vuosina 1977–1999. 12 tutkimusmaasta ainoastaan Suomessa, Espanjassa ja IsoBritanniassa saatiin asuntotarjonnan hintajoustolle tilastollisesti merkittävästi kaikkien
maiden yhteisestä asuntotarjonnan hintajoustosta poikkeava estimaatti, mikä on tämän tutkimuksen tutkimusongelman kannalta varsin mielenkiintoista. Yhteinen asuntotarjonnan
hintajousto oli tutkimuksessa 0,10. Suomen, Espanjan ja Iso-Britannian asuntotarjonnan
hintajousto oli kuitenkin poikkeaman jälkeen teorian vastaisesti negatiivinen eli jostakin
syystä malli ei toiminut kovin hyvin näiden maiden kohdalla. Tutkimus kuitenkin antaa
viitteitä, että Euroopan asuntomarkkinoita on mahdollista pitää jollakin tasolla yhtenä
markkina-alueena.
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3.2.2 Empiirinen tutkimus tarjonnan hintajoustosta aluetasolla
Asuntotarjonnan hintajoustoa on tutkittu viime vuosina varsin paljon alueellisella datalla
erityisesti Yhdysvalloissa. Selkeästi yleisin asuntotarjonnan tutkimuksessa käytetty alueellisen datan keräystaso Yhdysvalloissa on metropolitilastoalue (tästä eteenpäin MSA), joka
käsitetään Yhdysvaltojen tilastoissa alueeksi, jonka urbaanin ydinalueen populaatio on
vähintään 50 000 henkilöä (United States Census Bureau 2013). Suomessa metropolialue
käsitteenä on perinteisesti käsitetty minimiväkimäärältään suuremmaksi kuin Yhdysvaltojen MSA.
Harter-Dreiman (2004) mallinsi virheenkorjausmallilla omakotitalojen reaalihintatasoa 76
MSA:n vuosien 1980–1998 datalla. Omakotitalotarjonnan hintajouston vaihteluvälin johtamiseksi pitkän aikavälin hintamallista oletettiin kysynnän tulojoustoksi 0,75 tai 1 ja kysynnän hintajoustoksi -0,5 tai -1. Tuloksena yhteisestä tarjonnan hintajoustosta kaikkien
havaintoalueiden havainnoilla Harter-Dreiman (2004) sai 1,8–3,2. Väestötiheydeltään 20
pienimmän MSA:n havainnoilla hintajousto asettui 0,9–2,1 välille ja väestötiheydeltään 20
suurimman MSA:n havainnoilla 1,4–2,7 välille. Tämä antaisi ymmärtää, ettei väestötiheys
vaikuta MSA-tason tarjonnan hintajouston eroihin, mikä on maan niukkuuden teoreettisen
vaikutuksen kannalta varsin yllättävä tulos. Lisäksi 49 MSA:ta jaoteltiin tutkimuksessa
Malpezzin (1996) kaupunkikohtaisen säätelyindeksin mukaan säätelyltään tiukkoihin ja
löysiin alueisiin. Tiukasti säädeltyjen hintajoustoksi saatiin 1,0–2,1 ja löysemmin säädeltyjen 2,6–4,3. Estimoinnit tehtiin myös kullekin MSA:lle erikseen, mutta niiden tulokset
vaikka olivatkin suurimmaksi osaksi järkevät (vain 15/76 MSA:lle saatiin negatiivinen
hinnan tulojousto teorian vastaisesti) ovat tilastollisesti varsin arveluttavat johtuen pienestä
havaintomäärästä yhden MSA:n tasolla.
Green ym. (2005) rakensivat rakenteellisen lähestymistavan mallin, jossa selitettiin prosenttimuutosta asuntokannassa (mitattuna uusien asuinrakennuslupien määrän ja keskimääräisen perhekoon tulon suhteella populaatioon) käyttäen 45 MSA:n dataa vuosilta 1979–
1996. Tuloksena he saivat tilastollisesti merkitsevät estimaatit asuntotarjonnan hintajoustosta 23 MSA:lla. Nämä tilastollisesti merkitsevät estimaatit vaihtelivat välillä 1,43–21,6.
Lisäksi Green ym. rakensivat hintajoustoa selittävän mallin, jonka tuloksiin palataan myöhemmin alaluvussa 3.3.
Goodman ja Thibodeau (2008) estimoivat asuntojen arvonmuutosta selittävän supistetun
muodon yhtälön 5 911 MSA-tason tilastoaluetta pienemmällä Yhdysvaltojen tilastoalueella
vuosien 1990 ja 2000 tilastoilla. Alun perin alueita oli käytössä 9 000 mutta tutkimuksen
fokuksen takia keskityttiin vain sellaisiin alueisiin, joiden asuntojen määrä kasvoi tarkasteluvuosien välillä. Jokainen alue ryhmiteltiin vielä MSA-tasolle ja osa selittävistä muuttujista (mediaanitulojen muutos, omistusasunnon käyttäjäkustannuksen muutos ja omistusasujapopulaation muutos) sisällytettiin hintamalliin sekä alueen että MSA:n arvoilla.
Arvonmuutoksen estimaatteja käytettiin tämän jälkeen selittävänä muuttujana omistusasuntomäärän suhteellista muutosta selittävässä yhtälössä, josta saatiin tuloksena omistusasuntojen tarjonnan hintajouston estimaatit 133 MSA:n tasolla. Joustoista 95 oli positiivisia eli teoreettisesti järkeviä. Näiden keskiarvo oli 0,62 ja mediaani 0,60 sekä vaihteluväli noin 0,1-3,0.
Varsin tuoreessa tutkimuksessa Saiz (2010) määritti supistetun muodon estimoinnilla tarjonnan hintajouston Yhdysvaltain metropolialueille. Saizin estimointi perustui asuntojen
mediaanihinnan muutoksen selittämiseen 1970–2000 välillä siten, että kysyntäpuolen muu28

tosten vaikutus hintaan kontrolloitiin pois. Tarjonnan hintajousto metropolialueille estimoitiin tästä hintamuutoksesta. Joustojen populaatiolla painotettu keskiarvo oli 1,75. Saizin
tutkimuksen pääpaino oli rakennettavissa olevan maan ja sääntelyn vaikutuksissa tarjonnan
hintajoustoon. Näihin tuloksiin palataan myöhemmin alaluvussa 3.3.
Yhdysvaltojen ulkopuolisen alueellisen asuntotarjonnan hintajouston tutkimuksen osalta
Iso-Britannia nousee esiin suosittuna tutkimuskohteena. Pryce (1999) mallinsi rakenteellisella lähestymistavalla 162:ssa Iso-Britannian 366 piirikunnasta yksityisten asuntojen aloituksia ja sai yksityisen rakentamisen hintajoustoksi 0,58 vuonna 1988 ja 1,03 vuonna 1992.
Tutkimus ei siis käyttänyt aikasarjadataa vaan piirikuntien poikkileikkausdataa näinä kahtena vuonna. Vuosi 1988 edusti heikkoa markkinatilannetta ja vuosi 1992 nousukautta.
Lisäksi tutkimuksessa todettiin, että hintajoustot vaihtelivat varsin voimakkaasti piirikunnittain molempina vuosina. Meen (2005) puolestaan tarkasteli yhdeksää Englannin hallintoaluetta rakenteellisen lähestymistavan dynaamisella mallilla, jossa asuntojen aloituksien
vuosimuutosta mallinnettiin saman kvartaalin muuttuja-arvojen lisäksi edellisten kvartaalien arvoilla. Tutkimuksen data oli kvartaalista vuosilta 1973–2002 ja tuloksena saatiin uusien asuntojen rakentamisen hintajoustojen estimaatit hallintoalueille väliltä 0,0-0,84.
Hong Kongissa puolestaan estimoitiin Pengin ja Wheatonin (1994) tutkimuksessa rakenteellisella lähestymistavalla uusien asuntojen tarjonnan hintajoustoksi 1,11 vuosien 1965–
1990 datalla. Manner-Kiinan puolella Wang ym. (2012) tutkivat supistetun muodon estimoinnilla 35 Kiinan kaupungin vuosien 1998–2009 datalla tarjonnan hintajoustoa. Yhdistetyllä datalla tulokseksi saatiin 2,82–5,64 kannan säätymiseen liittyvästä spesifikaatiosta
riippuen. Huomioitavaa on, että tarjonnan hintajouston laskemisessa tarvittavat muuttujat
estimoitiin kysyntäyhtälön avulla eli niille ei käytetty oletettuja arvoja. Lisäksi tutkittiin
kaupunkikohtaista hintajoustoa mallintamalla asuntojen aloituksia rakenteellisella lähestymistavalla. Tilastollisesti merkitsevät ja merkiltään järkevät tulokset vaihtelivat välillä
1,52–37,05.
McLaughlin (2011) mallinsi viiden Australian osavaltiopääkaupungin asuntomarkkinoita
vuosien 1996–2010 välisellä kvartaalidatalla uusien asuntojen tarjonnan hintajouston estimoimiseksi. Hänen mallissaan rakennuslupien määrää selitettiin dynaamisesti edellisten
periodien hintamuutoksella. Näin tuloksena saatiin kaikkien kaupunkien yhteiselle tarjonnan hintajoustolle vaihteluväliksi 3,9–5,8 mallispesifikaatioista riippuen. McLaughlin
(2012) täydensi edellä mainittua tutkimustaan estimoimalla vuosien 1983–2010 välisellä
kvartaalidatalla osavaltiopääkaupunkien uusien asuntojen tarjonnan hintajoustoa aikaväliltään pidemmällä dynaamisella mallilla erikseen omakotitaloille ja muille asunnoille. Tuloksena tarjonnan hintajoustoksi saatiin uusille omakotitaloille 5,44 ja muille uusille asunnoille noin 17,33. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös osavaltiopääkaupunkien hintajoustoja
erikseen, jolloin niiden todettiin vaihtelevan kaupunkikohtaisesti sekä uusien omakotitalojen että muiden uusien asuntojen kohdalla.
Kaiken kaikkiaan aiemmassa empiirisessä tutkimuksessa saadut estimaatit asuntomarkkinoiden tarjonnan hintajoustosta, vaihtelevat varsin paljon toisistaan. Tämä on ymmärrettävää, sillä estimointiin käytetyt ekonometriset mallit eroavat toisistaan spesifikaatioiltaan.
Lisäksi käytetty data eroaa ajallisesti ja paikallisesti tutkimusten välillä. Näin ollen mitään
yleispätevää vaihteluväliä tarjonnan joustolle on käytännössä mahdotonta johtaa aiemmasta tutkimuksesta vaan se on hyvin voimakkaasti riippuvainen ekonometrisen mallin rakentamisessa tehdyistä spesifikaatioista sekä paikallisista tarjonnan olosuhteista, kuin myös
tarkastelun aikavälistä. Lisäksi estimaattien tulkintaa asuntomarkkinoiden kokonaistarjon29

nan hintajouston osalta häiritsee se tosiasia, että tutkimukset tarjoavat useimmiten tuloksia
asuntorakentamisen hintajoustolle, sillä sen estimoiminen vaikuttaa vahvasti olevan kansainvälisesti vallitseva suuntaus asuntokannan edustaman tarjonnan hintajouston estimoinnin sijaan.
Parhaan kuvan Suomen datalla tehtävien joustoestimaattien laadusta saisikin vertaamalla
niitä muuhun Suomessa tehtyyn tutkimukseen. Tämä on kuitenkin vielä mahdotonta, sillä
kirjoittajan tiedossa ei ole ainoatakaan Suomen datalla tehtyä suoraan tarjonnan joustavuutta estimoivaa tutkimusta Oikarisen (2013) tämän tutkimuksen rinnalla tekemän kvantitatiivisen tutkimuksen lisäksi ellei oteta huomioon Wigrenin & Wilhelmssonin (2007) tutkimusta, jossa ei saatu järkeviä tuloksia Suomen datalla.

3.3 Tarjonnan hintajouston määrittäjien empiirinen tutkimus
Alaluvussa 2.1 esitellyn kansantaloustieteen perusteorian mukaisesti tarjonnan hintajousto
riippuu tuotannontekijöiden niukkuudesta ja korvattavuudesta sekä tarkasteluaikavälistä,
joka kysynnän muutoksen ja tarjotun määrän muutoksen välillä vallitsee. Tässä alaluvussa
esitetään ensin tuotannontekijöiden niukkuuden ja korvattavuuden kautta rakennettu teoreettinen asuntotarjonnan hintajouston malli. Tämän jälkeen käydään läpi asuntotarjonnan
hintajouston määrittäjien empiiriset tulokset aiemmassa tutkimuksessa ja käydään läpi näiden vaikutusta teorian mukaisen mallin tekijöihin.
Kim ym. (2012) esittävät yhtälömuodossa asuntotarjonnan hintajouston teoreettisen määrittelyn:
e = (kNΣ + eL) / kL

(10)

, jossa
e = asuntotarjonnan hintajousto
kN = muiden kuin maanhankintakustannusten osuus kokonaiskustannuksista,
Σ = maan korvaamisen muilla tuotannontekijöillä jousto maan hinnan suhteen
eL = rakennettavan maan tarjonnan joustavuus, johon vaikuttavat sekä luonnolliset että
sääntelylliset rajoitteet
kL = maanhankinnan kustannusten osuus kokonaiskustannuksista
Kaava 10 sisältää oletuksen, että muiden tuotannontekijöiden kuin maan eli käytännössä
rakennusmateriaalien ja rakennustyön tarjonnan joustavuus on hyvin suuri, jolloin rakennusmateriaalien ja rakennustyön kysynnässä tapahtuva kasvu realisoituu pääosin näiden
tarjotun määrän kasvuun eikä näiden hintaan. Kaavan 10 perusteella, mitä suurempi osuus
asuntorakentamisen kustannuksista on muita kuin maanhankinnan kustannuksia, sitä suurempi on myös asuntorakentamisen hintajousto. Mitä suurempi on maan korvaamisen
muilla tuotannontekijöillä jousto maan hinnan suhteen eli käytännössä mitä tiiviimmin ja
korkeammin rakennetaan maan hinnan noustessa, sitä suurempi on myös asuntotarjonnan
hintajousto. Luonnollisesti myös, mitä korkeampi on asuntorakennusmaan tarjonnan hintajousto, sitä suurempi on myös asuntotarjonnan hintajousto.
Kuten asuntotarjonnan hintajouston empiirinen tutkimus, myös alueellisten joustoerojen
syiden ja tarjonnan hintajouston määrittäjien empiirinen tutkimus on keskittynyt vahvasti
Yhdysvaltoihin. Enimmäkseen vertailua tarjonnan hintajoustossa on suoritettu MSAtasolla. Saks (2008a) jaottelee tekijät, jotka ovat laskeneet hintajoustoa USA:ssa 1970-
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luvulta lähtien rakennuskustannuksiin ilman maan hankintaa, rakennusmaan fyysiseen saatavuuteen ja rakentamisen luvanvaraisuuteen liittyvään sääntelyyn.
Somerville (1999) rakensi vuosien 1979–1991 mikrodatalla Baltimoren, Cincinnatin ja
Houstonin alueella Yhdysvalloissa hedonisen, maan hankintakustannuksia sisältämättömän
omakotitalojen rakennuskustannusindeksin, jonka suhteen omakotitalojen aloitukset olivat
hyvin joustavia ja jousto kustannusten suhteen oli todella lähellä hintajoustoa. Somerville
vetää tuloksistaan johtopäätöksen, että muutokset rakennuskustannuksissa voivat vaikuttaa
asuntomarkkinoiden aktiivisuuteen ja että rakennuskustannuksia kasvattavat poliittiset ratkaisut eivät ole vailla haittoja. Gyourko ja Saiz (2006) tutkivat maan hankintaa sisältämättömiä rakennuskustannuksia 140 MSA:n alueella USA:ssa vuoden 2003 datalla. He totesivat tuloksissaan, että kansallinen rakennuskustannusten keskiarvo kätkee sisälleen varsin
laajan alueellisen vaihtelun. Tutkimuksen tulokset antavat ymmärtää, että kustannusvaihtelun taustalla olisivat muut tekijät kuin rakennustuotantopanosten epäjoustava tarjonta. Paikallinen rakennussektorin järjestäytymisaste sekä paikallinen palkkataso, joka edustaa rakennustyöntekijöiden vaihtoehtoiskustannusta, näyttävät vaikuttavan kustannuksiin.
MSA:t, joissa on paljon korkeita mäkiä ja vuoria, olivat tutkimuksessa noin 10 % kalliimpia rakennuskustannuksiltaan. Myös kireämpi paikallinen sääntely-ympäristö oli yhteydessä jonkin verran korkeampiin rakennuskustannuksiin.
Jo alaluvussa 3.2.2 mainitusti Saiz (2010) on tehnyt varsin tuoreen tutkimuksen maan määrän vaikutuksesta MSA-tason tarjonnan hintajoustoon Yhdysvaloissa. Hän mittasi satelliittipohjaisen maantieteellisen aineiston avulla meri- ja muiden vesialueiden määrän ja yli 15
asteen rinnealueiden määrän 50 kilometrin säteellä keskuskaupungista ja laskee näiden
ulkopuolelle jäävän alueen prosenttiosuuden rakentamiseen kelvollisen maan määrän estimaattina eri kaupungeissa. Lisäksi hän huomioi rakennusmaan tarjontaan vaikuttavan
maankäyttöön liittyvän sääntelyn Gyourkon ym. (2008) kehittämän maankäytön sääntelyä
kuvaavan indeksin avulla. Saizin tulokset antavat ymmärtää, että asuntotarjonnan hintajousto riippuu merkittävästi sekä sääntelystä että rakentamiseen kelvollisen maan määrästä.
Maan määrän pienentyessä ja sääntelyn kiristyessä asuntotarjonnan hintajousto pienenee.
Maan määrä myös vaikuttaa enemmän populaatioltaan suurissa kaupungeissa. Sääntelyn
todettiin tutkimuksessa kasvavan maan määrän vähäisyydestä johtuvan korkeamman maan
hintatason sekä aiemman väestönkasvun seurauksena. Tämän esitettiin olevan seurausta
korkeammasta kannusteesta kasvua rajoittavaan sääntelyyn. Näin ollen rakentamiseen kelvollisen maan määrän rajoittuneisuus näyttää vaikuttavan suoraan asuntotarjonnan hintajoustoon sekä välillisesti kiristyvän maankäytön sääntelyn kautta. Myös Rosen (1989) saavuttamat tulokset aiemmassa tutkimuksessa 45 urbaanilla alueella USA:ssa olivat samansuuntaiset, vaikkeivät maan saatavuuden määrityksen menetelmät olleetkaan vielä yhtä
kehittyneitä kuin Saizilla 20 vuotta myöhemmin.
Sääntelyn roolia asuntotarjonnan joustavuuden määrittymisessä on tutkittu varsin kattavasti. Pääpaino tutkimuksessa on ollut sääntelyn vaikutuksessa tarjonnan määrään, toisin sanoen tarjonnan joustossa sääntelyn suhteen sekä sääntelyn vaikutuksessa asuntojen hintaan
eli toisin sanoen hinnan joustossa sääntelyn suhteen. Kaksi viimeksi mainittua tapaa tutkivat siis epäsuorasti sääntelyn vaikutusta tarjonnan hintajoustoon. Jo luvussa 3.2.2 mainitusti suoraan asuntotarjonnan hintajouston tekijöitä empiirisesti selvittävää tutkimusta yllämainitun Saizin (2010) tutkimuksen lisäksi ovat Yhdysvalloissa tehneet Green ym. (2005)
sekä Kiinassa Wang ym. (2012).
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Green ym. (2005) tutkivat asuntotarjonnan hintajoustoa 45 MSA:n osalta vuosien 1979–
1996 datalla. Ensin he estimoivat MSA-kohtaisen hintajouston ja selittivät tämän jälkeen
sitä eri tekijöillä. Tilastollisesti merkittävät ja teorian mukaisesti järkevään suuntaan tarjonnan hintajoustoa selittävät tekijät olivat tutkimuksessa Malpezzin (1996) rakentama
maankäytönsääntelyn indeksi ja väestöntiheys. Väestöntiheys vaikuttaa tutkimuksen valossa kääntäen verrannollisesti tarjonnan hintajoustoon. Mitä suurempi väestöntiheys, sitä
pienempi vaikuttaa olevan asuntotarjonnan hintajousto. Tämä Greenin ym. löydös on vastakkainen Harter-Dreimanin (2004) tuloksille, jotka indikoivat, että väestöntiheys ei vaikuttaisi pienentävästi asuntotarjonnan hintajoustoon. Tosin hänen tutkimuksensa ei pyrkinyt tilastollisesti selittämään alueellisia joustoja, eikä hänen tutkimuksensa koskenut kuin
omakotitalojen tarjontaa. Näin ollen Greenin ym. tulos väestöntiheyden ja asuntotarjonnan
hintajouston välisestä riippuvuudesta lienee näistä kahdesta vastakkaisesta tuloksesta merkityksellisempi, varsinkin kun se on myös teoreettisesti järkevämpi. Malpezzin indeksin
mukaan kireästi säännellyillä alueilla oli kaikilla pieni tarjonnan hintajousto. Lievästi
säännellyillä alueilla tilanne vaihteli. Lievästi säännellyillä nopean kasvun alueilla oli korkea tarjonnan hintajousto, mutta lievästi säännellyillä hitaan kasvun tai väestötappion alueilla se oli usein matala, mikä antaa viitteitä siitä, että Greenin ym. malli ei toimi kovin
hyvin matalan kysynnän tapauksissa. Green ym. mainitsevat mahdollisena selityksenä
asuntokannan hitaamman vastauskyvyn pienentyvän kysynnän tapauksessa verrattuna kasvavaan kysyntään asuntojen kestävyyden takia.
Wang ym. (2012) rajasivat Kiinan 33 kaupungin alueella rakentamiseen kelvollisen maan
vastaavalla tavalla kuin Saiz (2010) USA:ssa. He estimoivat 33 kaupungin osalta asuntorakentamisen hintajouston vuosien 1998–2009 datalla ja tämän jälkeen selittivät näitä hintajoustoja kaupunkikohtaisilla tekijöillä. Heidän tuloksiensa mukaan Kiinassa korkeampi
rakentamiseen kelvollisen maan määrä, vähäisempi urbaanin rakennetun maan määrä, korkeampi väestönkasvu ja vähemmän rajoittava maankäytön sääntely (mitattuna viheralueiden ja rakennettujen urbaaneiden alueiden suhteena) ovat yhteydessä korkeampaan asuntotarjonnan hintajoustoon. Nämä tulokset ovat suurimmaksi osaksi linjassa Saizin (2010) ja
Green ym:n (2005) kanssa. Tosin Saizin tutkimustulosten mukaan rakentamisen sääntelyn
määrä on suurempi alueilla, jotka ovat nauttineet väestönkasvusta ja ovat rakennettavan
maan suhteen verrattain niukkoja. Wangin tulos populaation kasvun vaikutuksesta näyttää
äkkiseltään olevan ristiriidassa sekä Saizin tulosten että teorian kanssa. On kuitenkin vaikea sanoa kumpi tekijä on Kiinassa määrittävä tekijä väestönkasvu vai asuntotarjonnan
hintajousto. On mahdollista, että Kiinan tilanteessa korkeampi tarjonnan hintajousto on
ainakin osittain populaation kasvun syy eikä seuraus, mikä tarjoaa potentiaalisen selityksen
tulokselle.
Iso-Britanniassa Ball ym. (2010) havaitsivat Thames Gatewayn 210 keskikooltaan 3 000
kotitalouden tilastoalueella asuntokannan kolmen vuoden (2004–2007) muutoksen jouston
asuntojen mediaanihinnan vuonna 2003 odotetun kolmen vuoden muutoksen (2003–2006)
suhteen pienenevän, kun alueen vesistömäärä sekä puisto- ja viheraluemäärän osuus alueen
pinta-alasta kasvavat. Näin ollen jo rakennuskäytössä olevalla maalla näyttäisi olevan korkeampi asuntotarjonnan hintajousto kuin rakentamattomalla maalla. Ball ym. (2010) toteavatkin, että todennäköisesti vaikka rakennusliikkeet suosisivat rakentamattomia alueita
halvempien tuotantokustannusten takia, päättäjät suosivat rakentamista jo rakennetuille
alueille, mikä aiheuttaa tarjonnan hintajouston laskun kokonaisuutena verrattuna siihen, jos
rakennusliikkeet saisivat rakentaa rakentamattomille alueille. Tämäkin havainto vahvistaa
käsitystä rakentamisen sääntelyn tarjonnan hintajoustoa pienentävästä vaikutuksesta.
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Epäsuorasti tarjonnan hintajouston ja sääntelyn välistä yhteyttä tutkittaessa on löydetty
vahvaa näyttöä kireämmän sääntelyn ja korkeampien asuntojen hintojen sekä matalamman
asuntorakentamisen määrän väliltä. Muun muassa Malpezzi (1996), Malpezzi ym. (1998),
Mayer & Sommerville (2000b), Quigley ja Raphael (2005) sekä Saks (2008b) ovat saaneet
tällaisia tuloksia Yhdysvalloissa. Mayo ja Sheppard (1996) sekä Malpezzi ja Mayo (1997)
löysivät epäsuorasti viitteitä kireämmän sääntelyn yhteydestä matalampaan asuntotarjonnan hintajoustoon kansainvälisessä vertailussa Korean, Malesian ja Thaimaan osalta. Viime vuosina McLaughlin (2011 & 2012) on havainnut Australiassa yhteyden korkeamman
sääntelyn ja uuden rakentamisen matalamman määrän välillä. Hän pitää myös mahdollisena, että tämä tekijä on merkittävässä roolissa hänen havaitsemissaan pientalojen ja kerrostalojen rakentamisen hintajouston eroissa. Tse (1998) sekä Hui ja Ho (2003) toteavat yhteyden korkeampien asuntohintojen ja kireämmän sääntelyn välillä Hong Kongissa. Lisäksi
Peng ja Wheaton (1994) toteavat Hong Kongin tutkimuksessaan, että rajoittavampi maanluovutuspolitiikka ei vaikuta tarjontaan pitkällä aikavälillä, jos vastaavasti sallitaan tiiviimpi rakentaminen rakentamiseen varatulle maalle eli rakentamista säädellään vähemmän.
Ball ym. (2010) tekivät mielenkiintoisen mikrotaloudellisen tutkimuksen Iso-Britannian 11
suurimman asuntorakentajan tarjonnan hintajoustosta vuosien 1989-2006 datalla. Tutkimuksessa ei suoraan verrattu samalla menetelmällä kaikkien asuntorakentajien tarjonnan
hintajoustoa 11 suurimman asuntorakentajan tarjonnan hintajoustoon, mutta todettiin suurimpien asuntorakentajien hintajouston vaikuttavan koko alan tarjonnan hintajoustoa suuermmalta. Tämän tuloksen mahdollisina syinä Ball ym. mainitsevat suurimpien asuntorakentajien paremman mahdollisuuden päästä yli rakentamisen rajoituksista. Tämä voi tapahtua heidän mukaansa muun muassa yritysostojen ja korkeamman lobbauskyvyn kautta.
Yritysostojen kautta tapahtuvasta laajenemisesta aiheutuu luonnollisesti seurauksena
markkinaosuuksien keskittyminen yhä harvemmille toimijoille. Levin ja Pryce (2009) totesivat teoreettisessa artikkelissaan, että rakentamisen sääntelyn epävarmuutta lisäävä vaikutus heikentää uusien toimijoiden mukaantuloa markkinoille, mikä johtaa mahdollisesti
suurten toimijoiden ylijäämään lobbausprosessien kautta. Lisäksi heidän mukaansa mahdollisuus siihen, että rakennusliikkeet rajoittavat tarjontaansa tarjonnan lisäämisen sijaan
hintojen kasvaessa monopolististen, ylisuurten voittojen toivossa, kasvaa.
Levin ja Pryce (2009) toivat myös esiin reaalisen korkotason laskun vaikutuksen asuntojen
tarjottuun määrään. He totesivat varsin karkealla tilastotarkastelulla Iso-Britannian asuntomarkkinoilla vuosien 1996–2007 havainnoilla tarjonnan hintajouston noin 28 % pienemmäksi silloin, kun hintojen kasvu johtuu pienemmän reaalikorkotason aiheuttamasta
kysynnän muutoksesta kuin silloin, kun hintojen kasvu johtuu muiden tekijöiden aiheuttamasta kysynnän muutoksesta. Tähän mainittiin syinä rakennusmaan kasvava hinta reaalikorkotason pienentyessä, koska pitkäkestoisempien sijoituskohteiden hinnat kasvavat tällaisessa tilanteessa ylipäätään. Lisäksi todettiin myös mahdollisuus siihen, että korkeampi
rakennusmaan hinta voisi mahdollisesti johtua matalamman reaalikorkotason tilanteessa
siitä, että rakennusliikkeet varastoivat rakennusmaata sillä perusteella, että sen pitämisen
kustannus suhteessa mahdollisiin tuleviin suurempiin tuloihin pienenee. Tämä kuitenkin
todetaan artikkelissa varsin kestämättömäksi teoriaksi, koska se tarkoittaisi sitä, että rakennusliikkeet myös haluaisivat ostaa maata, kun se on kallista. Siksi tämä teoria nähdään
lähinnä marginaalisena efektinä korkotason laskusta. Syklisesti vaihtelevalla reaalikorkotasolla ei välttämättä ole kovin suurta merkitystä pitkän aikavälin markkinatasapainon muutoksissa.
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Toinen rahoitusmarkkinoihin liittyvä tekijä, jonka Levin ja Pryce (2009) ottivat huomioon
teoreettisessa artikkelissaan, ovat lainan saatavuudessa tapahtuvat muutokset asuntorakentamisessa. Lainaehdot ja lainan saatavuus ovat kuitenkin rakentamisen kohdalla loogisesti
ajatellen samalla tavalla syklistä muutosta kuin reaalikorkotasossakin tapahtuvat muutokset. Näiden tekijöiden olemassa olo taustalla on kuitenkin varsin hyvä pitää mielessä tarjonnan hintajouston alueellisia eroja tutkittaessa siinä tapauksessa, että voidaan löytää jokin rakenteellinen muutos näissä tekijöissä, joka tapahtuu vain osassa tarjontajouston osalta vertailtavia alueita.
Asuntomarkkinoiden tarjonnan alueellisten hintajoustojen vertailun yhteydessä on syytä
todeta, että johtuen asuntojen luonteesta pitkäkestoisena hyödykkeenä on tarjonnan hintajousto epäsymmetrinen kysynnän kasvaessa ja pienentyessä. Kysynnän pienentyminen ei
johda välittömään asuntokannan pienentymiseen hitaan poistuman johdosta. (Glaeser &
Gyourko 2005.) Käytännössä asuntotarjonnan pitkä aikaväli poikkeaa kasvavan ja laskevan
kysynnän markkinatilanteessa. Kun kysyntä kasvaa, tuotannontekijät pystytään nopeammin allokoimaan täysimääräisesti tarjotun määrän lisäykseen. Kun kysyntä pienenee, kestää pidempään, että tarjottua määrää pienentävät toimet saadaan täysimääräisesti käyntiin.
Tarjottu määrähän pienenee vain asuntokannasta tapahtuvan poistuman eli purkamisten tai
käyttötarkoitusten muutosten seurauksena. Jotta näihin toimiin ryhdytään, täytyy asuntokysynnän pienenemisen jatkua varsin pitkään. Mikäli siis alueellisten asuntotarjonnan
hintajoustojen välisiä eroja vertaillaan, ei vertailua voi lähtökohtaisesti suorittaa kovin luotettavasti kahden alueen välillä, jos toisessa asuntokysynnän trendi on ollut kasvava ja toisessa laskeva. Mikäli asuntokysynnän trendi on ollut samansuuntainen molemmilla alueilla, ei tällaista ongelmaa luonnollisesti ole.
Yhteenvetona asuntotarjonnan hintajouston määrittäjien empiirisestä tutkimuksesta voidaan todeta, että tarjonnan hintajoustoon vaikuttaa kolme päätekijää: maanhankintaa sisältämättömät rakennuskustannukset, rakennusmaan fyysinen saatavuus sekä maankäytön
sääntely. Näiden tekijöiden voidaan nähdä vaikuttavan omalta osaltaan tämän alaluvun
alussa esitetyn, yleisen kansantaloustieteen markkinateorian mukaisen asuntotarjonnan
hintajouston teoreettisen mallin tekijöihin. Maanhankintaa sisältämättömät rakennuskustannukset määrittävät maanhankinnan ja muiden rakennuskustannusten osuutta rakentamisen kokonaiskustannuksista. Rakennuskelpoisen maan fyysinen määrä sekä maankäytön
sääntely vaikuttavat asuntorakennusmaan tarjonnan joustavuuteen sekä sitä kautta maan
hintatasoon. Maan hintataso puolestaan vaikuttaa maanhankinnan ja muiden rakennuskustannusten osuuteen kokonaiskustannuksista. Maankäytön sääntely puolestaan vaikuttaa
maan korvaamisen muilla tuotannontekijöillä joustoon maan hinnan suhteen. Luonnollisesti näitä empiirisessä tutkimuksessa löydettyjä päätekijöitä määrittävät tekijät vaikuttavat
myös omalta osaltaan asuntotarjonnan hintajoustoon. Näin ollen aiemman tutkimuksen
perusteella asuntotarjonnan alueellisten erojen taustalla olevien tekijöiden joukko vaikuttaa
kiistatta olevan varsin laaja.

3.3.1 Julkisen hallinnon teoreettiset vaikutusmahdollisuudet
asuntotarjonnan hintajouston määrittäjiin Suomessa
Kuten yllä jo todettiin, Yhdysvalloissa suoritetun tutkimuksen valossa vaikuttaa rakentamisen tuotantopanosten tarjonta olevan pitkällä aikavälillä hyvin joustavaa eikä maan hankintaa sisältämättömien rakennuskustannusten alueellisten erojen taustalla vaikuttaisi ainakaan Yhdysvalloissa olevan niiden epäjoustava tarjonta, vaan ennemmin paikalliset maasto-olosuhteet, paikallinen keskipalkkataso sekä työvoiman järjestäytymisaste. Kireämpi
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rakentamisen sääntely näyttää olevan myös yhteydessä jonkin verran korkeampiin rakennuskustannuksiin.
Suomi, pienenä Euroopan reuna-alueena poikkeaa varsin paljon Yhdysvalloista. Suomessa
on hyvinkin mahdollista, että muiden rakentamisen tuotantopanosten kuin maan eli rakennusmateriaalien ja työvoiman tarjonta ei välttämättä ole yhtä joustavaa kuin Yhdysvalloissa. Kuitenkin pitkällä aikavälillä rakennusmateriaalien ja rakennustyövoiman tarjonta on
oletettavasti Suomessakin varsin joustavaa. Lyhyellä aikavälillä Suomessa varmasti koetaan helpommin niukkuutta rakennusmateriaaleista ja rakennustyövoimasta kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, mutta pitkällä aikavälillä näitä pitäisi olla saatavilla varsin tasaisesti.
Mikäli pitkällä aikavälillä näiden tekijöiden tarjonta ei ole hyvin joustavaa, on niiden tarjonnan joustamattomuudella asuntotarjonnan hintajoustoa pienentävä vaikutus. Pitkällä
aikavälillä kuitenkin on varsin oletettavaa, että ainakin rakennusmaan tarjonnan joustavuuteen verrattuna rakennusmateriaalien ja rakennustyövoiman tarjonnan joustavuus on hyvin
joustavaa. Näin ollen maan hankintaa sisältämättömien rakennuskustannusten rooli tuskin
näyttelee joustavuutensa osalta kovin merkittävää roolia asuntotarjonnan hintajouston suhteen. Toki näiden kustannusten taso vaikuttaa maan hankintakustannusten ja muiden kustannusten väliseen suhteeseen rakentamisen kokonaiskustannuksessa sekä näiden välisiin
suhteellisiin hintoihin ja sitä kautta asuntotarjonnan hintajoustoon. Hintajouston lisäksihän
rakennuskustannusten taso vaikuttaa tarjontaan kokonaisuutena eli se määrittää tarjottua
määrää kaikilla hintatasoilla.
Maan hankintaa sisältämättömiin rakennuskustannuksiin päätöksentekijät voivat vaikuttaa
suoraan varsin vähän, kun otetaan huomioon rakennusmateriaalien maailmanmarkkinat ja
Euroopan Unionin laajuiset yhteismarkkinat. Työvoiman palkkatasosta sopiminen on pitkälti työmarkkinajärjestöjen harteilla eli tähänkin vaikuttaminen suoraan vaikuttaa varsin
hankalalta. Potentiaalisin kohde julkisen hallinnon taholta rakennuskustannusten pienentämisen kannalta on todennäköisesti maankäytön ja rakentamisen sääntelyyn vaikuttaminen. Se vaikuttaa osaltaan sekä maanhankinnan kustannuksiin että muihin rakennuskustannuksiin rakentamisen laatuvaatimusten kautta. Lisäksi rakentamisen sääntely määrittää
pitkälti sitä miten suuressa määrin maata voidaan tuotantopanoksena korvata muilla tekijöillä maan suhteellisen hintatason muuttuessa.
Maankäytön sääntelyyn julkisen hallinnon voi lähtökohtaisesti olettaa pystyvän vaikuttamaan täysimääräisesti. Julkinen hallinto viime kädessä valtiotasolla määrittää maankäytön
sääntelyn kireyden lainsäädännön tasolla. Aluetasolla tehdään käytännön ratkaisuja ylhäältä annettujen puitteiden sisällä, joilla omalta osaltaan vaikutetaan maankäytön sääntelyyn
ja sitä kautta myös asuntotarjonnan hintajoustoon rakennusmaan tarjonnan joustavuuden ja
maan muilla tuotantopanoksilla korvattavuuden eli käytännössä tiiviimmän ja korkeamman
rakentamisen kautta.
Empiirisesti maankäytön sääntelyn vaikutuksesta tarjonnan hintajoustoon tehdyistä tutkimuksista voi löytää sellaisia tekijöitä, jotka ovat potentiaalisia tarjonnan hintajoustoon vaikuttamisen keinoja. USA:ssa Green ym. (2005) löysivät matalamman uuden rakentamisen
hintajouston ja kireämmän sääntelyn välisen tilastollisesti merkitsevän yhteyden. Sääntelyn
kireyttä mallinnettiin Malpezzin (1996) rakentamalla sääntelyindeksillä. Sääntelyindeksiin
kuuluivat kaavoitus- ja lohkomisajan muutos pientalotonttien osalta vuosien 1983–1988
välillä, odotettu aika kaavamuutoshakemuksen ja lopullisen rakennusluvan saamisen välillä alle 50 yksikön asuinalueelle, yli 50 pientalon alueen kaavamuutoshakemuksen ja lopullisen rakennusluvan odotettu aikaväli, pientaloasutukseen kaavoitetun maan määrä verrat35

tuna kysyttyyn määrään, kerrostaloasutukseen kaavoitetun maan määrä verrattuna kysyttyyn määrään, kaavamuutoshakemusten hyväksymisprosentti sekä Whartonin asteikko
riittävälle infrastruktuurille teiden ja viemäreiden osalta. Indeksin tekijät oli kerätty 60 suuren Yhdysvaltojen MSA:n alueelta kyselytutkimuksella eli ne perustuivat subjektiivisiin
näkemyksiin. Kaikkien osalta asteikko oli jaettu arvoihin 1-5, jossa pienin arvo edusti kunkin tekijän kevyen sääntelyn vaihtoehtoa ja suurin arvo kireän sääntelyn vaihtoehtoa. Yksikään indeksissä käytetty muuttuja ei vaikuta mitenkään sopimattomalta Suomen sääntelyympäristöön ja kaikkiin tekijöihin voidaan periaatteessa vaikuttaa kaavoituksen päätöksenteossa.
Saiz (2010) käytti tarjonnan hintajoustojen sääntelytekijänä metropolialueille prosessoituja
keskiarvoja Gyourkon ym. (2008) kehittämästä kuntatasolle standardoidusta maankäytön
sääntelyä mittaavasta Whartonin asuinrakennusmaan sääntelyindeksistä. Indeksi on koostettu 11 alaindeksistä, joista jokainen kuvaa sääntelyn eri aspekteja. Indeksit on rakennettu
2 649 kunnan vastauksista rakentamisen sääntelyyn liittyvään kyselyyn, jossa kysyttiin 15
spesifiä kysymystä rakentamisen sääntelystä. Tässä esityksessä käydään läpi vain 11 alaindeksin teemat yläkäsitteinä eikä käydä läpi niitä määrittäviä yksittäisiä tekijöitä, koska
aluetason sääntely on lähtökohtaisesti yksilöllinen eri maiden järjestelmille. Nämä 11
alaindeksiä yleisellä tasolla antavat viitteitä siitä miltä kantilta suomalaistakin sääntelyjärjestelmää kannattanee analysoida sääntelyn kireyden ja sen tarjontavaikutusten kannalta.
Yksityiskohtaisemmat yläkäsitetason tekijöihin vaikuttavat alatekijät ovat kuitenkin oletettavasti vahvasti riippuvaisia eri maiden maankäytön suunnittelun järjestelmistä.
Gyourkon ym. (2008) kuntatason sääntelyn kireyttä kuvaavat 11 alaindeksiä käsittelivät
seuraavia teemoja: paikallinen poliittinen paine kasvunrajoitukseen, osavaltiohallinnon
aluetason sääntelyn määrä, kunnallisten rakentamisen rajoitusten hyväksyminen osavaltiotasolla, kaavojen hyväksymiseen tarvittavien hallintoelimien määrä, kaavoitusta vaatimattomien projektien hyväksymiseen tarvittavien hallintoelimien määrä, kuntalaisten suoran
demokratian käyttö kaavoituksen hyväksymisessä ja hylkäämisessä, asuntotarjonnan määrälliset rajoitukset vuosittain, tonttitehokkuuden maksimiin liittyvät rajoitukset, asuntorakentajien infrastruktuurin kehityskustannuksiin osallistuminen sekä kaavoitushakemuksen
ja rakennusluvan välinen aika. Näiden tekijöiden voidaan siis Saizin (2010) kvantitatiivisen tutkimuksen perusteella todeta vaikuttavan tarjonnan hintajoustoon tilastollisesti merkittävästi USA:n metropolialueilla. Myös nämä tekijät vaikuttavat Suomen maankäytön
sääntelyn kannalta relevanteilta teemoilta, joille on löydettävissä vastineet paikallisesta
maankäytön sääntelyn järjestelmästä.
Sekä Malpezzin (1996) että Gyourko ym:n (2008) maankäytön sääntelyn kireyttä kuvaavat
indeksit pyörivät samojen tekijöiden ympärillä. Näiden tilastollisesti merkittäviksi havaittujen teemojen voi todennäköisesti olettaa muodostavan päätekijät sääntelyn kireyteen vaikuttavien keskeisten tekijöiden osalta. Näitä teemoja läpikäymällä paikallisten maankäytön
sääntelyn järjestelmien näkökulmasta löytynevät myös tehokkaat keinot vaikuttaa maankäytön sääntelyyn siten, että sillä on vaikutusta myös asuntotarjonnan hintajoustoon.
Fyysisiltä ominaisuuksiltaan rakennuskelpoisen maan määrä on pitkälti sellainen asia, johon julkisella hallinnolla on varsin heikot vaikutusmahdollisuudet. Toki ranta-alueita voidaan kasvattaa täyttömaalla ja kosteikkoja kuivattaa, mutta tällaiset projektit ovat varsin
kalliita, jolloin kysynnän tällaiselle sijainnille pitää olla verrattain korkea, jotta projektia
kannattaa edes harkita. Rakennusmaan fyysisen määrän keinotekoista lisäämistä onkin
todennäköisesti perusteltua harkita vasta, kun kysytyimpien alueiden asuntojen kysyntä on
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verrattain suuri ja kaikki vastaavan arvoiset tai hieman pienempiarvoiset sijainnit on jo
rakennettu täyteen.
Yhteenvetona vaikutusmahdollisuuksista asuntotarjonnan hintajoustoon vaikuttaviin tekijöihin voidaan todeta, että ylivoimaisesti paras vaikutusmahdollisuus julkisen hallinnon
toimesta valtio- ja kuntatasolla kohdistunee maankäytön ja rakentamisen sääntelyyn. Jos
mietitään alueellisen tason ongelmia matalasta tarjonnan hintajoustosta, alueellisilla päättäjillä pitäisi kaiken logiikan mukaan olla merkittävämpi mahdollisuus korottaa sitä maankäytön sääntelyyn liittyvillä päätöksillä kuin vaikuttaa alueellisiin rakennusmateriaalien
hintoihin tai rakennustyövoiman palkkoihin. Myöskään fyysinen rakennusmaan lisääminen
ei vaikuta kovin tarkoituksenmukaiselta keinolta, kun ottaa huomioon tällaisten projektien
haastavuuden ja kalleuden.
Mahdollisesti houkuttelevana kansantaloudellisessa mielessä keinotekoisena vaihtoehtona
asuntokannan kasvattamiseen sekä mahdollisesti korkean asuntohintojen kasvun aiheuttamien ongelmien tasapainottamiseen voidaan nähdä julkisen sektorin asuntotuotanto tai
asuntorakentamiseen tarjottavat tukijärjestelmät. Kuitenkin esimerkiksi Nordvik (2006)
sekä Eriksen ja Rosenthal (2010) toteavat, ettei tällaisten julkisen rahoituksen tai tuen piirissä olevien hankkeiden myötä syntyvä lisärakentaminen realisoidu täysimääräisesti suurempana asuntokantana ellei asuntokysyntä ole täysin joustavaa tai asuntotarjonta täysin
joustamatonta. Muutoin osa tuetusta tuotannosta menee sellaisille kotitalouksille, jotka
muutenkin ilman julkista tuotantoa kysyisivät asuntotilaa yksityiseltä sektorilta, jolloin osa
julkisesta tuotannosta tuotetaan yksityisen rahoituksen tuotannon sijaan.
Kansantaloustieteellisesti siis asuntotarjonnan kasvattaminen keinotekoisesti julkisen rahoituksen kautta ei ole asuntomarkkinoiden taloudellisilla mittareilla kovin tehokas keino
asuntotarjonnan kasvattamiseen. Kuitenkin julkisin varoin rahoitetun tuotannon motiivina
on useimmiten yleishyödyllinen asuinolojen parantaminen pienituloisten väestöryhmässä
tarjoamalla kohtuuhintaista asumista. Siten julkisin varoin rahoitettu keinotekoinen tarjonnan kasvattaminen voi kuitenkin olla kokonaistaloudellisilla mittareilla kannattavaa. Mikäli julkisin varoin tuotetun tai tuetun asuntokannan osuus kokonaisasuntokannasta eroaa
kahden eri alueen välillä, voi tämä osaltaan vaikuttaa eri alueilta estimoitaviin asuntotarjonnan hintajoustoihin.
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4 Asuntotarjonnan hintajousto Suomessa
Suomessa asuntomarkkinoiden joustojen tutkimus on tähän asti keskittynyt pääasiassa
asuntohintojen jouston tutkimukseen. Oikarisen (2013) vielä käynnissä oleva tutkimus on
ensimmäinen laajempi ekonometrinen Suomen asuntomarkkinoiden tutkimus, jossa on
estimoitu myös asuntotarjonnan hintajoustoa kaupunkitasolla. Alaluvussa 3.2.1 esitellyssä
Wigrenin ja Wilhelmssonin (2007) tutkimuksessa estimoitiin myös Suomen asuntotarjonnan hintajoustoa, mutta sille ei saatu teorian mukaista positiivista merkkiä eli käytännössä
asuntotarjonnan hintajouston järkeviä estimaatteja ei ole ainakaan kirjoittajan tietojen mukaan ennen Oikarisen tutkimusta saavutettu. Tässä luvussa esitellään Oikarisen tutkimuksen tarjonnan hintajouston estimaatit ja käydään aiemman tutkimuksen perusteella läpi
mahdollisia tekijöitä, jotka voivat selittää niitä.
Oikarisen (2013) tutkimus käsittelee 15 suomalaisen kaupungin asuntomarkkinoita vuosina
1987–2011. Tutkimuskaupunkeihin kuuluvat Pääkaupunkiseudun kaupungit Kauniaista
lukuun ottamatta sekä 12 maakuntiensa keskuskaupunkia. Tutkimuskaupungit on esitetty
Taulukossa 2. Siinä on myös esitetty minkä vuoden kuntarajoihin tutkimuksessa käytettävädata perustuu, sillä Suomessa on 2000 luvulla ollut verrattain paljon kuntaliitoksia, jossa
pienemmät ympäryskunnat ovat liittyneet keskuskaupunkiin ja kuntarajat ovat siten muuttuneet. Osassa tutkimuskaupunkeja on myös tapahtunut kuntaliitoksia tutkimusdatan aikavälillä, jotka väistämättä tarkastelujaksolle osuessaan muuttavat jollakin tavalla kaupungin
toimintadynamiikkaa. Myös nämä kuntaliitokset on esitetty taulukossa 2. Niistä osa on
mukana tutkimuksessa käytetyissä kuntarajoissa, osa taas ei.
Valtaosassa Oikarisen (2013) tutkimuskaupungeissa käytetään tutkimusdatan osalta viimeisen tutkimusvuoden eli vuoden 2011 kuntarajoja. Näistä kunnista eivät Helsinki, Vantaa, Espoo, Turku, Tampere, Lahti, Kotka ja Vaasa, ole olleet osana kuntaliitoksissa tutkimusajanjaksolla. Rovaniemen kaupunkiin liittyi vuonna 2006 Rovaniemen maalaiskunta.
Kajaanin kaupunkiin puolestaan liittyi vuonna 2007 Vuolijoki. Näiden kaupunkien osalta
käytetään siis myös viimeisen tutkimusvuoden, 2011, kuntarajoja eli liitosalueet ovat Oikarisen tutkimusdatassa mukana. On syytä huomauttaa, että vaikka Helsingin kaupunki ei
olekaan ollut mukana kuntaliitoksissa tutkimusaikana, tapahtui vuonna 2009 varsin paljon
aikanaan keskustelua herättänyt mittava alueliitos, jossa Lounais-Sipoosta liitettiin 30 neliökilometrin alue Helsinkiin. Näin ollen tutkimuksessa käytettyyn Helsingin kuntarajaan
sisältyy tämä Lounais-Sipoosta liitetty alue.
Porin kaupungin kohdalla käytetään Oikarisen (2013) tutkimuksessa ennen vuonna 2010
tapahtunutta Porin ja Noormarkun kuntaliitosta voimassa olleita kuntarajoja. Ouluun on
tutkimusaikana liittynyt vuonna 2009 Ylikiiminki, mutta tutkimuksessa käytetään ennen
tätä liitosta voimassa ollutta kuntarajaa. Tutkimuksessa käytettävässä Jyväskylän kuntarajassa ei ole mukana vuonna 2009 tapahtunutta Jyväskylän kaupungin, Jyväskylän maalaiskunnan ja Korpilahden kuntaliitosta. Jyväskylässä on tutkimuksen aikavälillä tapahtunut
myös vuonna 1993 Säynätsalon liittyminen Jyväskylään, mikä on mukana tutkimuksen
kuntarajassa. Lappeenrantaan on liittynyt vuonna 2009 Joutseno ja vuonna 2010 Ylämaa,
jotka jäävät tutkimuksen kuntarajojen ulkopuolelle. Tutkimuksen aikavälillä on Lappeenrannassa tapahtunut myös Nuijamaan liitos vuonna 1989, mikä puolestaan on mukana tutkimuksen kuntarajassa. Kuopioon on liittynyt tutkimuksen aikavälillä vuonna 2011 Karttula, joka jää tutkimuksessa käytettävän kuntarajan ulkopuolelle sekä vuonna 2005 Vehmersalmi, joka puolestaan on mukana kuntarajassa. Tutkimusaikavälin jälkeen Kuopioon on
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vielä liittynyt Nilsiä, Vaasaan Vähäkyrö sekä Ouluun Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo ja
Yli-Ii. Oulun nykyrakenne on siis hyvin erilainen tutkimuksessa käytettävän datan kuntarajaan verrattuna.
Taulukko 2
Kaupunki

Käytetty kuntaraja Kuntaliitokset 1987Lähde: Kuntaliitto (2013a)
ja datan aikaväli

Tutkimuksen kuntarajoihin
kuulumattomat liitokset

Lähde: Oikarinen (2013)

Lähde: Kuntaliitto (2013a&b)

Kuntaraja: 2011
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2005
Kuopio
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Lahti
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Tampere
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Turku
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Espoo
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Vantaa
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Kotka
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2009
Pori
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Vaasa
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2011
Kajaani
Data: 1987-2011
Lappeenranta Kuntaraja: 2008
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2008
Jyväskylä
Data: 1987-2011
Kuntaraja: 2008
Oulu
Data: 1987-2008
Helsinki

Rovaniemi

Kuntaraja: 2011
Data: 1987-2011

2005 Vehmersalmi; 2011 Karttula;
2013 Nilsiä

2011 Karttula; 2013 Nilsiä

2010 Noormarkku

2010 Noormarkku

2013: Vähäkyrö

2013: Vähäkyrö

2007 Vuolijoki
1989 Nuijamaa; 2009 Joutseno;
2010 Ylämaa
1993 Säynätsalo; 2009 Jyväskylän
maalaiskunta & Korpilahti
2009 Ylikiiminki

2009 Joutseno; 2010 Ylämaa
2009 Jyväskylän maalaiskunta
& Korpilahti
2009 Ylikiiminki; 2013 Haukipudas, Kiiminki, Oulunsalo,
Yli-Ii

2006 Rovaniemen maalaiskunta

Oikarisen (2013) tutkimustuloksia tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä eri kunnissa tapahtuneet kuntaliitokset. Vaikka kuntaliitosten suora vaikutus tutkimusdataan onkin jäänyt
osittain pois vanhempien kuntarajojen valinnan myötä, on epäselvää millaiset epäsuorat
vaikutukset tutkimustuloksiin kuntaliitoksilla on ollut. On hyvin todennäköistä, että kuntaliitokset vaikuttavat asuntomarkkinoiden dynamiikkaan jollakin tavalla myös vanhan kuntarajan sisällä. Toisaalta, jos käytettävät kuntarajat ovat viimeisen tutkimusvuoden kuntarajoja, on asuntomarkkinoilla varmasti tapahtunut jonkinlainen muutos kuntarajojen muuttuessa. Näin ollen uusien kuntarajojen mukaisessa datassa voi tulla aikasarjassa kuntaliitoksen hetkellä jokin merkittävämpi muutos, josta osa selittyy kuntaliitoksella eikä pelkillä
markkinatekijöillä.
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4.1 Asuntotarjonnan hintajouston estimaatit Oikarisen (2013) tutkimuksessa
Oikarinen (2013) mallintaa tutkimuksessaan aiemmin mainittujen 15 suomalaisen kaupungin asuntotarjonnan hintajoustoa selittämällä jokaisen kaupungin kohdalla erikseen ekonometrisessa mallissa neliömetreinä mitattua asuntokantaa Tilastokeskuksen kaupunkikohtaisella hedonisella vanhojen yhtiömuotoisten asuntojen reaalisella hintaindeksillä, Tilastokeskuksen koko maata koskevalla reaalisella rakennuskustannusindeksillä sekä korkotasolla. Rakennuskustannusindeksiin eivät kuulu maanhankinnan eivätkä rahoituksen kustannukset. Oikarisen tutkimus mallintaa siis asuntokannan joustoa vanhojen yhtiömuotoisten
asuntojen hinnan suhteen.
Taulukko 3
Kaupunki

Asuntotarjonnan Väkiluvun
hintajousto
keskiarvo
Lähde: Oikarinen
(2013)

Väkiluvun vuosiMaapinta-ala Väestöntiheys
muutoksen keskiarvo (km2)
(as./maa-km2)

Lähde: Oikari- Lähde: Oikarinen (2013) Lähde: Suomen
nen (2013)
virallinen tilasto
(SVTa)

Helsinki

0,20

540 459

0,8 %

214

2 528

Kuopio

0,30

88 084

0,6 %

1 127

78

Lahti

0,34

96 755

0,3 %

135

716

Tampere

0,37

191 867

0,9 %

525

365

Turku

0,38

169 139

0,4 %

246

688

Espoo

0,41

207 844

1,8 %

312

666

Vantaa

0,51

175 259

1,3 %

238

735

Kotka

0,53

55 566

-0,2 %

271

205

Pori

0,54

76 432

0,0 %

517

148

Vaasa

0,62

56 317

0,4 %

189

298

Kajaani

0,65

38 963

-0,1 %

1 835

21

Lappeenranta

0,66

57 941

0,2 %

761

76

Jyväskylä

0,70

78 363

1,1 %

106

740

Oulu

0,75

115 122

1,5 %

369

312

Rovaniemi

0,82

56 908

0,6 %

7 582

8

Taulukossa 3 on esitetty kaupungeittain Oikarisen tutkimuksen asuntotarjonnan hintajouston estimaatit, joiden mukaan kaupungit on myös järjestetty taulukossa. Tarjonnan hintajouston estimaattien lisäksi taulukossa on myös esitetty kaupungeittain tutkimuksen kuntarajojen mukaisten alueiden keskimääräinen väkiluku tutkimusvuosilta 1987–2011 sekä
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tutkimuksessa käytettävien kuntarajojen mukainen maapinta-ala. Poikkeuksena Oulusta
keskimääräinen väkiluku on laskettu vuosilta 1987–2008, koska Oulun data Oikarisen
(2013) tutkimuksessakin on tältä ajalta. Näistä laskettu keskimääräinen väestöntiheys tutkimuskaupungeissa on myös raportoitu taulukossa, sillä loogisesti päätellen sen voi olettaa
kuvaavan maan niukkuutta eri kaupungeissa varsin hyvin. Green ym. (2005) totesivatkin
tutkimuksessaan 45 Yhdysvaltojen MSA:n osalta, että väestöntiheys vaikutti tilastollisesti
merkitsevästi ja negatiivisesti tarjonnan hintajoustoon, mikä osaltaan puoltaa väestötiheyden käyttöä maan niukkuutta kuvaavana tekijänä. Ennen tulosten tarkempaa analyysiä on
syytä tuoda esiin, että kaikissa tutkimuskaupungeissa on ollut tutkimusaikavälillä kasvava
trendi asuntokannassa ja asukkaiden kokonaistulossa (asukasluku * mediaanitulo). Taulukosta löytyy väkiluvun lisäksi kaikkien kaupunkien keskimääräinen väkiluvun vuosimuutos tutkimusaikavälillä. Kuten taulukosta nähdään, ainoastaan Kotkassa ja Kajaanissa väkiluku on laskenut tutkimusaikavälillä. Kuitenkin Kotkassa ja Kajaanissakin kokonaistulo ja
asuntokanta sekä asuntojen hintataso ovat kasvaneet tutkimusaikavälillä.
Luvussa 3 esitetyn aiemman tutkimuksen perspektiivistä Oikarisen (2013) estimaatit vaikuttavat varsin pieniltä yleiseen tasoon verrattuna. Tämä selittynee todennäköisesti varsin
pitkälti sillä, että useimmissa aiemmissa tutkimuksissa mallit on spesifioitu siten, että niissä estimoidaan uusien asuntojen tarjonnan joustavuutta eikä asuntotarjonnan joustavuutta
koko asuntokanta huomioiden tai vaihtoehtoisesti joudutaan laskemaan hintajoustot supistetun muodon yhtälöistä kysynnän joustoista tehtävien oletusten avulla. Oikarisen estimaateissa esiintyvät alueelliset erot eivät vaikuta poikkeuksellisen suurilta aiempaan alueellisten hintajoustojen tutkimukseen verrattuna. Suurin estimaatti on noin nelinkertainen pienimpään verrattuna. Esimerkiksi Green ym. (2005) ja Saiz (2010) totesivat asuntojen tarjonnan hintajoustojen alueellisissa vertailuissaan paljon suuremmat suhteelliset erot Yhdysvalloissa.
Jos Oikarisen (2013) tuloksia halutaan taulukon 3 avulla tarkastella varsin karkealla tasolla
jaotellen, voidaan kaupungit jakaa tarjonnan hintajouston estimaattien aritmeettista keskiarvoa pienemmän ja suuremman hintajouston kaupunkeihin. Aritmeettinen keskiarvo
joustoestimaateista on 0,52. Tämän yläpuolelle jää seitsemän ja alapuolelle kahdeksan kuntaa. Jos näitä ryhmiä tarkastellaan sen mukaan, kuinka monessa kunnassa väestöntiheys on
väestöntiheyden aritmeettista keskiarvoa, 506 asukasta neliökilometriä kohti, korkeampi tai
matalampi, voidaan huomata, että seitsemästä pienen hintajouston kaupungista vain kahdessa, Kuopiossa ja Tampereella, on aritmeettista keskiarvoa pienempi väestötiheys. Suurten hintajoustojen kahdeksasta kaupungista ainoastaan yhdessä, Jyväskylässä, on aritmeettista keskiarvoa korkeampi väestötiheys. Tämä varsin karkea tarkastelu antaa viitteitä siitä,
että Greenin ym. (2005) empiirisesti toteama väestötiheyden ja asuntotarjonnan hintajouston välinen negatiivinen yhteys on varsin validi myös Suomessa. Saizin (2010) tutkimuksessaan suorittama rakennuskelpoisen maan määrän rajauskin on suurimmaksi osaksi mukana väestötiheydessä, sillä se on laskettu maapinta-alan avulla. Näin ollen voidaan olettaa,
että väestötiheys kuvaa varsin hyvin maan fyysistä niukkuutta ainakin karkealla tasolla.
Kuitenkin Kuopio, Tampere ja Jyväskylä osoittavat, että väestöntiheydellä ei pystytä selittämään täydellisesti asuntotarjonnan hintajouston eroja edes tällä karkealla tarkastelulla.
Asuntokannan erilaisuudesta johtuen alueelliset asuntotarjonnan hintajouston estimaatit
ovat totta kai myös riippuvaisia asuntokannasta. McLaughlin (2012) totesi Australiassa
tuoreessa tutkimuksessaan varsin merkittävän eron tarjonnan hintajoustossa omakotitalojen
ja muiden asuntojen välillä. Tämä tulos vaikuttaa erittäin loogiselta myös Suomen asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Vallitsevana kulttuurina Suomen asuntotuotannossa on se,
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että valtaosa omakotitaloista rakennetaan tai rakennutetaan omaan käyttöön eli pääsääntöisesti omakotitalokannan tuottajana ja rakentamispäätöksen tekijänä on yksityinen kotitalous. Rivitalo- ja kerrostalorakentamisessa puolestaan tuottajana ja rakentamispäätöksen tekijänä on lähes poikkeuksetta ammattimainen rakennusliike. On selvää, että hintatason
muutoksen vaikutus rakentamispäätöksiin ja sitä kautta asuntotarjontaan voi olla hyvin
erilainen omakotitalosegmentissä verrattuna rivi- ja kerrostalosegmenttiin. Yksityisten kotitalouksien voidaan nähdä olevan herkempiä tekemään taloustieteen näkökulmasta irrationaalisia päätöksiä tunneseikkojen ohjaamina kuin ammattimaisten puhtaasti taloudellisen
voiton maksimointiin tähtäävien asuntotuottajien. Kuvassa 7 on esitetty asuntokannan rakenne kaupungeittain osuuksina kaupunkien kokonaisasuinkerrosalasta.
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Kuva 7 Asuntokannan rakenne Oikarisen (2013) tutkimuskaupungeissa Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVTb)

Asuntokantojen erilaisuus kaupunkien välillä voi osaltaan selittää näiden kaupunkien sijoittumista tarkastelumme mukaan väärään ryhmään. Kaupungit, joissa on keskimääräistä
pienempi omakotitalo-osuus kuuluvat pääsääntöisesti keskimääräistä pienemmän hintajouston kaupunkeihin ja kaupungit, joissa on keskimääräistä suurempi omakotitalo-osuus
kuuluvat pääsääntöisesti keskimääräistä suuremman hintajouston kaupunkeihin. Omakotitalo-osuuden perusteella väestöntiheyden osalta heikosti hintajouston kanssa korreloinut
Tampere on selkeästi oikeassa ryhmässä. Kuitenkin Kuopio ja Jyväskylä ovat omakotitaloosuuden osalta aivan keskimääräisen osuuden tuntumassa eli niiden kohdalla tästäkään ei
voida hakea selitystä väestötiheyden ja hintajouston heikolle korrelaatiolle. Näin ollen nämä kaksi kaupunkia voisivat omakotitalo-osuutta tarkastellen sijoittua aivan hyvin sekä
keskimääräistä pienemmän että suuremman tarjonnan hintajouston ryhmään.
Myös alueelliset rakennuskustannukset ilman maan hankintaa voivat vaikuttaa asuntotarjonnan hintajouston eroihin. Yleinen rakennuskustannustaso ilman maan hankintaa on
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huomioitu Oikarisen (2013) mallissa, mutta alueelliset erot rakennuskustannuksissa voivat
vaikuttaa eroihin tarjonnan hintajouston estimaateissa.
Fyysisiltä ominaisuuksiltaan rakennuskelpoisen maan niukkuus on vain yksi osatekijä rakennusmaan niukkuuden vaikutuksessa maan tarjonnan joustavuuteen. Esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna pienen väestömäärän ja väestötiheyden kaupunkien Suomessa kaupunkien rakennusmaan niukkuuden kannalta merkittävämpi tekijä lienee niiden harjoittama
maankäyttöpolitiikka eli niiden toteuttama maankäytön suunnittelu ja maapolitiikka. Saiz
(2010) ja Green (2005) totesivat Yhdysvalloissa alueellisten asuntotarjonnan hintajoustojen
eroja tutkiessaan maankäytön ja rakentamisen sääntelyn olevan tilastollisesti merkittävä
selittäjä tarjonnan hintajoustolle. Wang (2012) totesi saman Kiinassa alueellisten hintajoustojen osalta.
Lisäksi laajamittaisessa empiirisessä tutkimustyössä (ks. alaluku 3.3.1), jossa on tutkittu
asuntotarjonnan ja asuntojen hintatason joustoa maankäytön ja rakentamisen sääntelyn
kireyden suhteen, on saavutettu lukuisia tuloksia siitä, kuinka maankäytön ja rakentamisen
sääntely on tilastollisesti merkittävä tekijä asuntotarjonnan ja asuntojen hintatason taustalla. Aiemmassa tutkimuksessa on siis löydetty vahva yhteys maankäytön sääntelyn ja asuntotarjonnan hintajouston välillä. Suomen kontekstia tarkasteltaessa kaupunkitason maankäytön sääntelyn avainrooli on lähtökohtaisesti kunnilla. Lisäksi Suomessa maankäyttö on
käyttötarkoitusten ja rakennusoikeuksien osalta hyvin tarkasti säädeltyä kaavoituksessa eli
kuntien maankäytön suunnittelu luo varsin tiukat reunaehdot rakentamiselle. Siten maankäytön suunnittelu vaikuttaa itse rakennusmaan tarjonnan lisäksi myös siihen, kuinka helposti rakennusmaa on korvattavissa muilla tuotannontekijöillä eli lähinnä tiiviimmällä ja
korkeammalla rakentamisella. Lisäksi maankäytön suunnitteluun liittyvä epävarmuus vaikuttaa myös rakennuskustannuksiin, jolloin se vaikuttaa myös asuntotarjonnan määrään
sen mukaan kuinka joustava asuntotarjonta on rakennuskustannusten suhteen.
Seuraavan luvun empiirisessä tutkimuksessa pyritään laadullisella haastattelututkimuksella
vertailemaan tutkimuskaupunkien maankäyttöpolitiikkaa eli kaavoitusta ja maapolitiikkaa
asuntotonttitarjontaan vaikuttamisen näkökulmasta. Erityisesti kiinnitetään huomiota kaavoituksen ja maapolitiikan toteuttamisen eroihin tutkimuskaupungeissa. Haastattelujen
avulla pyritään löytämään sellaisia eroja toiminnassa, joilla pystyttäisiin myös selittämään
alueellisia eroja asuntotarjonnan hintajoustossa.
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5 Maankäyttöpolitiikan empiirinen tutkimus
Tämän työn empiirisen osuuden motivaationa oli selvittää kuntien maankäyttöpolitiikkaan
eli kaavoitukseen ja maapolitiikkaan liittyvien käytäntöjen ja toiminnan eroja tutkimuskaupungeissa ja hakea sitä kautta ymmärrystä asuntotarjonnan hintajoustossa havaituissa
kaupunkikohtaisissa eroissa. Metsämuurosen (2009, s.220) mukaan laadullinen tutkimusote soveltuu tutkimukseen hyvin silloin, kun kiinnostus kohdistuu tutkittavien tekijöiden
yksityiskohtaiseen rakenteeseen ennemmin kuin niiden yleisluontoiseen jakautumiseen.
Koska monet maankäyttöpolitiikan osatekijät ovat varsin monimuotoisia eivätkä suoraan
lukuarvollisesti tarkasteltuina välttämättä kovin yksiselitteisiä, valittiin maankäyttöpolitiikan empiiriseen tutkimukseen laadullinen tutkimusote. Määrällisen tutkimusotteen edellyttämät, vertailukelpoiset tilastotiedot tutkimuskaupungeista kiinnostuksen kohteena olevien
maankäyttöpoliittisten tekijöiden osalta olisivat myös todennäköisesti olleet vähintään erittäin hankalia, ellei mahdottomia, kerätä.

5.1 Tiedonkeruumetodi
Tiedonkeruu maankäyttöpolitiikasta järjestettiin haastattelemalla kaikista 15 tutkimuskaupungista maapolitiikasta vastaavaa henkilöä, jotka on esitetty virkanimikkeidensä kanssa
liitteessä 1. Tiedonkeruumetodiksi valittiin haastattelut pääasiassa siksi, että Hirsjärven ja
Hurmeen (1985, s. 15) mukaan haastattelututkimus sopii aiempaan kirjallisuuteen perustuen tiedonkeruumetodiksi hyvin muun muassa silloin, kun halutaan vastauskadon jäävän
mahdollisimman pieneksi tai kun halutaan, että kysymyksiä voidaan tulkita sekä vastauksia
täsmentää. Erityisesti näiden ominaisuuksien johdosta haastattelututkimuksen katsottiin
soveltuvan tähän tapaukseen, jossa haluttiin hankkia mahdollisimman kattavaa tietoa kaikista tutkimuskaupungeista maankäyttöpolitiikkaan liittyen.
Haastattelut voidaan jakaa klassisen jaon mukaan strukturoituihin, puolistrukturoituihin ja
avoimiin haastatteluihin (Metsämuuronen 2009, s. 246). Tämän työn haastattelututkimuksen haastattelut olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluja. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelu kohdistuu ennalta valittuihin teemoihin, mutta kysymysten muotoa tai
esittämisjärjestystä ei ole määritelty tarkasti (Hirsjärvi & Hurme 1985, s.36).
Haastattelukysymykset rakennettiin hyödyntämällä Gyourkon ym. (2008) maankäytön
sääntelyä kuvaavan indeksin 11 alaindeksiin sisältyneitä kysymyksiä, joista valikoitiin
Suomen maankäytön sääntelyn järjestelmän kannalta relevantit kysymykset ja muokattiin
niitä vastaamaan paremmin Suomen maankäytön sääntelyn järjestelmää. Tätä lähestymistapaa pidettiin perusteltuna, koska Gyourkon ym. indeksin oli todettu Saizin (2010) tutkimuksessa tilastollisesti merkittävästi selittävän asuntotarjonnan hintajouston alueellisia
eroja. Lisäksi Saizin (2010) tutkimuksen innoittamana otettiin mukaan kysymys maantieteellisistä rajoitteista sekä joitakin täydentäviä kysymyksiä suomalaisen maankäytön sääntelyn ja suomalaisten asuntomarkkinoiden näkökulmasta. Täydellinen kysymyslistaus löytyy liitteessä 2, jossa on myös esitetty vastausten luokitteluperusteet vertailevan indeksiluvun määrittämiseen, josta kerrotaan tarkemmin alaluvussa 5.2.4.
Haastattelut suoritettiin keväällä 2013. Pääkaupunkiseudun kaupunkien sekä Kajaanin
kohdalla haastattelu järjestettiin kasvotusten ja muiden tutkimuskaupunkien haastatteluedustajien kanssa haastattelut tehtiin puhelimessa. Haastattelujen kesto vaihteli noin 45
minuutista tuntiin ja 45 minuuttiin. Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Litterointia ei tehty täydellisen sanatarkasti ja litteroimatta jätettiin selkeästi kysymysten ulkopuo45

lelle menneet kommentit. Kaikki litteroinnit toimitettiin haastatelluille sähköpostitse ja
heille tarjottiin näin mahdollisuus oikaista mahdollisia haastattelijan tekemiä virhetulkintoja litteroinnissa.

5.2 Tulokset
Haastattelututkimuksen kysymykset voidaan jaotella kaavoitusta, maapolitiikkaa, maantieteellisiä rajoitteita sekä yleisiä markkinaolosuhteita käsitteleviin kysymyksiin. Seuraavaksi
käsitellään keskeiset esille tulleet ilmiöt eri kysymyksiin liittyen. Vastausanalyysin jälkeen
pyritään vielä tuomaan mahdollisuus tutkimuskaupunkien maankäyttöpolitiikan numeeriseen vertailuun esittämällä haastatteluaineistosta rakennettu järjestysasteikollisen mittari,
maankäyttöpoliittinen indeksi.

5.2.1 Kaavoituksen kysymykset
Kaavoituksen osalta haastatelluilta kysyttiin näkemyksiä maankäytön suunnitteluun ja kaavoitukseen kohdistettavasta paineesta, valtion ohjauksen, kuntien välisen yhteistyön sekä
talous- ja suojelukysymysten vaikutuksesta kaavoitukseen, kaavoitusprosessista ja sen sujuvuudesta, rakentamisen sääntelyn tarkkuudesta sekä kaavoituksen jälkeisistä prosesseista. Vastauksien kautta nousi esiin tiettyjä yleisesti koettuja ongelmakohtia ja kipupisteitä
kaavoitukseen liittyen. Toisaalta joissain kysymyksissä oli paljonkin vaihtelua osittain jo
tutkimuskaupunkien erilaisesta rakenteesta johtuen.
Kaavoitukseen kohdistuva paine
Kaavoitukseen osallistuvat sidosryhmät ja niiden luoma paine kaavoitukseen koettiin tutkimuskunnissa pääosin samalla tavalla. Rakennusliikkeet mainittiin lähes kaikissa tutkimuskunnissa maankäytön suunnittelua paineistavana sidosryhmänä. Myös kaupunkiorganisaation sisältä tuleva kasvupaine mainittiin monesti kaavoitukseen painetta aiheuttavana
tekijänä. Erilaiset luonto- ja ympäristöjärjestöt sekä asukkaat ja näiden muodostamat yhdistykset nähtiin puolestaan kaavoitusta jarruttavina sidosryhminä. Luonnollisestikin sidosryhmissä oli vaihtelua eri kaupunkien välillä. Joissakin kaupungeissa sidosryhmiä on
enemmän ja niiden pyrkimykset vaikuttaa kaavoitukseen vaihtelevat. Yleisesti ottaen voidaan haastattelujen perusteella todeta, että valtaosassa kunnista, mikäli painetta kaavoitukseen kohdistuu, on sen kokonaisvaikutus varsin neutraali. Positiivista painetta luovien tahojen painetta tasapainottavat luontojärjestöjen ja asukkaiden luoma negatiivinen paine.
Tähän varsin paineettomaan ryhmään kuuluu myös kaupunkeja, joissa ei koettu juuri minkäänlaista painetta kumpaankaan suuntaan vaan kaavoitus on hyvin kaupunkilähtöistä.
Niissäkin kaupungeissa, joissa painetta kaavoituksessa koettiin, miltei kaikissa paine oli
ennemmin positiivista kaavoituksen lisäämiseen pyrkivää painetta. Yleiseen linjaan muodosti selkeän poikkeuksen Helsinki, tutkimuksemme ylivoimaisesti suurin kaupunki väkiluvulla ja väestötiheydellä mitattuna. Helsingissä kaavoitus tapahtuu lähes täysin jo kaavoitettujen alueiden täydennyskaavoituksella. Alueiden asukkaat, heidän muodostamansa
asukasyhdistykset sekä heitä edustavat luottamushenkilöt vaikuttavat olevan Helsingissä
haastattelun perusteella herkkiä vastustamaan maankäytön suunnitelmia.
Kun kasvuun liittyvää vastustusta kysyttiin erikseen, juuri Helsingissä kasvun vastustus
koettiin merkittävimpänä. Asioiden vastustamisen nähtiin olevan huomattavasti helpompaa
ja tuloksekkaampaa kuin asioiden kannattamisen. Myös toinen suuri kaupunki Pääkaupunkiseudulta, Espoo, vaikuttaa kärsivän kasvun vastustuksesta erityisesti täydennysrakentamisen osalta. Espoossa kuitenkin toinen intressiryhmä, yksityiset kiinteistönomistajat ovat
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merkittävä paineenluoja. Todennäköisesti nämä tuovat ainakin jossain määrin vastapainoa
negatiiviselle paineelle luomalla kaavoittamisen painetta omistamiensa maiden osalta.
Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan mainita, että Pääkaupunkiseudun kolmas suuri
kaupunki, Vantaa, poikkeaa maankäytön suunnitteluun liittyvän paineen osalta naapureistaan. Haastattelussa kävi ilmi, että Vantaalla vaikuttaa olevan korkeintaan piilevää vastustusta kasvulle, sillä kasvu nähdään Vantaalla kuitenkin ensisijaisesti uusina veronmaksajina. Muiden kuin Pääkaupunkiseudun kaupunkien osalta kasvu nähdään yleisesti positiivisena asiana vastustamisen sijaan. Useimpien kaupunkien kohdalla kuteinkin tuli esiin yksittäistilanteita, joita saattaa syntyä, kun kaavoitetaan jo rakennetulle alueelle lisää rakentamista. Poikkeuksena ovat Kotka, Vaasa ja Lappeenranta, joissa kasvutarpeita on yleisemminkin kyseenalaistettu poliitikkojen tai asukkaiden toimesta.
Yhteenvetona maankäytönsuunnitteluun kohdistuvasta kasvua edistävästä tai vastustavasta
paineesta voidaan sanoa, että kaikissa muissa kaupungeissa paitsi Helsingissä ja Kotkassa
on yleisesti positiivinen tai vähintäänkin neutraali suhtautuminen kaavoitukseen ja siten
uusien alueiden rakentumisen mahdollistamiseen. Helsingissä yleinen näkemys uusien
alueiden kaavoituksesta ja rakentumisesta vaikuttaa olevan poikkeuksellisen negatiivinen
verrattuna muihin tutkimuksessa mukana oleviin kaupunkeihin. Tämä on varsin loogista,
kun otetaan huomioon Helsingin muihin tutkimuskaupunkeihin verrattuna moninkertainen
väestötiheys. Helsinki on kaupungeista todennäköisesti ainoa, jossa rakentamattomien alueiden säilyttäminen tai täydennysrakentamisen estäminen voidaan nähdä yleisempänä tavoitteena, eikä vain yksittäistapauksissa ilmenevänä omien asuinolojen ennallaan säilyttämisen puolustamisena. Kotkassa puolestaan yleinen suhtautuminen kaavoitukseen vaikuttaa kallistuvan negatiiviseen suuntaan johtuen voimakkaasta oman lähiympäristön kasvun
rajoittamiseen pyrkivästä vaikuttavasta valittamisen kulttuurista.
Ylhäältä päin tuleva sääntely
Mitä tulee ylhäältä päin kaupunkien maankäytön suunnitteluun tulevaan ohjaukseen, yhteistyö maakuntaliiton kanssa vaikuttaa toimivan varsin hyvin tutkimuskaupungeissa. Lähes kaikissa kaupungeissa maakuntaliitolta tuleva suunnittelun ohjaus nähtiin hengeltään
varsin neutraalina tai lievästi positiivisena. Kaiken kaikkiaan käytännön tasolla ohjauksen
ei nähty olevan kovin voimakasta vaan lähinnä välillistä maakuntakaavan kautta tulevaa
ohjausta. Poikkeuksen yleiseen linjaan muodostivat Pori, jossa ei oltu kovinkaan tyytyväisiä kaupungin maankäytön suunnittelun kantojen huomiointiin maakuntaliitossa, sekä Rovaniemi, jossa maakuntakaavan laadintaprosessin hitaus koettiin kaavoitusta vaikeuttavana
tekijänä. Kaiken kaikkiaan maakuntaliiton rooli näyttää kuitenkin valtaosassa kaupungeista
olevan käytännön kaavoitustyön kannalta marginaalinen. Yhteistyötä maakuntaliiton kanssa harjoitetaan pääsääntöisesti maakuntakaavan laadinnan yhteydessä. Useissa kaupungeissa kaupungin nähtiin seisovan yhteisenä rintamana maakuntaliiton kanssa puolustamassa
maakuntakaavan ratkaisuja ympäristöministeriötä vastaan.
Siinä missä maakuntaliitto nähtiin yleisesti varsin toimivana yhteistyökumppanina ja marginaalisena taustavaikuttajana kunnan käytännön kaavoitustyön kannalta, samaa ei voi sanoa valtionhallinnon osalta. Ympäristöministeriön rooli todettiin monessa tapauksessa pieneksi nykypäivän kaavoituksessa. Lähinnä ympäristöministeriön kanssa on jouduttu käymään tiukkojakin neuvotteluja maakuntakaavan suhteen. Käytännön kaavoitustyön valtion
taholta tulevassa ohjauksessa merkittävin rooli on selkeästi paikallisilla elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilla, jäljempänä ELY:llä. Arvioissa ELY:n vaikutuksesta kaavoitukseen esiintyi paljon hajontaa. Käytännössä näkemykset ELY:n toiminnasta kaavoituksen suhteen vaihtelivat neutraaleista tai lievästi positiivisista kokemuksista erittäin negatii47

visiin kokemuksiin. Vaikuttaa siltä, että niissä kaupungeissa, joissa ELY pysyy kaavoituksessa taka-alalla, kokemukset yhteistyöstä ELY:n kanssa olivat joko varsin neutraaleja tai
lievästi positiivisia. Toisaalta siellä, missä ELY on ottanut vahvan roolin, nähdään ELY:n
toiminnan vaikutukset kaavoitukseen todella negatiivisina.
Väkiluvultaan suurimmissa maakuntakeskuksissa, kaikki Pääkaupunkiseudun kaupungit
mukaan lukien, ELY:n toiminta nähtiin suurimmaksi osaksi varsin neutraalina tai jopa lievästi positiivisena. Suurista kaupungeista Turku erottui todella negatiivisten ELY:n toimintaa koskevien kokemusten osalta. Turussa ELY:n toiminta koettiin todella linjattomana ja
hankalana. Yhteistyön sijaan ELY:n koettiin osallistuvan kaavoitukseen lähinnä valittamalla hyväksytyistä kaavoista rakentavan kaavojen laadintavaiheen yhteistyön sijaan. Lisäksi
ELY:n lausuntojen ja kantojen nähtiin riippuvan täysin asiaa käsittelevästä viranhaltijasta
eikä selkeää yhtenäisempää linjaa nähty olevan olemassa.
Kun siirrytään väkiluvultaan suurista maakuntakeskuksista pienempiin, on enemmän sääntö kuin poikkeus, että ELY sai voimakkaan negatiivista palautetta. Poikkeuksen muodostavat Lahti ja Jyväskylä, joissa yhteistyö koettiin varsin toimivaksi. Muissa pienemmissä
maakuntakeskuksissa tilanne ei ollut lähellekään näin hyvä. Useammissa kaupungeissa tuli
esille se, että nykyisin ei ole enää oikein puhua kunnan kaavoitusmonopolista, koska ei
sellaista ole olemassa ELY:n vahvojen vaikutusmahdollisuuksien takia. Koettiin yleisesti,
että ELY yrittää puuttua kaavoituksessa moniin sellaisiinkin asioihin, joihin sen ei kuuluisi
lainkaan puuttua. Monessa kaupungissa näyttää olevan vallalla näkemys, että paikallinen
ELY ylittää jatkuvasti toimivaltansa. Erityisesti Kuopiossa, Vaasassa, Kotkassa, Kajaanissa ja Rovaniemellä yhteistyö paikallisen ELY:n kanssa koettiin erityisen hankalana ja toimimattomana.
Ylhäältä päin tulevan ohjauksen osalta vaikuttaa kokonaisuutena siltä, että maakuntatason
ohjaus koetaan tutkimuskaupungeissa järkevänä ja toimivana. Valtion puolelta tulevassa
ohjauksessa, ensisijaisesti ELY:n toiminnassa, on puolestaan paljon parantamisen varaa.
Vaikka osassa tutkimuskaupunkeja yhteistyö ELY:n kanssa toimii ja se koetaan aidosti
rakentavana, on hajonta varsin suurta. Erityisesti huomiota herättää se, että siellä missä
yhteistyö kaavoitukseen liittyvissä kysymyksissä ei toimi kunnolla kaupungin ja ELY:n
osalta, se vaikuttaa olevan pahasti toimimatonta. Tulehtuneimmissa tilanteissa ELY:ä ei
pidetä kaavoituksen osalta yhteistyökumppanina vaan osapuolena, jonka päätehtävänä
nähdään olevan kaavoista valittaminen ja mahdollisimman monien hankkeiden estäminen.
Näyttää siis siltä, että ELY:n rooli kuntatason maankäytön suunnittelussa on joka tapauksessa vahva oli yhteistyö kunnan kanssa toimivaa tai ei. Useammassa haastattelussa tuli
esille, että nykyisin ei voida enää puhua kunnan kaavoitusmonopolista ELY:n roolin takia.
Näin ollen valtionhallinnon tasolla tehtävät päätökset ja ennen kaikkea ELY:n toimintaa
koskevat linjaukset ovat todennäköisesti varsin merkittävä tekijä suomalaisessa maankäytön suunnittelun järjestelmässä.
Naapurikuntien välinen yhteistyö
Haastatelluilta kysyttiin yhteistyön toimivuudesta ja sen vaikutuksesta asuinalueiden kaavoitukseen, sillä raja-alueilla tehtävien kaavoitusratkaisujen tarkoituksenmukaisuus on
vahvasti sidoksissa kuntien väliseen yhteistyöhön. Monien väestömäärältään pienempien
maakuntien maakuntakeskusten kohdalla yhteistyöllä naapurikuntiin ei ollut minkäänlaista
merkitystä asuinalueiden kaavoittamisen osalta, koska välimatkat taajamien välillä ovat
niin pitkät. Tällainen tilanne oli Rovaniemellä, Kajaanissa ja Kotkassa. Jokainen kunta
operoi näillä seuduilla kaukana omista rajoistaan eikä yhteistyö ole siis millään tavalla
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oleellinen asia asuinalueiden kaavoituksen kannalta. Valtaosassa tutkimuskaupunkeja yhteistyö naapurikuntien kanssa raja-alueiden kohdalla on viety niin pitkälle, ettei tilanne
eroa merkittävästi vain oman kunnan alueella tapahtuvasta kaavoituksesta.
Maan suurimmalla kaupunkiseudulla, Pääkaupunkiseudulla, yhteistyö vaikuttaa toimivan
varsin hyvin, vaikka parannettavaakin toki löytyy. Erityisesti Helsingin ja Vantaan puolelta
tuotiin esiin onnistuneita yhteistyöhankkeita naapurikuntien kanssa. Helsingistä viestittiin,
että valtamedia yleensä tarttuu vain hankkeisiin, joissa kohdataan vaikeuksia yhteistyön
saralla, minkä takia julkisuuskuva yhteistyön toimivuudesta Pääkaupunkiseudulla lienee
todellista tilannetta heikompi. Mielenkiintoisena aspektina Espoossa tuotiin voimakkaammin esiin yhteistyön puutteesta johtuvia ongelmia kaavoituksessa kuntarajoilla, joissa täysin toisistaan poikkeavat käyttötarkoitukset ovat arkipäivää ja luovat ongelmia. Näkemyseroissa yhteistyöhön liittyen voi toki Pääkaupunkiseudulla olla selityksenä myös kuntarajojen alueiden merkittävyyden erot kaupunkien maanäytön suunnittelun kokonaisuuden
kannalta. Mikä on toiselle vähäpätöinen reuna-alue, voi olla toiselle hyvinkin tärkeä kehityskohde.
Suurimmilta vaikuttavat ongelmat kuntien välisen yhteistyön puutteesta tulivat ilmi
maamme toiseksi suurimmalla kaupunkiseudulla, Tampereen seudulla. Lähtökohtaisesti
Tampereen seudulla toimintaedellytykset hyvin toimivalle yhteistyölle näyttävät olevan
olemassa. Seudun kunnat ovat muodostaneet kuntayhtymän ja yhteinen rakennesuunnitelma on tehty. Tampere on tehnyt yhteistyötä kaavoituksessa naapurikuntien kanssa rajaalueilla. Suunnitelmatasolla yhteistyö onkin toiminut hyvin, mutta suunnittelun jälkeisessä
toteutuksessa on kohdattu mittavia ongelmia Tampereen ja naapurikuntien risteävien intressien johdosta. Tampereen seudulla toimivan yhdyskuntarakenteen toteutuksessa yhteistyö naapurikuntien kanssa vaikuttaa olevan vaikeaa. Kuntarakenne on aiheuttanut useita
ratkaisuja, jotka eivät ole seudullisesti ja yhteiskuntataloudellisesti viisaimpia, kuntien välistä osaoptimointia sekä toteutuksen ja aikataulutuksen ristiriitoja.
Pienempien kaupunkiseutujen osalta Kuopiossa on koettu lieviä hankaluuksia yhteistyössä
Siilinjärven kanssa. Tämä on pitkälti seurausta Siilinjärven haluttomuudesta kuntaliitosneuvottelujen aloittamiseen Kuopion kanssa. Kuopiossa on tapahtunut paljon kuntaliitoksia, joissa maaseutumaisia ympäryskuntia on liittynyt kaupunkiin. Näiden entisten ympäryskuntien taajamat ovat niin kaukana Kuopion keskustaajamasta, että jo ennen kuntaliitoksia yhteistyön tarve näiden kuntien kanssa oli käytännössä olematonta. Vaasassa puolestaan Vaasan kaupunki on Mustasaaren kunnan ympäröimä. Tilanne on se, että Vaasa
haluaisi kuntaliitoksen, jota Mustasaari vastustaa. Tämä on näkynyt erityisesti poliittisen
yhteistyön vaikeutena eikä näkemystä maankäytöstä vaikuta oikein löytyvän. Lappeenrannan seudulla puolestaan naapurikunnilla oli haastatellun mukaan tapana kaavoittaa hajanaisia pieniä asuinalueita Lappeenrannan palveluiden ja työpaikkojen varaan. Toisaalta ei
Lappeenrannassakaan mitään ilmiriitaa ole naapurikuntien välillä.
Kaiken kaikkiaan tutkimuskaupungeissa koettiin yhteistyön naapurikuntien kanssa olevan
keskimäärin varsin toimivaa eikä kuntarajojen koettu johtavan merkittävästi epätarkoituksenmukaisiin ratkaisuihin. Monien kaupunkien kohdalla harvemmin asutuilla kaupunkiseuduilla omat ja naapurikuntien väliset asuinalueet ovat niin kaukana toisistaan, ettei naapurikuntien kanssa tehtävällä yhteistyöllä ole asuinalueiden kaavoituksen kannalta mitään
käytännön merkitystä. Niidenkin kaupunkien kohdalla, joissa ongelmia maankäytön suunnittelun yhteistyössä on koettu, yhteistyöongelmat olivat pääsääntöisesti poliittisten päättäjien välisiä ja viranhaltijoiden väliseen yhteistyöhön oltiin tyytyväisiä. Kaupungeissa, jois49

sa asuinalueiden kaavoitus kuntarajan tuntumassa on arkipäivää, oli viety yhteistyötä varsin pitkällekin. Esimerkiksi Turussa katsotaan rajan tuntumassa tapauskohtaisesti uusien
alueiden osalta minkä kunnan verkostoihin alueet kannattaa liittää ja kustannuksia tasataan
kuntien välillä aika-ajoin. Varsin voimakkaasti viimeisten vuosien aikana esillä ollut Pääkaupunkiseudun kaupunkien välinen yhteistyö vaikutti lopunperin olevan varsin toimivalla
tasolla asuinalueiden kaavoittamisen kohdalla. Tosin Pääkaupunkiseudun kaupunkien
haastateltujen näkemykset ja koetut ongelmat poikkesivat toisistaan jonkin verran. Ehkä
hieman yllättäen, paljon vähemmän yleistä kiinnostusta viime vuosina herättänyt, heikosti
toimiva maankäytön suunnittelun yhteistyö kokonaisuuden kannalta edullisimpien ratkaisujen suunnitteluun sekä kaavojen toteuttamiseen liittyen ilmeni Tampereen seudun kuntien välillä.
Taloudelliset rajoitteet
Suurimmassa osassa tutkimuskaupunkeja kaupungin taloustilanne ei ole vaikuttanut asuinalueiden kaavoittamiseen tai kaavojen toteutumiseen. Pääkaupunkiseudulla tilanne kaupunkien välillä on varsin erilainen. Helsingissä taloustilanne ei ole vaikeuttanut kaavoittamista tai kaavojen toteutumista. Kuitenkin Helsingissä, kuten monessa muussakin kaupungissa, jossa taloustilanne ei ole aiempina vuosina vaikuttanut kaavojen toteutumiseen, näyttää siltä, että lähitulevaisuudessa tästä tulee merkittävä tekijä kaupungin nopean velkaantumisen johdosta. Espoossa taloustilanne on vaikeuttanut kaavojen toteutumista kunnallistekniikan ja palvelurakenteen investointien ja käyttökulujen kohdalla. Vantaalla taloustilanne on varsin synkkä ja kunnallistekniikkainvestointeja on jouduttu leikkaamaan. Näin
ollen Pääkaupunkiseudun kaupunkien osalta tilanne vaihtelee varsin merkittävästi.
Muissa väkiluvultaan suurissa maakuntakeskuksissa taloustilanne on vaikuttanut korkeintaankin vähäisesti asuinalueiden kaavoitukseen tai kaavojen toteutumiseen. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella talous näyttää asettavan rajoitteita kaavoituksessa ja kaavojen toteutumisessa lähinnä väkiluvultaan pienemmissä maakuntakeskuksissa. Kajaanissa, Lappeenrannassa ja Rovaniemellä taloustilanne vaikeuttaa merkittävästi kaavojen toteutumista.
Kajaanissa kuntatalous on tehnyt jatkuvasti alijäämää, mikä aiheuttaa merkittäviä rajoitteita kunnallistekniikkainvestointeihin. Kunnallistekniikan toteuttaminen ja ylläpitokulut ohjaavatkin Kajaanissa kaavoituksen toteuttamista ja sitä kautta kaavoitettavia alueita. Lappeenrannassa kaupungin velkaantuminen on ollut vauhdikasta ja vähäisten taloudellisten
resurssien kohdistamisesta on käyty arvokeskustelua ja tilanne on koettu varsin hankalana.
Rovaniemellä puolestaan kysyntää vastaavaa määrää kunnallistekniikan piirissä olevia
tontteja ei ole voitu tarjota, koska kunnallistekniikkaa ei ole rakennettu riittävästi taloudellisten rajoitteiden takia.
Kaiken kaikkiaan itse kaavoitus prosessina ei ole kohdannut vaikeuksia taloudellisten rajoitteiden takia. Taloustilanteen vaikutukset kohdistuvat kunnallistekniikan ja palveluverkoston investointeihin ja vaikeuttavat siten kaavojen toteutumista, monessa kaupungissa
merkittävästikin. Tämä vaikeuttaa välillisesti myös kaavoitusta, sillä kaavoitettavat alueet
pitää valita toteutuskyvyn mukaan. Vaikeudet vaikuttavat painottuvan pienempiin maakuntakeskuksiin, tosin myös Pääkaupunkiseudulla Espoo ja Vantaa ovat kohdanneet vaikeuksia taloudellisten rajoitteiden muodossa. On myös merkillepantavaa, että monissa kaupungeissa, joissa taloustilanne ei ole vaikeuttanut kaavoitusta tai kaavojen toteutumista, kerrottiin taloustilanteen olevan tukalan, mutta asuntotonttitarjonnan olevan niin tärkeä asia kaupungin näkökulmasta, että siinä ei ole kireässäkään tilanteessa haluttu säästää. Selkeästi
kireän taloustilanteen kohdatessa on kaupunkikohtaisissa arvoissa havaittavissa eroja
asuinalueiden kaavoituksen suhteen. Osassa kuntia taloustilanteen annetaan vaikuttaa kaa50

voitukseen. Toisissa kaupungeissa asuinalueiden kaavoituksesta ei olla valmiita tinkimään,
vaikka taloudellinen tilanne on hankala, vaan tarvittavat kustannussäästöt haetaan jostain
muualta.
Suojelukysymykset
Erilaiset ympäristön, rakennusten ja näkymien suojeluun liittyvät kysymykset hankaloittavat asuinalueiden kaavoitusta jollakin asteella kaikissa tutkimuskaupungeissamme. Suurimmassa osassa kaupunkeja suojelukysymysten aiheuttamaa kaavoituksen hankaloitumista ei voi pitää vähäisenä. Ainoastaan Porissa, Oulussa ja Jyväskylässä ei annettu ymmärtää,
että suojelutarpeet olisivat yleinen ongelma kaavoituksessa, vaan näissä kaupungeissa ne
ovat enemmänkin yksittäistapauksia ja valtaosa hankkeista menee ilman suojelukysymyksistä aiheutuvia ongelmia.
Pahimmat suojelukysymyksiin liittyvät ongelmat ilmenivät Pääkaupunkiseudulla. Vantaalla tilanne vaikuttaa Helsinkiä ja Espoota paremmalta. Tämä johtunee pitkälti siitä, että
Vantaalla luontoarvojen ja kulttuurihistoriallisten rakennusten kohdalla ei tule kaavoituksessa yllätyksiä, sillä niitä pidetään kaavoituksessa lähtökohtina. Kuitenkin kehitysmahdollisuuksia heikentää Vantaalla se, että on joitakin rakennuksia kuten vanhoja ostoskeskuksia, jotka ovat toiminnallisuudeltaan vanhentuneita mutta suojeltuja. Helsingin ja Espoon
tilanne vaikuttaa suojelukysymysten suhteen varsin epätoivoiselta. Helsingissä suuria ongelmia aiheuttaa se, että monet asuinalueet sijaitsevat paikoissa, jotka eivät täytä nykyisiä
terveellisyysmääräyksiä. Helsingissä lähes kaikki asemakaavoitus on täydennysrakentamisen kaavoitusta. Tällöin lisärakentamisen kaavoittaminen alueelle, jolle ennen on saanut
kaavoittaa asuntoja mutta jotka eivät nykymääräysten mukaan enää täytä edes hyvän
asuinympäristön vaatimuksia, tuottaa merkittäviä ongelmia. Lisäksi monet ympäristönsuojelulainsäädännössä suojellut luontotyypit ovat yleistyneet Helsingissä ilmastonmuutoksen
myötä, jolloin on entistä vaikeampaa löytää suojelusta vapaata aluetta asuinalueiden kaavoitukseen. Espoossa erityisesti ympäristönsuojelu koetaan todella pahasti kaavoitusta ja
kaavojen toteutumista hankaloittavaksi tekijäksi. Espoossa ongelmia ovat tuottaneet suojeltujen luontoelementtien löytyminen vielä lainvoimaisien kaavojenkin alueelta, mikä estää
alueiden kaavan mukaisen kehittämisen.
Erittäin huomattavat kaavoitukseen kohdistuvat vaikeudet suojelukysymysten osalta eivät
kosketa pelkästään väkiluvultaan suurimpia tutkimuskaupunkeja. On mielenkiintoista, että
myös väkiluvultaan selkeästi pienin tutkimuskaupunki, Kajaani, kohtaa myös todella merkittäviä ongelmia suojelukysymysten kohdalla. Kajaanista tuotiin esiin, että erilaisilla suojelualueilla ja –määräyksillä on tapana laajeta alkuperäiselle tarkoitukselleen tarpeellisen
tason yläpuolelle, mikä tuottaa kaupungissa paljon haasteita. Erilaiset luontodirektiivit,
jotka osuvat Kajaanissa jo ennestään asemakaavoitetuille alueille aiheuttavat kaavoitukselle hyvin merkittäviä ongelmia.
Ylipäätään suojelukysymykset näyttävät vaikeuttavan merkittävästi asuinalueiden kaavoitusta suurimmassa osassa tutkimuskaupunkeja. Niiden vaikuttavuus vaihtelee jonkin verran
kaupunkien välillä, mutta valtaosassa ne jarruttavat kaavoitusta ja jopa lainvoimaisten kaavojen toteutusta hyvinkin paljon.
Kaavoitusprosessi
Kaavoitusprosessin osalta haastateltuja pyydettiin arvioimaan keskimääräistä kestoa asemakaavan muutoshakemuksen ja kaavan hyväksymisen välillä. Tällä kysymyksellä tavoiteltiin ensisijaisesti tietoa koko kaavoitusprosessin keskimääräisestä kestosta sekä proses51

sin ajallista vaikutusta maankäytön saattamisessa tarkoituksenmukaisempaan käyttöön.
Kaavamuutoshakemuksen ja kaavan hyväksymisen välisen ajan arviointi osoittautui hankalaksi usealle haastatellulle. Monessa kaupungissa käsittelyajat vaihtelevat paljon kaavahankkeiden koosta riippuen Haastatellut kykenivät tarjoamaan korkeintaan karkean arvion,
koska eivät olleet kaavoituksesta vastaavia henkilöitä kaupunkiorganisaatiossa. Tämän
johdosta arvioissa esiintyvien erojen täytyy olla suuruusluokkatason eroja, jotta voidaan
olettaa kaupungin poikkeavan oleellisesti muista tutkimuskaupungeista.
Valtaosassa tutkimuskaupunkeja liikuttiin arvioiden osalta vuoden ja puolentoista vuoden
välimaastossa. Tosin Tampereella arvioitiin, että yksinkertainen muutos kuten tontin jakaminen kahtia voi mennä vuodessa, mutta suurempi kaavamuutos, esimerkiksi tuotantotoiminnan muuttaminen asumiseksi voi viedä kymmenen vuotta, jos se edellyttää yleiskaavankin muutosta. Myös Turussa yksinkertaisen muutoksen arvioitiin vievän vuoden, mutta
vaihteluvälin olevan 1-12 vuotta mahdollisista selvityksistä riippuen. Tosin tähän aikaarvioon sisältyivät myös mahdolliset valitukset. Lappeenrannassa keskimääräisen ajan arvio ulottui vuodesta kahteen vuoteen. Kuopion arvio koski ainoastaan lakiteknisten prosessien johdosta aiheutuvaa vähimmäisaikaa, jonka arvioitiin olevan noin kuusi kuukautta.
Tosin arvion korostettiin olevan vain varauksellisen suuntaa-antava.
Käytännössä kaavamuutosten arvioitujen keskimääräisten käsittelyaikojen osalta ainoastaan Lahti erottuu selkeästi positiivisemman arvion saavana kaupunkina. Lahdessa arvioitiin keskimääräiseksi läpimenoajaksi 8 kuukautta, joka oli selkeästi muita aika-arvioita
pienempi. Selkeästi suurempi arvio keskimääräisestä ajasta annettiin Vaasassa, kahdesta
kolmeen vuoteen. Espoo on eräänlainen rajatapaus sen suhteen, osuuko se arvioiden valtavirtaan vai onko sen keskimääräistä kaavamuutoksen läpimenoaikaa koskeva arvio hieman
yleistä tasoa korkeampi. Espoon arvio oli kaksi vuotta, joka on yleisen tason vaihteluvälin
yläarvo. Espoosta esitettiin myös voimakkainta kritiikkiä keskimääräisen ajan laskemiseen.
Sen nähtiin olevan hankekokoeroista johtuvan suuren vaihteluvälin johdosta varsin turhaa.
Espoossa esille tuli myös mielenkiintoinen aspekti, joka on todennäköisesti erityisen relevantti kaavamuutostilanteissa. Kaavoitusprosessi ei ole läheskään aina syypää jonkin kaavahankkeen pitkäkestoisuuteen, sillä yksityiset maanomistajat keskeyttävät suhdannevaihteluissa kaavahankkeita välttääkseen maankäyttösopimuksilla määrätyt maankäyttömaksut.
Haastatelluilta saatuja arvioita voidaan verrata kymmenen väkiluvultaan suurimman tutkimuskaupungin osalta Rinkisen (2007) tutkimukseen, jossa verrattiin vuosina 2004–2005
hyväksyttyjen asemakaavojen mediaaniaikoja vireilletulosta hyväksymiseen. Nämä tiedot
oli koottu yksittäisten asemakaavojen seurantalomakkeista ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallintajärjestelmästä, Hertasta. Tulokset olivat samansuuntaiset kuin tämän tutkimuksen arvioissa. Kymmenen suurimman kaupungin mediaaniaika oli 9,9 kuukautta. Ajat
olivat kuitenkin lähes jokaisessa kaupungissa keskimäärin lyhyempiä, kuin tässä tutkimuksessa annetut arviot. Yksi potentiaalinen selitys tähän on, että tässä tutkimuksessa pyydetyissä arvioissa on mukana kaavamuutoshakemuksen ja vireilletulon välinen aika. Lisäksi
Rinkisen tutkimuksessa todettiin, että yleisesti ja myös hänen tutkimuksensa haastatteluissa
kaavanmuutoksia pidetään hitaampina kuin uudiskaavoja, vaikka tilastollinen tarkastelu
osoittaa aivan päinvastaista. Tämä voi osaltaan selittää pyytämiemme kaavanmuutosarvioiden korkeutta verrattuna Rinkisen tilastolliseen tarkasteluun. Tietysti myös vuosittainen
vaihtelu voi tehdä vain kahden vuoden kaavojen kohdalla tehdystä tarkastelusta epäluotettavan. Toisaalta mediaaniarvo tasoittaa pitkät ja lyhyet yksittäiset hankkeet pois eli todennäköisesti ainakin suuruusluokkatasolla Rinkisen mediaaniarvot ovat varsin luotettavat.
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Rinkisenkin (2007) tuloksissa Lahti erottuu selkeästi nopeimpana kaavoittajana, mikä vastaa varsin hyvin tutkimuksessamme saatuja arvioita. Kuopio, josta annettiin vain minimiarvio, erottuu Rinkisen tutkimuksessa mediaaniarvon osalta selkeästi muita kaupunkeja
hitaampana. Tosin kaavojen kestoajan tilastoinnissa on kuntakohtaista vaihtelua riippuen
vireilletulon ilmoittamishetkestä. Kuopion suurta mediaaniarvoa selittänee se, että Kuopio
kuulutti ainakin vielä 2004-2005 kaikki käynnistyvät kaavat vireille vuoden alussa, jolloin
esim. todellisuudessa joulukuussa käynnistynyt kaava oli ollut jo 11 kuukautta vireillä tilastojen mukaan. Näin ollen tässä tutkimuksessa Kuopion haastatellun antaman kaavaprosessin kestoa koskevan kuvauksen perusteella ei vaikuta olevan perusteita olettaa Kuopion
erottuvan kovin negatiivisesti yleisestä tasosta. Toinen Rinkisen tutkimuksessa selkeästi
muista erottuva kaupunki suuremman mediaaniajan osalta oli Espoo, joka erottui tämän
tutkimuksen haastattelujen perusteella tietynlaisena rajatapauksena. Rinkisen tutkimus
vahvistaa käsitystä, että Espoon kaavamuutosajat ovat keskimäärin muita tutkimuskaupunkeja korkeammat. Vaasa ei kuulunut Rinkisen tutkimuskuntiin eli Vaasan osalta varsin
synkkää kestoaikoja koskevaa arviota ei voida kyseisen tutkimuksen avulla varmistaa.
Muidenkin kuntien kohdalla oli vaihtelua, mutta ne eivät erotu Rinkisen tutkimuksessa niin
voimakkaasti toisistaan, että sen perusteella olisi perusteita kyseenalaistaa tämän tutkimuksen haastattelujen arvioita kaavanmuutosten kestosta ja luotettavasti erottaa joitakin kuntia
yleistä tasoa hitaammiksi tai nopeammiksi.
On myös syytä huomauttaa, että Rinkisen tutkimuksesta käy ilmi, että kerrosneliömetreillä
mitattuna eri kaupunkien kaavat olivat 2004–2005 keskimääräiseltä kooltaan varsin erilaisia. Ero keskimääräisessä koossa vaikuttaa kaavojen kesimääräiseen käsittelyaikaan, sillä
kerrosneliömetrimäärältään pienet kaavat ovat yleensä nopeampia ja vähemmän työtä vaativia. Rinkisen mukaan esimerkiksi Kuopiossa vielä vuosina 2004–2005 käytettiin poikkeuslupajärjestelyjä pienten kaavanmuutosten sijaan. Tämän tutkimuksen haastatteluissa ainoastaan Vaasassa kerrottiin, että kaavanmuutoksia tehdään varsin vähän, koska niiden
sijasta tehdään poikkeuslupia. Sitä, että poikkeuslupia käytetään kaavamuutosten sijassa,
pidettiin Vaasassa seurauksena päätösvallan delegoimattomuudesta ja kaavanmuutosprosessin hitaudesta. On tosin hyvin mahdollista, että muissakin kaupungeissa poikkeuslupiin
turvaudutaan aina, kun se on lakiteknisesti mahdollista, vaikkei niiden käyttöä tuotukaan
yhtä voimakkaasti esille.
Kaavaprosessin kestoaikojen havainnoista tässä tutkimuksessa on syytä tuoda esille, että
erot ja samankaltaisuudet kaavanmuutosten keskimääräisissä ajoissa, eivät kerro lähellekään kaikkea kaavaprosessien kestoajoista. Haastatteluissa tuotiin esille hankekoosta riippuva suuri vaihteluväli asemakaavojen kestoissa. Lisäksi tuotiin myös esille yksityisten
maanomistajien kaavoituksen väliaikainen keskeyttäminen heikossa suhdannetilanteessa.
Näin ollen keskimääräiset ajat eivät kerro koko totuutta kaavaprosessista. On kuitenkin
perusteltua olettaa, että keskimääräiset aika-arviot tuovat kuitenkin suuntaa-antavasti ilmi
kaupunkien välillä vallitsevia yleisen tason eroja tutkimuskaupunkien välillä kaavoitusprosessin nopeudessa. Voi tosin olla, että sellaisia merkittäviä eroja esiintyy, jotka eivät keskimääräisen kaavanmuutoksiin liittyvän aika-arvion myötä tule esiin. Kuitenkin hankkeiden kokoeroista aiheutuva vaihtelu kaavoituksen kestossa vaikuttaa olevan varsin merkittävää, joten käytännössä aina kaavaprosessien kestoa vertailtaessa täytyy tehdä joitakin
yleistäviä valintoja kysymyksenasettelussa, jotta vertailu on ylipäätään mahdollista. Tässä
tutkimuksessa päätettiin pyytää arviota kaavanmuutokseen kuluvasta kokonaisajasta. On
todennäköistä, että jollakin toisella valinnalla olisi voitu saavuttaa joidenkin kaupunkien
kohdalta erilaisia tuloksia. Kuitenkaan tälläkään valinnalla saavutettu käsitys kuntien väli-
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sistä eroista, ei poikkea merkittävästi Rinkisen (2007) kaikkia asemakaavahankkeita koskeneesta tilastollisesta vertailusta eli tuloksia kaavaprosessien kestoeroista voitaneen pitää
yleisellä tasolla ainakin suuntaa-antavasti totuudenmukaisina.
Maankäyttö- ja rakennusalain 52 §:ssä säädetään: ”Asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa voidaan muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien kaavojen
osalta johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.” Rinkinen (2007) esittää tutkimuksessaan yksinkertaistetun kaaviokuvan asemakaavaprosessin vaiheista. (kuva
8) Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämän hyväksymiskäsittelyn lisäksi prosessiin kuuluu paljon muitakin vaiheita. Niiden kohdalla on kunnan itse päätettävissä, miten mahdolliset muut päätöksentekomenettelyt järjestää. Rinkisen tutkimuksen haastattelujen mukaan
myös kuntien tulkinnat laissa mainituista merkittävistä kaavoista vaihtelevat delegoinnin
osalta merkittävästi.

Kuva 8 Asemakaavaprosessin vaiheet (Rinkinen 2007, s.45)

Asemakaavaprosessiin sisältyvän liikkumavaran johdosta tämän tutkimuksen haastatteluissa kysyttiin haastatelluilta normaalista uusien kaavojen ja kaavanmuutosten hyväksymisprosessista. Vastausten perusteella useimmissa tutkimuskaupungeissa päätösvalta on vähäisesti merkittävien kaavojen osalta siirretty lautakunnalle tai kunnanhallitukselle. Merkittävämpien kaavahankkeiden osalta kaupunginhallitus hyväksyy lautakunnan hyväksymän kaavan, minkä jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyy hallituksen hyväksymän kaavan.
Tällainen kolmiportainen hyväksymisketju merkittävämmissä kaavoissa ja kevyempi menettely vähäisesti merkittävissä kaavoissa on käytössä kaikissa tutkimuskaupungeissa Poria
ja Vaasaa lukuun ottamatta. Näissä kaupungeissa ei ole erillistä lautakuntaa, joka vastaisi
kaavoituksesta, vaan kaupunkisuunnittelu toimii hallituksen alaisuudessa. Tosin Vaasassa
on erillinen kaupunginhallituksen suunnittelujaosto, joka hyväksyy kaavan ennen hallitusta. Vaasassa ei myöskään haastatellun mukaan käytetä kevennettyä menettelyä, vaan kaikki
kaavat menevät koko hyväksymisketjun läpi. Kevennetyn menettelyn osalta osassa kaupunkeja vähäisesti merkittävät kaavat hyväksyy lautakunta, osassa hallitus ja osassa hyväksyvä elin riippuu hankkeesta. Vain harvoissa haastatteluissa kuvailtiin hankkeita, jotka
pääsevät kevennettyyn menettelyyn mukaan. Niissä, jotka kuvailivat kevennetyn menette-
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lyn kaavoja, kevennetty menettely oli käytössä esimerkiksi yksittäistä tonttia koskevissa
kaavoissa, joissa rakennusoikeuden määrä ei muutu.
Rinkisen (2007) tutkimustulosten mukaan delegoinnin ei voida yksiselitteisesti todeta olevan hyvä tai huono asia kaavoitusprosessin keston osalta. Vertaamalla asemakaavojen hyväksyviä elimiä vuosina 2004–2005 hyväksyttyjen kaavojen kestoaikoihin Rinkinen löysi
viitteitä siitä, että monissa kaupungeissa, joissa päätösvaltaa on delegoitu, asemakaavaprosessit kestävät lyhyemmän ajan. Toisaalta poikkeuksen tähän muodosti Lahti, jossa prosessit olivat noina vuosina nopeimpia eikä päätösvaltaa ollut lainkaan delegoitu. Espoossa
puolestaan päätösvaltaa oli delegoitu ja prosessit olivat silti pisimpiä. Vaikuttaakin siltä,
että päätöksentekoprosessien osalta ei voida vetää kovin voimakkaita johtopäätöksiä päätösvaltaa delegoimalla kevennetyn kaavamenettelyn käytön osalta. Tosin tutkimuksessamme ainoa kaupunki, jossa ei käytetty lainkaan kevennettyä menettelyä, oli Vaasa, josta
tuotiin voimakkaasti esiin päätösprosessin hankaluus ja jäykkyys. Näin ollen vaikuttaa
siltä, että ainakin Vaasassa delegointi todennäköisesti parantaisi kaavoitusprosessien sujuvuutta. Vaikka Helsingissä on delegointi käytössä, kävi ilmi, että Helsingin prosessi on
monia muita kaupunkeja monimutkaisempi laajamittaisen sisäisen lausuntokierroksen takia.
Kaavavalitukset
Itse kaavoitusprosessin lisäksi kaavoitusprosessin sujuvuutta arvioitaessa on myös huomioitava kaavavalitukset. Vaikka kaavoitusprosessi olisikin todella jouheva ja virtaviivainen,
valitukset voivat tehdä muuten toimivasta kaavoitusprosessista hitaan ja vaikean. Haastatelluilta kysyttiinkin siksi kaavavalitusten hidastavasta ja vaikeuttavasta vaikutuksesta
asuinalueiden kaavoituksessa.
Kaikissa tutkimuskaupungeissa kaavavalitukset vaikeuttavat ja hidastavat asuinalueiden
kaavoitusta jonkin verran. Valitusten merkittävyyden määrä vaihtelee tutkimuskaupungeissa. Monissa tutkimuskaupungeissa merkitys on varsin vähäinen. Useimmissa kaupungeissa
valitukset ovat varsin yleisiä, mutta osassa kaupungeista valitukset nähdään normaalina
osana kaavoitusta ja niihin varaudutaan hyvin, jolloin niiden merkitys kaavoituksen sujuvuuteen yleisesti on suuresta määrästä huolimatta varsin marginaalinen. Valitusten aiheuttama haitta nähdään huomattavan merkittävänä Kotkassa, Turussa ja Vaasassa. Turussa
tuotiin esiin, että valitukset vaikuttavat hidastavasti kahteen kertaan. Ensinnäkin valitusten
uhka saa kaavoituksen tekemään mittavan määrän erilaisia selvityksiä kaavan tueksi ja
niihin menee aikaa. Tämä ajankäyttö ei välttämättä johda mihinkään, sillä on pitkälti realiteetti, että poliittisesti kiistanalaisista kaavoista valitetaan riippumatta tehtyjen selvitysten
määrästä ja laajuudesta. Eri tutkimuskaupungeissa kaavoituksen suhtautuminen valitusten
uhkaan näyttää poikkeavan toisistaan. Monissa kaupungeissa valitusten todetaan hidastavan ja vaikeuttavan yksittäisiä kaavoja merkittävästi, mutta kokonaisuuden kannalta vaikutus ei ole merkittävä, koska valitusten todennäköisyys tiedostetaan ja valitukset otetaan
huomioon osana prosessia, jolloin tilanne on kaavoituksen sujuvuuden kannalta parempi
kuin esimerkiksi Turun tapauksessa. Pori näyttäytyy tutkimuskaupunkien joukossa kaupunkina, jossa tilanne kaavavalitusten suhteen on parhaalla tolalla. Porissa valittamisen
kulttuuria ei juuri ole ja asukasvalitukset ovat todella harvinaisia.
Kokonaisuutena kaavoitusprosessin jouhevuus ja kesto valituksineen vaihtelee jonkin verran kuntien välillä. Haastattelujen perusteella selkeästi joukosta erottuvina kaupunkeina
voidaan mainita Vaasa, Pori ja Kajaani. Vaasa erottuu joukosta negatiivisesti hyvin raskaan ja jäykän kaavaprosessin osalta. Kun tähän yhdistetään Vaasassa esiintyvä valitus55

herkkyys ja valitusten huomattavasti kaavoitusta vaikeuttava vaikutus, näyttää siltä, että
Vaasan osalta kaavoitus voisi olla paljon nykytilannetta toimivampaa. Pori ja Kajaani puolestaan erottuvat positiivisesti muista tutkimuskaupungeista. Porin positiivisen tilanteen
merkittävin osatekijä vaikuttaa olevan kaavoista valittamisen kulttuurin poissaolo. Asukasvalitukset ovat todella harvinaisia eivätkä valitukset juuri hidasta tai vaikeuta asuinalueiden
kaavoitusta. Kajaanissa pienen organisaation kommunikaatio tekee kaavaprosessista sujuvan. Kaavavarantoa on siellä puolestaan niin paljon, että valitukset eivät juuri hidasta tai
vaikeuta asuinalueiden kaavoitusta kokonaisuutena.
Asuntorakentamisen sääntely
Asemakaavojen ja muun rakentamisen sääntelyn sisällön osalta haastatelluilta tiedusteltiin,
onko heidän kaupungissaan yleisesti käytössä jotain lainsäädännön minimivaatimuksia
ylittäviä rakennuspaikkakohtaisia tai kokonaisia asuinalueita koskevia vaatimuksia. On
varsin loogista olettaa, että mitä enemmän lainsäädännön edellyttämien minimivaatimusten
yläpuolelle mennään kaavoituksessa asuinrakennuspaikkojen tai kokonaisten asuinalueiden
osalta, sitä monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi rakentaminen käy. Lisäksi kysyttiin,
vaaditaanko kaupungissa uusilla asuinalueilla vapaarahoitteisen ja tuetun asuntotuotannon
sekoittamista. Tällaiset vaatimukset luonnollisesti rajoittavat mahdollista tarjontaa, koska
tuettua asuntotuotantoa tarjoavia tahoja on varsin rajallinen määrä eikä tuettuun asumiseen
oikeutettu populaatiokaan ole kuin rajattu joukko kokonaispopulaatiosta. Tuetun tuotannon
kohteet eivät myöskään välttämättä vastaa taloudelliselta houkuttelevuudeltaan vapaarahoitteisia kohteita. Tälle oletukselle tuli itse asiassa vahvistusta tässä tutkimuksessa, sillä
haastattelujen lopussa esitetyssä avoimessa kysymyksessä nostettiin useamman haastatellun toimesta esille ARA-järjestelmän soveltumattomuus nykypäivään ja sitä kautta tuetun
tuotannon rakentamiseen liittyvä vastahakoisuus.
Asuntorakentamisen sääntelyssä on tutkimuskaupungeissa jonkin verran vaihtelua. Pääsääntöisesti kovin raskaita vaatimuksia asuinrakennuspaikoille ja asuinalueille ei ole asetettu yleisellä tasolla. Kyseeseen tulevat enimmäkseen kaavakohtaiset määräykset alueesta
riippuen. Helsingissä ja Turussa on kuitenkin selkeästi havaittavissa, että kaavakohtaiset
määräykset koettiin todella tiukoiksi. Turussa koetaan, että kaavat menevät mahdollisesti
jo liian yksityiskohtaiselle tasolle. Joissain kaavoissa otetaan kantaa jopa rakentamisen
tuotantotekniikkaan. Rakentajat ovat pitäneet tätä määräysten tasoa liiallisen yksityiskohtaisena. Helsingissä vaaditaan uusilla alueilla korkeatasoista tuotantoa, mikä on herättänyt
keskustelua siitä, vaaditaanko jo liikaakin lainsäädännön edellyttämän minimitason yläpuolelle menevää laatua. Helsingissä todennäköisesti kaikkialla ylitetäänkin minimitason
vaatimukset. Helsingissä on lisäksi erittäin tiukat vaatimukset tuetun tuotannon osuuksista
uusilla alueilla ja tuotantomuotojen sekoittaminen on ollut vahvasti käytössä jo pitkään.
Pääkaupunkiseudun muut kunnat, Espoo ja Vantaa vaikuttavat asuntorakentamisen sääntelyn osalta löysemmiltä kuin Helsinki. Vantaalla pikemminkin pyritään välttämään lainsäädännön edellyttämien vaatimusten ylittämistä kuin käyttämään tiukempia vaatimuksia.
Myös Espoossa ja Vantaalla tuetun asuntotuotannon vaatiminen on käytäntö, vaikkakin
vaatimukset ovat Helsinkiä kevyemmät. Sääntely vaikuttaa olevan selkeästi kireintä väkiluvultaan suurimmissa kaupungeissa, sillä myös Tampere erottuu kireämmän sääntelyn
kaupunkina. Tontinluovutuksissa on ollut käytössä energiatehokkuusvaatimus, joka poistettiin, kun lainsäädäntö vuonna 2012 kiristyi energiatehokkuusvaatimusten osalta. Lisäksi
tuetun ja vapaarahoitteisen tuotannon sekoittamista valvotaan tontinluovutuksissa ja maankäyttösopimuksissa.
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Oulu erottuu väkiluvultaan suuremmista kaupungeista varsin keveän rakentamisen sääntelyn osalta. Tässä on varsin vahvana syynä se, että Oulussa tuetun tuotannon ja vapaarahoitteisen tuotannon sekoittamista vain tavoitellaan, muissa suurissa kaupungeissa sitä suorastaan vaaditaan. Oulun tilanne johtuu pitkälti siitä, että vaikka tuettua tuotantoa pyritään
saamaan jokaiselle asuinalueelle, on tuettujen asuntojen tuottajia niin vähän, ettei ole järkevää voimakkaasti vaatia tuettua tuotantoa.
Väkiluvultaan pienemmissä kaupungeissa rakentamisen sääntely ei ole erityisen raskasta,
vaan monissa kaupungeissa se on itse asiassa varsin kevyttä. Erityisen kevyttä rakentamisen sääntelyn voidaan katsoa olevan Kotkassa, Lappeenrannassa ja Rovaniemellä. Yhteistä
kaikille näille kaupungeille on, että tuetun tuotannon sisällyttämistä asuinalueille ei erityisesti vaadita. Näissä kaupungeissa ei myöskään tullut ilmi mitään yleisiä lainsäädännön
minimitason ylittäviä vaatimuksia, joita osoitettaisiin asuinrakennuspaikalle tai asuinalueelle.
Kaavoituksen jälkeiset toimet
Asemakaavan lainvoimaiseksi tulon jälkeenkin on vielä jäljellä erinäisiä toimenpiteitä ennen rakentamisen aloittamista. Ellei asemakaavassa ole vahvistettu tonttijakoa, pitää sellainen laatia, minkä jälkeen tontti on vielä lohkottava. Tämän jälkeen pitää vielä hakea rakennuslupa. Näiden kaikkien keskimääräisiä kestoaikoja pyydettiin arvioimaan tutkimushaastatteluissa. Lisäksi rakennuslupien osalta haastateltuja pyydettiin vielä kertomaan hyväksymisprosessista.
Rakennusluvan hyväksymisprosessin osalta tilanne on hyvin samanlainen kaikissa tutkimuskaupungeissa. Rakennusluvat myöntää rakennusluvista vastaava lautakunta ja se on
delegoinut päätösvaltaa viranhaltijoille lähes kaikissa kaupungeissa. Ainoastaan Helsingissä ja Oulussa ei tullut esille, että päätösvaltaa olisi delegoitu. Kuitenkin Helsingissä nähtiin
rakennuslupien olevan niin tarkasti laissa säädettyjä, että lautakunta ei pysty hylkäämään
lupia mielipiteiden perusteella, vaan ainoastaan tietyillä laissa määrätyillä perusteilla.
Kaiken kaikkiaan kaavan jälkeiset toimenpiteet vievät kaikissa kaupungeissa selkeästi lyhyemmän ajan kuin itse kaavaprosessi. Erityisesti kaavoissa, joihin kuuluu kaavavalituksia,
kaavoituksen jälkeisiin toimiin kuluva aika on lyhyt verrattuna itse kaavaprosessiin. Näin
ollen niiden merkitys kokonaisuuden kannalta ei vaikuta olevan kovin merkittävä. Ajoissa
ei ollut kovin suuria vaihteluja. Tyypillisesti aika-arviot koko kaavan jälkeisiin toimiin
kuluvasta ajasta pyörivät puolen vuoden ympärillä. Lisäksi monessa kaupungissa on käytössä tonttijakojen vahvistaminen jo asemakaavassa silloin, kun se on mahdollista. Toinen
prosessia sujuvoittava menettely on rakennuslupien käsittely ja myöntäminen lohkomattomilla tonteilla, kunhan lohkominen on vireillä ja suunniteltava rakennus on sopiva lohkottavalle tontille.
Aika-arvioita tarkasteltaessa on syytä huomioida, että useassa kaupungissa tuotiin esiin
arvioinnin vaikeus ja todennäköinen epätarkkuus. Näin ollen arvioituja aikoja voidaan verrata suuruusluokkien tarkkuudella. Selkeästi nopeilla käsittelyajoilla erottuvat Kotka ja
Kajaani. Kajaani näyttää hyötyvän kaavan jälkeisissä toimissa pienestä organisaatiostaan.
Sama henkilöstö tekee sekä kaavat että tonttijaot. Lisäksi lohkomistoimitusten määrä mahdollistaa nopeutetun lohkomisen, mikäli hakija maksaa 1,5-kertaisen maksun. Nopeutettu
lohkominen tehdään jopa päivässä. Lisäksi prosesseja tehdään limittäin. Rakennusvalvonta
voi myöntää rakennusluvan, vaikka tonttia ei olisikaan ehditty viedä kiinteistörekisteriin.
Kotkassa ei tullut esiin mitään erityisiä syitä nopeuteen. Aika-arviot vain viittaavat proses57

sin olevan todella nopea. Toisen ääripään kaavan jälkeisissä toimissa muodostaa Rovaniemi. Rovaniemellä erityisesti tonttien lohkominen on hidasta. Rovaniemen maalaiskunnan
liityttyä Rovaniemen kaupunkiin maalaiskunnan asemakaavat liitettiin Rovaniemen kiinteistörekisterin pitoalueeseen. Maalaiskunnan kiinteistörekisterin tarkkuus ei vastannut
kaupungin tarkkuusvaatimuksia, minkä johdosta ja sen takia maalaiskunnan tontteja on
jouduttu tarkistusmittaamaan. Lisäksi Rovaniemellä talvikuukaudet kasvattavat keskimääräistä lohkomiseen kuluvaa aikaa, sillä maastotyöt tehdään kesällä. Muiden tutkimuskaupunkien osalta kaavoituksen jälkeisiin toimiin kuluva aika vaikuttaa vaihtelevan varsin
maltillisesti eikä näiden kolmen kaupungin lisäksi yksikään kaupunki erotu kovin voimakkaasti yleisestä tasosta. Totta kai vaihtelua on niidenkin joukossa, mutta se on maltillisempaa.
Kaiken kaikkiaan kaavoituksen jälkeiset toimet eivät vaikuta näyttelevän merkittävää roolia rakennusprojektin aikataulun kannalta. Useammassa kaupungissa tuotiin esiin, että rakentajilta ei ole tullut kielteistä palautetta kaavoituksen jälkeisiin prosesseihin liittyen,
vaan tapetilla on ollut kaavoitusprosessin hitaus. Vaikka arvioidut ajat vaihtelivatkin kaupunkien välillä, on syytä muistuttaa, että haastateltujen asiantuntemus aiheesta ei ollut paras mahdollinen. Haastatteluissa ilmi tulleet keinot limittää prosesseja kuten myös yleinen
viesti prosessien joustavuudesta kertovat, että nämä prosessit saadaan mitä todennäköisimmin sovitettua hankekohtaisesti hyvin sopiviksi. Ei ole millään tavalla poissuljettua,
että niissäkin kaupungeissa, joissa haastatellut eivät maininneet lohkomisen ja rakennusluvan myöntämisen limittämistä aiheen rajallisen tuntemuksensa johdosta, menettely voi olla
kuitenkin käytössä. Tämä vaikuttaa varsin todennäköiseltäkin skenaariolta, sillä oletettavasti hitaasta lohkomisesta olisi tullut palautetta rakentajilta, mikäli tätä menettelyä ei käytettäisi keskimäärin hitaamman lohkomisen kaupungeissa. On myös syytä muistaa, että
täytyyhän rakennus aina suunnitella. Kaavoituksen jälkeisten teknisten kiinteistötoimitusten aika onkin varmasti monessa tapauksessa otollista aikaa suunnitelmien tekemiseen.
Näin ollen kaavoituksen jälkeisissä toimissa hitaimmissakin kaupungeissa näiden toimien
pitäisi olla todennäköisesti vielä huomattavasti hitaampia, jotta ne näyttelisivät merkittävää
roolia rakentamisen aikataulujen kohdalla.
Yleisnäkemykset kaavoituksen toimivuudesta
Kaavoituskysymysten lopuksi kaupunkien edustajilta tiedusteltiin heidän yleisnäkemystään
kaavoituksen toimivuudesta kaupungissaan ja pyydettiin arvioimaan kaavoituksen toimivuutta suhteessa muiden kuntien kaavoitukseen. Tätä kysymällä pyrittiin vielä nostamaan
kaupunkien kaavoituksen hallitsevia teemoja esille sekä tarkastelemaan, miten kunnan
maapolitiikkaa toteuttavat tahot kokevat kaavoituksen toimivuuden, sillä maapolitiikan ja
kaavoituksen yhteistyön toimiminen on avainasioita asuinrakennusmaan tehokkaan tarjonnan kannalta.
Kokemukset kaavoituksen toimivuudesta ja kaavoitukseen liittyvät keskeiset teemat vaihtelivat tutkimuskaupungeissa varsin paljon. Helsingissä vaikuttaa olevan todella hyvät,
Suomen parhaat, kaavoituksen resurssit. Tärkeimpänä selityksenä tälle voidaan pitää täydennysrakentamisen suurta määrää. Toisaalta Helsingin kaavat ovat olleet pitkään paljon
tiukempia sisällöltään naapurikuntiin verrattuna ja tämän tiukkuuden tarpeellisuus on herättänyt keskustelua. Espoossa nostettiin esille sidosryhmien merkitys, erityisesti niiden
asuntoalueiden kaavoitusta hankaloittavan vaikutuksen osalta. Pääkaupunkiseudun kolmas
tutkimuskaupunki Vantaa vaikuttaa edustajansa tarjoaman yleisnäkemyksen mukaan olevan nopeampi ja joustavampi kaavoituksen suhteen kuin naapurikaupungit, Helsinki ja
Espoo. Tätä perusteltiin asiakkailta saadulla palautteella. Tosin Vantaalla myös kaavoituk58

sen henkilöresurssit ovat pienemmät kuin Helsingissä ja Espoossa, minkä takia on käytetty
paljon kumppanuuskaavoitusta, jossa yksityinen maanomistaja palkkaa suunnittelijan erilaisiin selvityksiin ja kaupungin maahan annetaan varauksia yhteiseen suunnitteluun. Vantaalla tärkeä asia vaikuttaa myös olevan kaavaprosessin suhteellinen keveys, sillä lautakuntaan ei viedä kaavaluonnoksia käsiteltäviksi vaan ainoastaan kaavaehdotuksia.
Tampereella harmiteltiin kaavoitusprosessin raskautta lukuisine selvityksineen ja jopa kohtuuttomine selvityspaineineen. Lisäksi nostettiin vielä esiin valitusprosessien hidastava
vaikutus ja se, että kaavojen sisällön olisi hyvä olla yleispiirteisempää, jotta kaavat pysyisivät kauemmin ajanmukaisina. Kaavoitushenkilöstön osalta tuli esille, että nykyisellään
prosessien läpiviennin taito korostuu hyvien suunnittelutaitojen sijaan. Nykyisin kaavoitusprosessissa nähtiin keventämisen ja valitusmahdollisuuksien kaventamisen tarvetta.
Tampereen tilanne arvioitiin varsin keskimääräiseksi tutkimuskaupunkien joukossa. Turussa tuotiin esille, että kaavoitus sujuu kohtuullisesti, mutta kehittämisvaraakin kyllä selkeästi on. Arvioitiin myös, että suurimmassa osassa tutkimuskaupunkeja kaavoitus muodostaa
pullonkaulan organisaatiorakenteesta riippumatta sekä korostettiin ennen kaikkea henkilökohtaisten suhteiden merkitystä rajapinnassa kaavoituksen ja maankäytön toteutuksen välillä kaupunkiorganisaation sisällä.
Oulussa kaavoitusta pidettiin hyvin organisoituneena. Kaavojen etenemisen seuraaminen
vaikuttaa toimivan hyvin ja yhteistyö olevan saumatonta, kun maapolitiikka, kaavoitus
sekä katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen ja suunnittelu ovat samassa yksikössä.
Oulua kohtaavana haasteena kävi ilmi kaavoitukseen kuntaliitosten myötä syntynyt aikatauluviive. Suunnittelutarveratkaisujen ja poikkeamislupien määrä on tämän johdosta Oulussa kasvanut, jolloin resursseja on jouduttu kohdistamaan niiden käsittelyyn uusien kaavojen laadinnan kustannuksella. Henkilöstöresurssien lisäykseen onkin painetta ja niitä
ollaan aikeissa lisätä lähiaikoina. Jyväskylässä kaavoitus koettiin varsin joustavaksi ja ripeäksi. Tyypilliset kaavat kauempana keskustasta etenevät ripeästi, jos valituksia ei tule.
Tällöin tontit päästään yleensä luovuttamaan 1,5-2 vuodessa. Kaavoitus näyttää toimivan
nopeasti ja resurssit on jaettu onnistuneesti. Jyväskylän kaavoituksen arvioitiin olevan hyvällä mallilla muihin tutkimuskaupunkeihin verrattuna, vaikkakin valitukset ja rakennussuojelukysymykset vaikeuttavat kaavoituksen etenemistä jonkin verran.
Kuopiossa arvioitiin kaavoituksen yleinen toimivuus melko hyväksi. Tosin Kuopiossa joitain vuosia sitten tapahtunut asuntotuotannon vuositavoitteiden korottaminen on aiheuttanut organisaatiossa pieniä resurssiongelmia. Tavoitteen nosto oli prosentuaalisesti niin
merkittävä, että tonttituotantoketjun saaminen samaan rytmiin vaatii työtä. Väkiluvultaan
samaan suuruusluokkaan kuuluvassa tutkimuskaupungissa, Lahdessa puolestaan kaavoitus
koettiin kokonaisuutena hyvin toimivaksi. Kolmas väkiluvultaan näitä kahta kaupunkia
muistuttava tutkimuskaupunki, Pori sai hyvin positiiviset kommentit kaavoituksen toimivuudesta. Kaavoittajalla on pienet resurssit, mutta toiminta on silti joustavaa ja nopeaa
verrattuna moniin kaupunkeihin. Vielä tässäkin vaiheessa nostettiin esiin kaavoista valittamisen kulttuurin puuttuminen, mutta lähestyttiin asiaa myös siitä näkökulmasta, että valitusten vähäinen määrä voi olla itse asiassa seurausta hyvin hoidetusta kaavoitusprosessista.
Väkiluvultaan varsin samankokoiset kaakkoissuomalaiset kaupungit Kotka ja Lappeenranta vaikuttavat kärsivän henkilöstöresurssipulasta. Kotkassa tilanne on hyvä niissä kaavoissa, jotka pääsevät kaavoitusohjelmaan. Henkilöstöresurssien takia kaavoitusohjelmaa on
kuitenkin jouduttu Kotkassa karsimaan. Lappeenrannassa kaavoitus vaikuttaa olleen pahimmillaan heikossa tilassa. Viime aikoina tilanne on parantunut, koska virkoja on pystytty
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täyttämään. Kuitenkin vieläkin kaavoituksessa on parantamisen varaa. Kotkan ja Lappeenrannan kanssa samaa kokoluokkaa olevan kaupungin, Vaasan, kohdalla kaavoitukseen oltiin varsin pettyneitä. Suuria ongelmia kerrottiin olleen monia vuosia, joskin toimivuus on
lähtenyt paranemaan viime aikoina. Kaavoituksen ongelmien arvioitiin todennäköisesti
selittyvät osittain olosuhteista, mutta sisäisen tehokkuudenkin uskottiin osittain vaikuttavan. Väkiluvultaan samaan kokoluokkaan kuuluu myös pohjoisin tutkimuskaupunki Rovaniemi. Rovaniemellä korostettiin valitusten merkitystä ja sitä, että suurimmat ja merkittävimmät kaavat tapaavat jäädä jumiin valituskierteeseen.
Väkiluvultaan selkeästi pienimmässä tutkimuskaupungissa, Kajaanissa asemakaavoitus
vaikuttaa toimivan tällä hetkellä hyvin. Yleiskaavoituksessa on haastatellun mukaan parantamisen varaa. Kajaanissa on oikeusvaikutteisia yleiskaavoja, joiden alueella asemakaavoitus ei ole tarpeellista, jolloin yleiskaavoituksen toimivuudellakin on merkitystä. Kaavoitusorganisaation arvioitiin Kajaanissa vastaavan tarvetta, mutta lähes kaikkien muiden
kaupunkien organisaatioiden oletettiin olevan vahvempia.

5.2.2 Maapolitiikan kysymykset
Tutkimuskaupunkien haastatteluedustajilta kysyttiin maapolitiikan harjoittamisesta liittyen
kaupungin maanomistukseen, asuntotonttien osoittamiseen kaupungin ja muiden omistajien maille, maankäyttösopimusten ja niille vaihtoehtoisten menetelmien käyttämiseen yksityisen maata kaavoitettaessa, rakentamiskehotusten käyttämiseen sekä kaupungin tontinluovutukseen. Lisäksi kysyttiin kaupungin asuntorakentamiselle asettamista tavoitteista ja
niiden saavuttamisesta.
Asuntotonttien osoittaminen
Yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjaavassa kaavoituksessa asuntotonttien osoittaminen
voidaan jakaa kunnan omalle maalle ja jonkin toisen omistajan, pääasiassa yksityisen
maanomistajan, maalle kaavoittamiseen. Takalo-Eskolan (2005) selvityksessä, jonka pääpaino on syksyllä 2004 toteutetussa kuntakyselyssä, johon vastasi 52 kuntaa, todettiin, että
kunnan omistaman maan kaavoittaminen nähtiin kyselyssä selkeästi parhaaksi ja tehokkaimmaksi keinoksi nostaa asemakaavojen toteutumisastetta. Mitä korkeampi on asemakaavojen toteutumisaste, sitä paremmin asuntotarjonnan voidaan olettaa pystyvän vastaamaan asuntokysynnässä ilmenevään kasvuun. Ainakaan asemakaavoitettujen asuntotonttien rakentamatta jääminen ei silloin niin merkittävästi pienennä asuntotilan tarjottua määrää. Lisäksi kaavojen toteuttamisen rahoituksen kannalta on edullista, että kunta saa koko
kaavoituksen aiheuttaman arvonnousun korvaamaan kaavan toteuttamisesta aiheutuvia
kustannuksia (Takalo-Eskola 2005). Näin ollen sen, että kunta osoittaa asuntotontteja
omalle maalleen, voisi olettaa olevan yhteydessä korkeampaan asuntotarjonnan hintajoustoon. Siksi tämän työn haastattelututkimuksessa kysyttiin tutkimuskaupunkien haastatelluilta, missä suhteessa kunta osoittaa asuntotontteja omalle maalleen ja muiden omistajien
maille.
Kun tarkastellaan asuntotonttien osoittamisen osuuksia yleisellä tasolla, ne näyttävät korreloivan Oikarisen (2013) asuntotarjonnan hintajouston estimaattien kanssa varsin vahvasti
odotetulla tavalla. Kaikissa estimaattien keskiarvoa suuremman estimaatin omaavissa kaupungeissa (Kotka, Pori, Vaasa, Kajaani, Jyväskylä, Oulu ja Rovaniemi) suurin osa asuntotonteista osoitetaan kunnan omistamalle maalle. Estimaattien keskiarvoa pienemmän estimaatin omaavissa kaupungeissa (Helsinki, Kuopio, Lahti, Tampere, Turku, Espoo ja Vantaa) tilanne vaihtelee Näistä kaupungeista Turku, Espoo ja Vantaa erottuvat kaupunkeina,
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joissa suurinta osaa asuntotonteista ei osoiteta kaupungin maille. Tosin näidenkin kaupunkien osalta tilanteen selkeys vaihtelee. Espoossa arvioitiin yksiselitteisesti, että noin 25
prosenttia asuntotonteista kaavoitetaan kaupungin maalle. Turussa omakotitonteista suurin
osa kaavoitetaan kaupungin maalle, mutta kerrostalotonttien kohdalla tilanne vaihtelee ajan
mukaan. Viime vuosina kaupungin maille on Turussa kaavoitettu todella vähän kerrostalotontteja, sillä on ollut käynnissä suuria käyttötarkoituksen muutoksiin tähtääviä hankkeita,
joissa kerrostalotonttien volyymi yksityisten maanomistajien maille on ollut niin suurta,
että kaupungin maille ei ole ollut tarkoituksenmukaista kaavoittaa kerrostaloja. Vantaalla
ei haluttu lähteä arvioimaan tarkemmin kaupungin maille kaavoitettujen asuntotonttien
osuuksia kaikista tonteista, mutta todettiin kaupungin maata nykyisin priorisoitavan. Kuitenkin yksityisten maanomistajien maita kaavoitetaan. Perustuen siihen, että Vantaalla
kaupunki omistaa vain reilun kolmanneksen kaupungin maapinta-alasta ja tästäkin osuudesta on merkittävä osa rakentamiseen soveltumatonta, voidaan päätellä Vantaalla suurimman osan asuntotonttien kaavoituksesta kohdistuvan muiden maanomistajien maille.
Keskiarvoa pienempien tarjonnan hintajouston estimaattien kaupungeissa Helsingissä,
Kuopiossa ja Tampereella selkeästi suurin osa asuntotonteista kaavoitetaan kaupungin
maille. Lahdessa selkeästi suurin osa omakotitalo- ja rivitalotonteista kaavoitetaan kaupungin maille, mutta kerrostalotonteista vain noin 20%. Lahdessa syynä kerrostalotonttien
kaavoittamiseen yksityisten maanomistajien maille kerrottiin olevan se, että kerrostalotontit syntyvät Lahdessa yleensä kaavamuutosten kautta.
Kaupungin omistaman maan kaavoittaminen, jonka pitäisi Takalo-Eskolan (2005) mukaan
olla tehokkaimpia keinoja edistää asemakaavojen toteutumista ja siten asuntotonttimaan
tarjonnan jalostumista itse asuntojen tarjonnaksi, näyttää korreloivan Oikarisen (2013)
asuntotarjonnan hintajouston estimaattien kanssa siten, että kaikissa kesiarvoista hintajoustoa korkeampien hintajoustojen kaupungeissa kaupungin omistaman maan kaavoittaminen
on asuntotonteissa voimakasta. Näiden kaupunkien joukossa ei ole ainuttakaan, jossa ei
selkeästi suurinta osaa asuntotonteista kaavoitettaisi kaupungin maille. Keskiarvoa matalampien hintajoustojen kaupungeissa tilanne ei ole näin selkeä. Kaikkein matalimpien hintajoustojen kaupungeissa itse asiassa kaavoittaminen kaupungin maille on asuntotonttien
osalta vallitseva käytäntö. Kuitenkin keskiarvoa matalampien kaupunkien joukkoon osuvat
ainoat kaupungit, joissa muiden omistajien maille kaavoittaminen on voimakasta. Kun tämä havainto yhdistetään siihen, että kaikissa keskiarvoa korkeampien tarjonnan hintajouston estimaattien kaupungeissa kunnan maalle kaavoittaminen on vallitseva käytäntö, voidaan kuitenkin löytää viitteitä siitä, että maapoliittisella linjavedolla kaavoituksen kohdistamisesta ensisijaisesti kunnan maalle on ainakin jollakin tasolla merkitystä asuntotarjonnan hintajouston kannalta. Tämä havainto tukee Takalo-Eskolan (2005) tutkimuksen tulosta siitä, että kunnan maalle kaavoitus olisi tehokkain keino edistää kaavojen toteutumista.
Maanhankinnan aktiivisuus
Jotta asuntotonttien kaavoittaminen kunnan maille toimisi, täytyy kunnan maaomaisuutta
asemakaavoitusta silmälläpitäen myös aktiivisesti kasvattaa. Vapaaehtoiset kaupat ovat
luonnollisesti pääasiallinen keino hankkia maata kunnan omistukseen. Vapaaehtoisilla
kaupoilla hankittuja maavarantoja voidaan täydentää etuostolaissa säädettyä etuostooikeutta käyttämällä tai maankäyttö- ja rakennuslain mukaisilla lunastusperusteilla. Kaavoitusta varten toteutettava raakamaan lunastaminen mahdollistetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 99 §:ssä. Maan lunastamisen mahdollisuus antaa kunnalle mahdollisuuden hankkia maata keskeisiltä kasvusuunnilta maanomistajien myyntihalukkuudesta
riippumatta. Jo pelkästään lunastusmahdollisuuden olemassaolo toimii edistävänä tekijänä
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vapaaehtoisten kauppojen synnyssä. (Takalo-Eskola 2005.) Tämän johdosta tutkimuskaupunkien haastatteluedustajilta kysyttiinkin kaupungin raakamaavarantojen kasvattamisesta
kaikilla yllämainituilla keinoilla.
Lähes kaikissa tutkimuskaupungeissa panostetaan aktiivisesti raakamaan hankintaan lukuun ottamatta Kajaania, jossa raakamaan hankinnalle ei juuri ole tarvetta, koska raakamaavaranto on erittäin suuri. Maanhankinta koettiin monessa kaupungissa tärkeäksi, koska
kaupungin linjauksena on laatia ensimmäiset asemakaavat kaupungin maalle. Sellaisista
tutkimuskaupungeista, joissa valtaosa asuntotonteista kaavoitetaan kaupungin maalle, vain
Lappeenrannassa maanhankinnan aktiivisuudessa vaikuttaa olevan parantamisen varaa.
Lappeenrannassa maanhankinnan määrärahojen niukkuus näyttää olevan rajoittava este
niin mittavalle maanhankinnalle kuin olisi tarkoituksenmukaisinta. Vantaalla maanhankinta näyttää olevan vielä vähäisempää johtuen tarjolle tulevan raakamaan vähäisestä määrästä ja lunastamisen poliittisesta vaikeudesta. Tosin Vantaalla raakamaan hankinnan merkitys
on vähäisempi, koska linjaus asuntotonttien kaavoittamisesta myös muiden omistajien kuin
kaupungin maille on löyhempi kuin useimmissa muissa tutkimuskaupungeissa.
Maankäyttösopimukset ja muut kaavojen toteuttamisen suorat tukikeinot
Maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) luvussa 12 a säädetään asemakaavoitettavan alueen maanomistajan velvollisuudesta osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin, kun maanomistajalle aiheutuu asemakaavasta merkittävää hyötyä.
Ensisijaisesti kunnan pitää pyrkiä sopimaan maanomistajan kanssa kustannuksiin osallistumisesta maankäyttösopimuksella, jossa voidaan sopia osapuolten välisistä oikeuksista ja
velvoitteista. Mikäli maankäyttösopimukseen ei päästä, on kunnalla mahdollisuus periä
maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 12 a tarkemmin säädetyllä tavalla määritelty kehittämiskorvaus. On syytä huomioida, että maankäyttösopimuksessa voidaan kehittämiskorvausta koskevien sääntöjen rajoittamatta laajemminkin sopia osapuolten välisistä oikeuksista
ja velvoitteista. Näin ollen maankäyttösopimus voidaan nähdä varsin vapaamuotoisena
osapuolten välisenä sopimuksena. Lisäksi maankäyttö- ja rakennuslain luvussa 15 säädetään kehittämisaluemenettelystä. Kehittämisalueeksi nimetyllä alueella voidaan toteuttaa
muusta lainsäädännöstä poikkeavia erityisjärjestelyjä muun muassa alueen toteuttamiseen
sekä kustannusten ja kertyvien hyötyjen jakamiseen liittyen. Neljäs keino edistää asemakaavojen mahdollisimman sujuvaa toteutumista on käyttää kiinteistönmuodostamislain
(554/1995) luvussa 12 säädettyä rakennusmaan järjestelyä. Rakennusmaan järjestelyn edellytyksenä on, että asemakaavaan on sisällytetty kaavamääräys rakennusmaan järjestelyn
mahdollisuudesta.
Takalo-Eskolan (2005) selvityksen kyselytulosten perusteella maankäyttösopimukset nähtiin yleisesti kaavojen toteutumisen edistäjinä lähes yhtä tärkeinä kuin kunnan omistaman
maan kaavoittaminen. Erityisen tärkeää maankäyttösopimusten aktiivisen käytön voi olettaa olevan niissä tutkimuskaupungeissa, joissa vallitsevana linjana on kaavoittaa merkittävä osa asuntotonteista muiden omistajien kuin kaupungin maille. Tässä tutkimuksessa kysyttiinkin maankäyttösopimusten käytön aktiivisuudesta kaavoituksessa. Lisäksi tiedusteltiin turvautumisesta kehittämiskorvaukseen, jos maankäyttösopimusneuvottelut eivät johda
kaupungin kannalta tavoiteltuun tulokseen, sekä kehittämisaluemenettelyn ja rakennusmaan järjestelyn käytöstä.
Vastaukset maankäyttösopimuksiin liittyen olivat erittäin yhtenäiset kaikissa tutkimuskaupungeissa. Vallitsevana käytäntönä on käyttää maankäyttösopimuksia aina, kun kaavoitetaan muun omistajan kuin kaupungin maata ja maanomistajalle aiheutuu asemakaavasta
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merkittävää hyötyä. Niissä kaupungeissa, joissa maapoliittisena linjana on kaavoittaa ensisijaisesti kaupungin maata, maankäyttösopimukset ovat pääasiassa kaavanmuutosten työkalu. Turun, Espoon ja Vantaan, joiden osoittamista asuntotonteista valtaosa kohdistuu
muiden omistajien kuin kaupungin maille, kohdalla maankäyttösopimusten käyttö vaikuttaa olevan erittäin aktiivista. Espoossa arvioitiin, että kaupungissa tehdään vuositasolla
eniten maankäyttösopimuksia Suomessa. Turussa maankäyttösopimuksia on käytetty jo
vuosikymmeniä ja arvioitiin maankäyttösopimuksia käytetyn ehkä johdonmukaisimmin
tutkimuskaupunkien joukossa.
Kehittämiskorvaukseen ei ole tutkimuskaupungeissa turvauduttu, vaikkakin monessa kaupungissa tuotiin esiin kehittämiskorvauksen olemassaolon merkitys maankäyttösopimusneuvottelujen edistäjänä. Aina on joko tehty maankäyttösopimus tai keskeytetty kaavoitus.
Kaavoituksen keskeyttäminen nähtiinkin monessa kaupungissa toimivampana menetelmänä maankäyttösopimuksen vaihtoehtona kuin varsin työlääksi ja raskaaksi koettu kehittämiskorvaus. Tämä on varsin loogista, kun ottaa huomioon, että suurimmassa osassa kaupunkeja kaavoitus tapahtuu pääosin kaupungin maalle. Tämän johdosta yleensä muiden
maanomistajien maata kaavoitettaessa lähtökohtana on maanomistajan aloitteellisuus ja
intressi kaavoituksen toteuttamiseen. Kaupungille ei ole usein lainkaan niin merkittävää
olla kaavoittamatta kyseistä aluetta. Kehittämiskorvauksen käyttöönottoa on kyllä harkittu
tutkimuskaupungeissa, mutta pitkälti yllämainitusta syystä harkinta on painottunut niihin
kaupunkeihin, joissa tapahtuu suhteessa paljon asuntotonttien kaavoitusta muiden omistajien kuin kaupungin maille. Ei liene sattumaa, että juuri Turussa ja Espoossa kehittämiskorvauksen käyttöön liittyvää harkintaa on viety pisimmälle.
Kehittämisaluemenettely ja rakennusmaan järjestely eivät ole saavuttaneet suosiota tutkimuskaupungeissa. Kaavamääräyksen kautta mahdollistettavaa lakisääteistä rakennusmaan
järjestelyä ei ole käytetty lainkaan tutkimuskaupungeissa. Helsingissä ja Turussa vapaaehtoista rakennusmaan järjestelyä on käytetty jonkin verran kaavoituksen yhteydessä. Pisimmälle Kehittämisaluemenettelyn on vienyt Jyväskylä, jossa oli olemassa kehittämisalueeksi
määritelty alue kymmenen vuotta, kunnes sen kehittämisaluestatus raukesi vuoden 2013
alussa. Alue toteutetaan todennäköisesti loppuun maankäyttösopimuksilla, mutta alueella
ehdittiin määritellä joitakin kehittämisaluekorvauksia. Kajaanissa kehittämisalue on kerran
määrätty, mutta muutokset lainsäädännössä ja EU-tukien linjauksissa johtivat tavoitteiden
saavuttamiseen ilman kehittämisaluemenettelyn loppuunsaattamista. Lappeenrannassa on
Joutsenon kaupunginosassa määrätty yleiskaavassa kehittämisalue, mutta menetelmää ei
ole viety tätä pidemmälle.
Kokonaisuutena näyttää siltä, että kaavojen toteuttamisen suorista tukikeinoista ainoastaan
maankäyttösopimusta käytetään aktiivisesti. Sitä hyödynnetään käytännössä aina kun kaavoitetaan muuta kuin kaupungin omistamaa maata ja maanomistajalle aiheutuu kaavasta
merkittävää hyötyä. Kehittämiskorvaukseen ei ole tutkimuskaupungeissa turvauduttu, mutta sen merkitys muun kuin kunnan maata kaavoitettaessa näyttäytyy maankäyttösopimusneuvottelujen helpottajana. Myös kaavamääräyksellä mahdollistettava lakisääteinen rakennusmaan järjestely on jäänyt käyttämättä. Vapaaehtoista rakennusmaan järjestelyä on kuitenkin käytetty. Kehittämisaluemenettelyn käyttö on ollut hyvin vähäistä. Niissäkin tapauksissa, joissa kehittämisaluemenettelyä on käytetty, menettelyä ei ole viety loppuun asti.
Vaikuttaa siltä, että kehittämiskorvaus, kehittämisaluemenettely ja lakisääteinen rakennusmaan järjestely ovat kaikki käytännön tasolla hyvin etäisiä kaavojen toteuttamisen tukikeinoja. Maankäyttösopimukset ovat puolestaan erittäin aktiivisesti käytetty hyvin standar63

dimainen toimintamalli, joka on oletusarvoisesti käytössä, kun kaavoitetaan muuta kuin
kaupungin omistamaa maata. Kuitenkin asuntotarjonnan joustavuuden kannalta maankäyttösopimusten aktiivisesta käyttämisestä ja kehittämiskorvausten käyttämättömyydestä voi
aiheutua ongelmia. Kehittämiskorvauksen sijaan tutkimuskaupungeissa pidettiin kaavoituksen keskeyttämistä toimivampana ratkaisuna kehittämiskorvauksen sijaan, kun vapaaehtoiseen maankäyttösopimukseen ei päästä. Asuntotarjonnan kehityksen kannaltahan näidenkin kaavojen vieminen loppuun asti kehittämiskorvauksen avulla kaavoituksen keskeyttämisen sijaan voisi olla parempi vaihtoehto, erityisesti niissä kaupungeissa, joissa muille
kuin kaupungin omistamille maille osoitetaan suuri osuus asuntotonteista.
Kaavojen toteutumisen edistäminen
Asemakaavojen toteutumista voidaan edistää vielä kaavoituksen jälkeen maankäyttö- ja
rakennuslain (132/1999) 97 §:n mukaisesti rakentamiskehotuksilla sekä kiinteistöverolain
(654/1992) 12 a §:n mukaisesti rakentamattomien rakennuspaikkojen korotetulla kiinteistöverolla.
Suomen Verohallinnon (2013) tietojen mukaan Oikarisen (2013) kvantitatiivisen tutkimuksen datan viimeisenä vuonna 2011 korotettu kiinteistövero rakentamattomille tonteille oli
käytössä kaikissa muissa tutkimuskaupungeissa paitsi Kotkassa, Oulussa ja Tampereella.
Kun rakentamattoman tontin korotetun kiinteistöveron rakentamiseen motivoivaa vaikutusta pohditaan, voidaan kaupunkeja verrata sen mukaan kuinka paljon korkeampi rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero on yleiseen kiinteistöveroon verrattuna. Taulukossa 3 on esitetty tutkimuskaupungit tarjonnan hintajouston estimaattien mukaisessa nousevassa järjestyksessä sekä niiden yleiset kiinteistöveroprosentit, mahdolliset rakentamattomien rakennuspaikkojen erilliset veroprosentit ja rakentamattoman rakennuspaikan veronkorotuksen määrä. Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaisesti yleinen kiinteistöveroprosentti pitää olla vähintään 0,60 ja enintään 1,35 prosenttia. Rakentamattomalle rakennuspaikalle voidaan määrätä kiinteistöverolain 12 §:ssä säädetysti erillinen kiinteistöveroprosentti, joka voi olla vähintään 1,00 ja enintään 3,00 prosenttia. Näin ollen lainsäädännön puitteissa korkein mahdollinen kiinteistöveron korotus rakentamattomalle rakennuspaikalle on 2,40 prosenttiyksikköä riippuen yleisestä kiinteistöverosta ja erillisestä rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöverosta. Lisäksi kiinteistöverolain 12 b § määrä, että
Pääkaupunkiseudun kunnissa ja tietyissä Pääkaupunkiseudun kehyskunnissa on pakko
käyttää rakentamattoman rakennuspaikan erillistä kiinteistöveroprosenttia, jonka pitää olla
vähintään yhden prosenttiyksikön yleistä kiinteistöveroa korkeampi eli niille on määritelty
siis myös pakollinen minimikorotus.
Kuten taulukosta voi nähdä, ei korotetun kiinteistöveron osalta ole nähtävissä selkeää yhteyttä tarjonnan hintajouston estimaattien suuruusjärjestyksen kanssa. Toisaalta rakentamattoman tontin korotetun kiinteistöveron analysointiin liittyy epävarmuustekijöitä. Vaikka kahdella kaupungilla olisi täsmälleen sama korotus prosenttiyksikköinä mitattuna, riippuu korotuksen merkittävyys oleellisesti maan verotusarvosta. Näin ollen vaikka esimerkiksi Kajaanissa korotus oli vuonna 2011 1,90 prosenttiyksikköä ja Helsingin 1,00 prosenttiyksikköä, on selvää, että Helsingissä joutui varmasti maksamaan rakentamattomasta rakennuspaikasta suuremman rahamääräisen korotuksen. Lisäksi kaupunkien tilanne vajaasti
toteutuneiden kaavojen osalta varmasti vaihtelee merkittävästi, mikä osaltaan vaikuttaa
korotetun kiinteistöveron painoarvoon. Korotushan on täysin merkityksetön, mikäli vajaasti toteutuneita kaavoja ei ole lainkaan. Tämä on kuitenkin käytännön tasolla varsin utopistinen ajatus. Todennäköisesti kaikilla tutkimuskaupungeilla on joitain kaavoitettuja alueita,
jotka eivät ole täysin toteutuneet ja joiden toteutumisen kannustamiseen korotettu kiinteis64

tövero on omiaan. Tietysti toteutumattomien kaavojen runsaus ja toteutumisaste varmasti
vaihtelevat kaupungeittain.
Taulukko 4 Lähde: Suomen Verohallinto (2013)

Kunta

Yleinen kiinteistövero Rakentamattoman rakennuspai- Kiinteistöveron korotus ra2011 (%)
kan kiinteistövero 2011 (%)
kentamattomalle rakennuspaikalle 2011 (%)

Helsinki

0,80

1,80

1,00

Kuopio

1,00

3,00

2,00

Lahti

1,00

3,00

2,00

Tampere

0,85

Turku

1,00

3,00

2,00

Espoo

0,60

1,65

1,05

Vantaa

1,00

2,50

1,50

Kotka

1,27

Pori

0,80

3,00

2,20

Vaasa

1,00

3,00

2,00

Kajaani

1,10

3,00

1,90

Lappeenranta

1,00

2,00

1,00

Jyväskylä

1,15

3,00

1,85

Oulu

0,70

Rovaniemi

1,35

3,00

1,65

Rakentamiskehotukset ovat järeämpi keino varmistaa vajaasti toteutuneiden asemakaavojen toteutumista. Maankäyttö- ja rakennuslain 97 §:n mukaan rakentamiskehotus voidaan
antaa tontin omistajalle ja haltijalle asemakaavan oltua voimassa kaksi vuotta, jos sitovan
tonttijaon mukaisen tontin kerrosalasta on käytetty alle puolet tai rakennusta ei ole rakennettu pääasiallisesti asemakaavan mukaisesti. Jos tontti on kaavoitettu enintään kaksi asuntoa käsittävän asuinrakennuksen rakentamiseen ja tontilla on jo asuinrakennus, ei rakentamiskehotusta kuitenkaan voi antaa. Kolmen vuoden kuluttua rakentamiskehotuksen antamisesta tiedoksi asianosaiselle kunnalla on oikeus ilman erillistä lupaa lunastaa tontti, mikäli sitä ei ole rakennettu asemakaavan mukaisesti. Lunastuksen toimeenpanoa on haettava
vuoden kuluessa rakentamiseen varatun ajan päättymisestä.
Tässä haastattelututkimuksessa kysyttiin haastatelluilta rakentamiskehotuksen käytön aktiivisuudesta. Rakentamiskehotusten käyttö vaihteli tutkimuskaupungeissa varsin paljon.
Yleisenä piirteenä voidaan pitää sitä, että kehotusten käyttö painottui Oikarisen (2013)
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kvantitatiivisen tutkimuksen aikavälin näkökulmasta varhaisemmille vuosikymmenille.
Täysin vailla käyttöä rakentamiskehotus on ollut Oikarisen tutkimusaikavälillä Lahdessa,
Porissa, Kotkassa, Jyväskylässä ja Espoossa. Näistä kaupungeista tosin Lahdessa, Porissa
ja Jyväskylässä oli vuonna 2011 täysimääräinen korotettu kiinteistövero käytössä rakentamattomille tonteille. Kotka erottuu toteutumattomien tonttien aktivoinnin osalta negatiivisesti muista tutkimuskaupungeista. Siellä ei ole käytetty rakentamiskehotuksia eikä ollut
vuonna 2011 korotettua kiinteistöveroakaan käytössä. Aktiivisesti rakentamiskehotuksia
rakentamattomat tontit lunastaen ovat käyttäneet Lappeenranta, Rovaniemi, Vaasa, Kajaani
ja Kuopio. Loput tutkimuskaupungit ovat käyttäneet rakentamiskehotuksia vähäisesti.
Tyypillistä näille kaupungeille on myös ollut tonttien jättäminen lunastamatta erinäisistä
syistä, mikä on näissä kaupungeissa myös aiheuttanut tietynlaisen uskottavuusongelman
rakentamiskehotuksen käytölle.
Kaiken kaikkiaan rakentamiskehotusten ja korotetun kiinteistöveron käytön yhdistelmää
tarkasteltaessa on pakko huomioida se seikka, että rakentamattomien tonttien merkitys
asuntotarjonnan kannalta vaihtelee kaupungeittain. Riippuu pitkälti toteutumattomien ja
vajaasti toteutuneiden asemakaavojen määrästä, onko näillä keinoilla mainittavaa merkitystä asuntotarjonnan kannalta. Mikäli tällaista kaavavarantoa on kunnan alueella merkittävästi, voinee näihin kaavojen toteutumisen edistämiskeinoihin panostamalla osaltaan kasvattaa asuntotarjontaa. Todennäköisesti kaikissa kunnissa on kuitenkin joitain alueita, jotka
eivät ole toteutuneet täysimääräisesti maankäytön suunnittelun mukaisina. Tuskin siis rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero ja rakentamiskehotukset ovat täysin irrelevantteja yhdenkään kunnan näkökulmasta, vaikka asemakaavat olisivatkin pääosin
toteutuneet.
Tontinluovutus
Kun kunta luovuttaa tontin, se pääsee määrittelemään luovutusehdoilla tontille rakentamista, esimerkiksi edistämään rakennussuunnittelua ja rakentamisen laatua. Luovutusehdoilla
kunta voi myös velvoittaa rakentamaan tontille tietyssä määräajassa ja rajoittaa rakentamattoman tontin edelleen luovutusta. Luovutuksensaajien valinnassa kunta voi painottaa
tärkeiksi katsomiaan tekijöitä, esimerkiksi sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Tontinluovutustulot kunta voi kohdentaa maanhankintaan ja kaavan toteuttamisen aiheuttamiin kustannuksiin pitkäjänteisen maapolitiikan aikaansaamiseksi. (Takalo-Eskola 2005.)
Tässä haastattelututkimuksessa tutkimuskaupunkien haastatteluedustajilta kysyttiinkin tontinluovutuksen periaatteista: luovutusmuodosta, luovutushintojen määrittelyperusteista,
luovutuksen saajien valintamenettelystä sekä luovutusehdoista. Haastatteluvastauksissa oli
paljon samankaltaisia elementtejä. Yleisenä linjana voidaan sanoa, että valtaosassa kaupungeista tonttien luovutus tapahtuu pääosin kiinteillä aluehinnoilla hinnoitellen. Kaikissa
kaupungeissa kiinteät hinnat jäävät jonkin verran yksityisten tonttikauppojen hintojen alapuolelle. Useimmiten tontinvuokrat on laskettu noin viitenä prosenttina tontin pääomaarvosta, joka on useimmissa kaupungeissa myyntihintaa vastaava. Kuitenkin Oulussa ja
Vaasassa pääoma-arvo, josta vuokra lasketaan, on myyntihintaa pienempi eli tontinvuokraajia suositaan hinnoittelussa.
Tarjouskilpailuja tonteista järjestetään verrattain vähän. Kiinteästi hinnoiteltujen tonttien
kohdalla osassa kaupunkeja omakotitontit arvotaan. Kaupungista riippuen on erilaisia kriteereitä arvontaan pääsyyn ja arvottavia tontteja on osoitettu eri arvontaryhmiin. Yleisin
kriteeri arvontaan pääsyyn tai arvonnassa suosituksi tulemisessa on selkeästi lapsiperhestatus. On myös varsin yleistä, että aiempi tontinluovutus kaupungilta katsotaan esteeksi ar66

vontaan osallistumiseen. Monissa kaupungeissa ei välttämättä kiinteähintaisia omakotitontteja arvota, vaan ne jaetaan jonkinlaisen pisteytyksen tai hakemustarkastelun kautta. On
myös varsin suosittu toimintamalli, että tarjouskilpailuilla luovutettavat omakotitontit valitaan arvostetuimmilta ja kilpailluimmilta sijainneilta. Yhtiömuotoisen rakentamisen kohdalla neuvottelumenettely vaikuttaa olevan tarjouskilpailuja suositumpi tontinluovutusmenettely. Neuvottelumenettelystä tuli esiin, että yhtiömuotoiset tontit pyritään jakamaan
tasaisesti niitä toteuttaville rakennusliikkeille ja edistämään luovutustensaajien valinnalla
kilpailua kunnan rakentamismarkkinoilla. Myös erilaisia tarjouskilpailuja hinnan ja laadun
osalta on käytetty yhtiömuotoisen rakentamisen tonttien luovutuksessa, mutta neuvottelumenettely näyttää olevan yleisellä tasolla vallitsevampi käytäntö. Luovutettujen tonttien
hallintamuodoissa tonttien vuokraaminen vaikuttaa olevan yleisempi luovutusmuoto. Monessa kaupungissa luovutuksensaaja saa valita hallintamuodon, mutta osassa kaupungeista
hallintamuoto on määritelty tonttikohtaisesti.
Rakentamisvelvoite on tontinluovutusehtona käytössä kaikissa tutkimuskaupungeissa. Rakentamisvelvoite onkin kaupungin paras keino varmistaa asemakaavan toteutuminen. Tämän seikan voi loogisesti olettaa olevan ehkä tärkein yksittäinen selitys sille, miksi TakaloEskolan (2005) selvityksessä kaavojen edistämisen keinoista kunnan omalle maalle kaavoittaminen koettiin tehokkaimmaksi keinoksi. Useiden kaupunkien haastatellut mainitsivat myös keskeisenä luovutusehtona rakentamattoman tontin edelleen luovutuksen kiellon.
Tämä on varsin looginen ehto, kun ottaa huomioon tonttien kiinteän hinnoittelun, jossa
kiinteät hinnat jäävät yksityisten tonttikauppojen keskimääräistä hintaa alemmalle tasolle.
Muita käytössä olevia tontinluovutusehtoja olivat erilaiset liittymisvelvoitteet ja energiatehokkuusvaatimukset.
Mitä tulee kunnan tontinluovutuksiin, asuntotarjonnan hintajouston kannalta oleellista on
lähinnä luovutettujen tonttien määrä, koska se vaikuttaa rakennusmaan niukkuuteen ja sitä
kautta maan suhteelliseen merkittävyyteen rakentamisen tuotantopanoksena. Luovutusehtoihin kuuluva rakentamisvelvoite on totta kai oleellisen tärkeä asia, sillä se takaa, että tarjolla oleva rakennusmaa myös johtaa rakentamiseen. Tonttien hinnoittelu ja luovutuksensaajien valinta on hankalampi kysymys tarjonnan hintajouston kannalta. Kiinteät yksityisten kauppojen hintatasoa alemmat tonttihinnat laskevat tonttimaan hintaa ja siten myös sen
suhteellista osuutta rakentamisen kokonaiskustannuksista sekä kokonaiskustannuksia ylipäätään. Toisaalta se, että tontteja arvotaan, luovutuksensaajia pisteytetään ja tontteja luovutetaan neuvottelumenettelyllä useille kiinnostuneille tahoille, kertoo siitä, että asuntotontteja kysytään nykyisillä kiinteillä hinnoilla tutkimuskaupungeissa enemmän kuin niitä
on tarjolla eli vallitsee tonttipula. Tästä herää kysymys siitä, että mikäli hyväksyttäisiin
tonttihintojen kohoaminen ja kasvatettaisiin tarjouskilpailujen määrää, tontit saataisiin
kohdennettua sellaisille tahoille, jotka ovat niistä valmiita eniten tarjoamaan ja kaupunki
saisi suuremmat tontinluovutustulot.
Kansantaloustieteellisesti asuntotonttien hinnoittelua tarkasteltaessa voidaan todeta, että
järjestelmässä, jossa valtaosa asuntotonteista on hinnoiteltu kiinteillä hinnoilla, on muodostettu asuntotonttimarkkinoille keinotekoinen hintakatto kaupungin luovuttamien tonttien
kohdalla. Tällöin tonttien hintatasoa on keinotekoisesti laskettu kysynnän ja tarjonnan tasapainotilaa (ks. luvun 2 kansantaloustieteen perusteoria) pienemmälle tasolle, jolloin kysytty määrä on tarjottua määrää suurempi. Jos tontit luovutettaisiin tarjouskilpailuissa ja
kiinteästä hinnoittelusta luovuttaisiin, nousisi tonttien hintataso lyhyellä aikavälillä nykyisessä kysyntä-tarjontatilanteessa. Samalla tietysti myös tonttien kysytty määrä laskisi kohonneen hintatason seurauksena. Kuitenkin, jos kaupungin saamat kohonneet tontinmyyn67

titulot kohdennettaisiin kaavoituksen resursseihin ja kaavojen toteuttamisen kustannusten
kattamiseen tarjottavien tonttien määrän kasvattamiseksi voisi tonttien tarjottu määrä kasvaa pitkällä aikavälillä. Tämä johtaisi suurempaan tonttien tarjottuun määrän, joka olisi
paremmin tasapainossa kysytyn määrän kanssa ja tonttipula hellittäisi. Asuntotarjonnan
hintajouston kannalta tonttien hintatason kohoaminen tuskin näyttelisi niin merkittävää
roolia kuin tarjolla olevan rakennusmaan määrän kasvu.
Tontinluovutuksen perusperiaatteiden ollessa tutkimuskaupungeissa varsin samanlaiset
kiinteine vyöhykehintoineen, omakotitonttien luovutuksensaajien arvontoineen ja pisteytyksineen sekä rivi- ja kerrostalotonttien luovutuksensaajien neuvotteluvalintoineen ei tontinluovutuspolitiikan kautta ole löydettävissä kovin merkittäviä eroja tutkimuskaupunkien
väliltä luovutettavien tonttien määrään tai hinnoitteluun liittyen. Suoranaisen tarjottavien
tonttien määrällisen lisäyksen ohella lähinnä yllä mainitulla kiinteän hinnoittelun vähentämisellä ja avoimien tarjouskilpailujen suosimisella voitaisiin vaikuttaa asuntotarjonnan
hintajoustoon. Jotta hinnoittelukäytäntöjen muuttamisella voitaisiin vaikuttaa asuntotarjonnan hintajoustoon kasvattavasti, täytyisi korkeampien tontinluovutustulojen kautta pystyä
myös lisäämään luovutettavien tonttien määrää. Mikäli ainoa seuraus olisi kohonnut tonttien hintataso, nykytilanne olisi asuntotarjonnan hintajouston kannalta edelleen parempi. On
syytä korostaa, että tässä taloustieteellisessä tonttien hinnoittelukäytäntöjen tarkastelussa ei
ole huomioitu monia muita asuntopolitiikkaan liittyviä aspekteja, kuten asumiseen liittyviä
sosiaalisia kysymyksiä. Kaupungeilla on varmasti monia syitä pitää suuri osa omakotitonteista kohtuuhintaisina esimerkiksi nuorten lapsiperheiden näkökulmasta ja suosia näitä
ryhmiä myös tontinluovutuksessa pitkän tähtäimen kaupunkikehityksen kannalta. Kuitenkin muut arvot huomioon ottaen, tonttien hinnoittelun ja luovutuksen painotuksen siirtäminen kohti tarjousperusteista hinnoittelua ja kohonneiden luovutustulojen kohdistaminen
tonttitarjonnan mittavaan kasvattamiseen, voisi monessa kaupungissa olla pohtimisen arvoinen mahdollisuus, kun mietitään keinoja parantaa asuntotarjonnan kykyä vastata kasvavaan asuntojen kysyntään.
Eräs omakotitonttien luovutukseen kuuluva piirre, joka koskee lähes kaikkia tutkimuskaupunkeja, on omakotitonttien kohdentaminen yksityisille kotitalouksille. Toimintakulttuurina omakotirakentamisessa näyttää laajasti olevan se, että omakotitalon rakentaa tai rakennuttaa yksityinen kotitalous omaan käyttöönsä. Nykyaikana on kuitenkin relevanttia pohtia, onko tällainen toiminta resurssien kohdistamisen kannalta parasta ja tehokkainta. Jos
rakennusliikkeet voisivat hankkia omakotitontteja, omakotitalojen rakentaminen todennäköisesti muuttuisi kustannustehokkaammaksi. Ammattimaisen rakennusliikkeen valmiudet
viedä omakotitalon rakennusprojekti läpi ovat varmasti reilusti yksityisen kotitalouden
valmiuksia korkeammat.
Yhtenä nykymallia puoltavana tekijänä voidaan tietysti argumentoida, että ei haluta, että
rakennusliikkeet keräävät voitot kiinteähintaisesti luovutetuista omakotitonteista, vaan
kaupungin yksityisiä kauppoja alhaisemmilla hinnoilla myymistä omakotitonteista aiheutuva taloudellinen hyöty kohdistuu yksityiselle kotitaloudelle. Toisaalta rivi- ja kerrostaloasuntojen kohdalla luovutuksensaajat ovat rakennusliikkeitä. Se, että omakotitontit rajoitetaan vain yksityishenkilöille, ajaa omakotitaloissa asuvat ja rivi- tai kerrostaloissa asuvat
ihmiset tietyllä tavalla eriarvoiseen asemaan. Jos omakotitalotontit olisivat vapaasti hankittavissa avoimen tarjouskilpailun kautta, todennäköisin skenaario varmasti olisi, että ammattimaiset rakennusliikkeet rakentaisivat myös omakotitalot, jotka myytäisiin valmistuttuaan tuleville asukkaille aivan kuten rivi- ja kerrostaloissa toimitaan. Todennäköisesti
omakotirakentaminen pienemmän yksikkökokonsa johdosta olisi omiaan synnyttämään
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alalle lisää pieniä ja keskisuuria rakennusliikkeitä ja siten lisäämään rakennusalan kilpailua. Tämä edellyttäisi mittavaa rakenteellista muutosta perinteisissä omakotitalojen rakentamisen käytännöissä. Kansantaloustieteellisesti on kuitenkin vaikea perustella, mitä oleellisesti parempaa nykyisin käytössä olevalla yleisellä toimintamallilla saavutetaan.
Asuntorakentamisen tavoitteet ja niiden saavuttaminen
Maapolitiikan keinojen käytön lisäksi maapolitiikan onnistumisen ja asuntotonttitarjonnan
toimivuuden ja tehokkuuden mittarina voidaan pitää asuntorakentamisen kaavoitukseen ja
toteuttamiseen liittyvien tavoitteiden saavuttamista ja tavoitteiden asettelun tarkkuutta ja
järkevyyttä. Tutkimushaastatteluissa kysyttiinkin asuinrakentamisen kaavoitukseen, rakennuslupiin tai muutoin asuntorakentamiseen liittyvistä tavoitteista. Haastatelluilta tiedusteltiin myös miten hyvin tavoitteet on keskimäärin saavutettu. Lisäksi tiedusteltiin, onko tutkimuskaupungeissa laadittu luottamushenkilöiden hyväksymää kaavoituksen ja maapolitiikan julkista linjausta, jossa asukkaille tuodaan esiin kaavoituksen ja maapolitiikan toimintaperiaatteet.
Kaikissa kaupungeissa Kajaania lukuun ottamatta on asetettu jonkinlaisia tavoitteita asuntojen kaavoituksesta, asuntotuotannosta, tontinluovutuksista tai kaikista näistä. Kajaanin
kohdalla tämä ei johdu kuitenkaan leväperäisestä maankäytön suunnittelusta tai maapolitiikasta, vaan asuntokysynnän vähäisestä määrästä. Pikemminkin Kajaanissa asuntokannassa on ennemmin ongelmana se, että liitoskunnissa asuntoja on liikaa ja niitä puretaan
siksi pois. Uusille asunnoille ei siis edes ole juuri tarvetta eikä asumisen kaavoittamiseen ja
tuotantoon kohdistu tarvetta tavoitteille. Useimmissa kaupungeissa, joissa tavoitteita on
asetettu, ne on saavutettu keskimäärin hyvin eikä niiden tavoitetasojakaan moitittu lukuun
ottamatta Kuopiota, jossa on vastikään nostettu asuntotuotannon tavoitteita noin 60 prosenttia, koska todettiin, että kaupunkistrategian mukainen kasvu edellyttää suurempaa
asuntotuotantoa. Erityisen hyvin tavoitteet on saavutettu Lahdessa, Jyväskylässä ja Oulussa. Jyväskylän ja Oulun erityisen hyvän tilanteen taustalla vaikuttavat olevan tarkat tavoitteet tulevasta asuntotuotannosta, sillä molemmissa kaupungeissa on laadittu erillinen
maankäytön toteutusohjelma tulevien vuosien kehityksen suunnitteluun.
Kaupungit, joissa asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa on ollut vaikeuksia, ovat Helsinki, Vantaa, Turku, Lappeenranta ja Vaasa. Tavoitteista on jääty lievemmin Vantaalla, Turussa ja Lappeenrannassa. Turun kohdalla itse asiassa osa tavoitteista mahdollisesti saavutetaankin vuosittain hyvin. Ongelmana on se, että organisaation eri osien tavoitteet eivät
kohtaa kovin hyvin. Näin ollen vaikka kaavoituksen tavoitteet valtuuston hyväksyttäviksi
saatettavista kaavoista saavutettaisiin, ei tämä välttämättä tarkoita, että tontinluovutuksen
tavoitteet pystyttäisiin saavuttamaan, sillä kaavoituksen tavoitteissa ei huomioida kaavavalituksia. Näin ollen Turun tilanteen perusteella tavoitteiden asettamisessa näyttää olevan
tärkeää miettiä tarkasti, mitä tavoitteita asetetaan ja miten tavoitteet eri yksiköiden välillä
koordinoidaan. Asuntorakentamisen tavoitteiden saavuttamisessa Helsinki ja Vaasa muodostavat heikoimman ryhmän. Helsingissä kaavoituksen tavoitteista on yleensä jääty ja
Vuosaaren sataman vastustus aiheutti 10 vuoden patouman kaavoissa. Laajasalon öljysataman ja Kruunuvuorenrannan alue on tällä hetkellä noin 2-3 vuotta myöhässä ja tästä on
aiheutunut seuraava patouma. Vaasassa tilanne aivan viime vuosien osalta näyttää valoisammalta. Viimeisen 3-5 vuoden ajat tonttituotannon tavoitteet on saavutettu kohtuullisen hyvin. Kuitenkin tätä ennen suurimman osan 2000-luvun ensimmäisestä vuosikymmenestä tonttituotannossa oli suuria ongelmia. Niitä on nyt kuitenkin päästy purkamaan uusien kaavojen valmistuttua, mikä nostaa Vaasan tilanteen lopulta Helsingin tilannetta paremmaksi.
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Kaavoituksen ja maapolitiikan periaatteita esille tuovien julkisten linjausten osalta tilanne
on hyvin samanlainen kaikissa kunnissa. Lähes kaikissa kaupungeissa on jonkinlainen virallinen maapoliittinen ohjelma ja mahdollisesti vielä erillinen kaavoituksen tai maankäyttöpolitiikan ohjelma. Kotkassa maapoliittista ohjelmaa ei ole laadittu, koska yleiskaava ei
ole ajantasainen. Ilman ajantasaista yleiskaavaa ei ole nähty järkeväksi laatia maapoliittista
ohjelmaa. Tampereella puolestaan varsinaista ohjelmaa ei ole, mutta vuosittain hyväksytään keskeiset linjaukset maapolitiikan periaatteista.
Asuntorakentamisen tavoitteiden saavuttamiseen perustuvassa vertailussa ongelman muodostaa se, että tavoitteet voivat olla yleisellä tasolla alhaiset verrattuna asuntotilan kysynnässä tapahtuvaan muutokseen. Ainoastaan Kuopiossa tuotiin esiin, että tavoitteita on nostettu merkittävästi, koska kaupunkistrategian mukainen kasvutavoite vaati suurempaa
asunnontuotantoa. On hyvin mahdollista, että muissakin tutkimuskaupungeissa tällainen
tarkastelu asuntorakentamisen tavoitteiden tarkastamiseen voisi olla tarpeen. Näin ollen
vaikka tavoitteet olisi saavutettu keskimäärin hyvin, voi olla, että tavoitteet itsessään ovat
riittämättömät. Kuitenkin asuntorakentamisen tavoitteiden saavuttaminen systemaattisesti
kertoo ainakin siitä, että se mitä kaupungin kasvun näkökulmasta asuntorakentamisen osalta tahdotaan saavuttaa, saavutetaan hyvin.

5.2.3 Maantieteelliset rajoitteet
Aiemmin jo todettiin, että maapinta-alan avulla lasketun keskimääräisen väestötiheyden ja
Oikarisen (2013) asuntotarjonnan hintajouston estimaattien vertaaminen antaa ymmärtää,
että väestötiheydellä ja hintajoustolla on käänteinen riippuvuus. Tämä on varsin loogista,
sillä kokonaismaapinta-alaan suhteutettu väestömäärä tutkimuskaupungeissa kuvannee
oletettavasti ainakin karkealla tasolla maan yleistä niukkuutta, joka jalostuu rakennusmaan
niukkuudeksi maapolitiikan ja kaavoituksen kautta. Kuitenkaan kokonaismaapinta-ala ei
ota huomioon esimerkiksi poikkeuksellisen vaikeita maasto-olosuhteita, jotka voivat pahimmillaan estää rakentamisen. Eikä kokonaismaapinta-ala myöskään huomioi erilaisia
suojelualueita, joille rakentaminen on estetty suojelupäätöksellä. Onkin siis selvää, että
kokonaismaapinta-ala on aina suurempi kuin mikä on oikeasti rakennettavissa olevan maan
pinta-ala. Tämän johdosta tutkimushaastatteluissa kysyttiin haastatelluilta, onko kaupungissa jotain maantieteellisiä tai siihen verrattavia tekijöitä, jotka vaikeuttavat asuntorakentamista.
Helsingissä, jossa väestötiheys on jo muutenkin ylivoimaisesti suurin ja asuntotarjonnan
hintajousto pienin, liikennetekijät, erityisesti lukuisat moottoritiet, rajoittavat asuntorakentamista tavalla, joka ei näy kokonaismaapinta-alassa. Lisäksi oman maantieteellisen haasteensa luo kaupungin sijoittuminen niemelle. Kuopio herättää erityistä kiinnostusta maantieteellisten rajoitteiden osalta, koska Kuopiossa väestötiheys on todella matala verrattuna
kaikkiin muihin kaupunkeihin, joissa tarjonnan hintajouston estimaatit ovat keskiarvoa
pienemmät. Kuopiossa kävikin ilmi, että maasto on mäkistä ja maa-alueet sijoittuneet kapealle kaistaleelle järvien väliin. Maastossa on paljon mäkiä ja kallioita sekä niiden välissä
soita. Maasto-olosuhteista johtuen tontit vaativat paljon esirakentamista verrattuna moniin
muihin kuntiin. Vaikuttaakin siis siltä, että vaikka Kuopiossa kokonaismaapinta-alan avulla laskettu keskimääräinen väestötiheys on matala tutkimuskaupunkien keskimääräiseen
tasoon verrattuna, Kuopiossa pelkkä kokonaismaapinta-ala antaa merkittävästi virheellisen
kuvan rakennettavissa olevan maan määrästä. Mäet, kalliot ja suot vaikuttavat rajoittavan
merkittävästi rakentamista tai ainakin aiheuttavan raskaita toimenpiteitä ennen kuin raakamaa voidaan jalostaa asuntorakennusmaaksi.
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Tampereella, jossa on Oikarisen (2013) tutkimuksen mukaan Kuopion tavoin yllättävän
pieni asuntotarjonnan hintajousto väestötiheyteen nähden, maantieteelliset rajoitteet näyttelevät myös merkittävää roolia asuntorakentamisessa. Tampereen kohdalla ongelmia vaikuttaa muodostavan kuntarakenne, sillä yhdyskuntarakenteellisesti keskeisillä kasvusuunnilla
törmätään kuntarajoihin. Turkukaan ei näytä olevan välttynyt maantieteellisiltä rakentamista vaikeuttavilta tekijöiltä. Siellä maaperä vaikeuttaa merkittävästi rakentamista. Tontit
ovat joko avokalliolla tai savikolla, monesti molempien maaperätyyppien yhdistelmällä.
Rannikkoalueella tulvarajakriteerit tuovat mukanaan haasteita. Joitain alueita kerrottiin
jopa jätetyn kaava-alueiden ulkopuolelle tulvientorjunnan edellyttämän maanpinnan korottamistarpeen takia.
Myös Espoossa maaperä aiheuttaa haasteita asuntorakentamiseen. Espoon kohdalla tilanne
on se, että helposti rakennettavat paikat on jo kauan sitten rakennettu ja rakentamattomana
on jäljellä enää erittäin huonolla maaperällä, vanhalla merenpohjalla, olevia alueita. Lisäksi rakentamattomien alueiden kohdalla törmätään väistämättä luontoarvoihin. Myös Vantaalla helpoimmin rakennettavat paikat on jo rakennettu. Paikallisesti Vantaalla tilannetta
vaikeuttaa maaperän heikkous sekä teollisuuskäytössä aiemmin olleet alueet, joiden maaperä on laajasti pilaantunut. Teollisuusalueiden ja raskaasti pilaantuneiden maiden muuttaminen asuinrakennuskelpoisiksi on useimmiten todella kallis operaatio. Junaradat, valtatiet ja lentoasema aiheuttavat Vantaalla huomattavia melurajoituksia asumiselle.
Kotkassa tilanne maantieteen osalta vaikuttaa olevan hieman kaksijakoinen. Toisaalta kaupunki on jokisuiston ja meren rikkoma kaupunki, jossa keskustakin on saarella. Tämä aiheuttaa erityisesti liikenneyhteydellisiä ongelmia ja sitä kautta hankaloittaa asuntoalueiden
sijoittamista. Toisaalta merenranta aiheuttaa myös positiivisia vaikutuksia ranta-alueiden
hyödyntämisen mahdollisuuksien kautta.
Porissa ja Vaasassa molemmissa alava maa vaikeuttaa tulvariskin takia rakentamista. Vaasassa myös huono maaperä tuo oman lisänsä rakentamiseen. Muiden tutkimuskaupunkien
kohdalla ei mitään kovin merkittäviä yleisiä maantieteellisiä tekijöitä mainittu. Joitain rakennuskustannuksiin vaikuttavia tekijöitä, kuten esimerkiksi Kajaanissa keskustan radonalueen status ja siihen liittyvät radonsuojaukset, tulivat ilmi, mutta käytännössä vain yllä
mainituissa kaupungeissa voidaan puhua oleellisesti asuntorakentamista vaikeuttavista
tekijöistä.
Kaiken kaikkiaan varsin useassa tutkimuskaupungissa on olemassa sellaisia maantieteellisiä rajoitteita, joiden johdosta rakennusmaaksi kelvollisen maan määrä on kokonaismaapinta-alaa pienempi. Joissakin kaupungeissa nämä rajoitteet vaikuttavat olevan hyvinkin
merkittäviä, jolloin kokonaismaapinta-alan avulla laskettu väestöntiheys antaa vääristyneen
kuvan rakennuskelpoisen maan yleisestä niukkuudesta. On myös syytä huomauttaa, että
erilaiset suojelualueet rajoittavat oleellisesti rakentamista ja ovat monessa tapauksessa aivan maantieteellisiin rajoitteisiin verrattavia tekijöitä. Useassa kaupungissa, jossa suojelukysymykset arvioitiin merkittävästi kaavoitusta ja rakentamista vaikeuttaviksi tekijöiksi, ei
kuitenkaan maantieteellisten rajoitteiden yhteydessä näitä tekijöitä mainittu, vaikka ne ovat
hyvin pitkälti maantieteellisiä rajoitteita vastaavia.

5.2.4 Maankäyttöpolitiikan indeksi
Kuten eri kysymyksiin saaduista haastatteluvastauksista käy ilmi, tutkimuskaupunkien
kaavoituksessa ja maapolitiikassa eli maankäyttöpolitiikassa on havaittavissa eroja. Koko-
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naisuuden vertailun kannalta kaupunkien haastatteluvastauksista koostettiin maankäyttöpolitiikan indeksi, joka pyrkii vertaamaan kaupunkien maankäyttöpolitiikan asuntotarjonnan
edistävyyttä. Indeksi koostettiin kolmesta alaindeksistä: kaavoituksesta, maapolitiikasta ja
maantieteellisistä rajoitteista. Alaindeksit käsittävät siis maankäyttöpolitiikan molemmat
osat sekä niiden taustalle reunaehtoja luovat, rakennuskelpoisen maan määrää rajaavat
maantieteelliset rajoitteet. Indeksiin sisällytettiin haastatteluvastausten perusteella sellaiset
haastattelukysymysteemat, joiden vastaukset erottelivat tutkimuskaupunkeja jollakin tavoin. Indeksin asteikoksi valittiin 1-5. Kaikkiin indeksiin valikoituihin kysymysteemoihin
annetut vastaukset luokiteltiin tämän asteikon mukaisesti.
Liitteessä 2 on esitetty indeksiin sisällytettyjen kysymysteemojen listaus sekä luokitteluperusteet asteikolla 1-5 jokaiselle kysymysteemalle. Kaavoituksen alaindeksiin sisällytettiin
kaiken kaikkiaan kahdeksan kysymysteemaa, jotka koskivat kaavoitukseen kohdistuvaa
painetta, ylemmän tason ohjausta, yhteistyötä naapurikuntien kanssa, taloustilanteen vaikutusta kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen, suojelukysymysten vaikutusta kaavoitukseen, kaavoitusprosessin sujuvuutta valitukset huomioidensekä, kaavojen vaatimusten
tiukkuutta sekä kaavojen jälkeisiä toimia.
Maapolitiikan alaindeksi koostuu kolmesta kysymysteemasta, jotka koskivat asuntotonttien
kaupungin maalle kaavoituksen osuutta, rakentamiskehotusten ja rakentamattomien rakennuspaikkojen korotetun kiinteistöveron käyttöä sekä asuntorakentamisen tavoitteiden asettamista ja saavuttamista. Haastatteluvastausten perusteella lähes poikkeuksetta kaikkien
kuntien maanhankinta on aktiivista ja maata hankitaan aina, kun sitä on saatavilla järkeviltä kasvusuunnilta. Samoin kaikkien kaupunkien kohdalla lähtökohta oli maankäyttösopimusten käyttäminen muiden omistajien maita kaavoitettaessa. Näitä kysymysteemoja ei
voi pitää siis tutkimuskaupunkien maapolitiikkaa erottelevina tekijöinä, minkä johdosta
niitä ei otettu mukaan indeksiin. Indeksiin mukaan otetun asuntorakentamisen tavoitteiden
asettamisen ja saavuttamisen voidaan olettaa indikoivan maankäyttösopimusten käytön
onnistumista ja maanhankinnan riittävyyttä omalle maalle kaavoittamista varten. Kunnallahan on lähtökohtaisesti kaksi vaihtoehtoista perustoimintamallia kaavoitukseen. Kunta
voi kaavoittaa joko omaa maataan ja rahoittaa kaavan toteuttamista tonttien myyntituloilla
tai vaihtoehtoisesti kaavoittaa muiden omistajien maita ja rahoittaa kaavan toteuttamista
maankäyttösopimuksilla tai kehittämiskorvauksilla, jotka olivat ainakin tutkimuskaupungeissa jääneet olemattomalle käytölle. Asuntorakentamiselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen mittaa näiden kahden vaihtoehtoisen toteutusmallin yhteistä onnistumista.
Tontinluovutuskäytännöt jätettiin huomioimatta maapolitiikan alaindeksissä, sillä tontinluovutuksen käytännöt olivat tutkimuskaupungeissa perustavalla tasolla hyvin samankaltaiset. On olemassa detaljitason eroja käytännöissä, mutta asuntotarjonnan kannalta tontinluovutuksiin kaikissa tutkimuskaupungeissa sisällytettävä rakentamisvelvoite pitkälti takaa
sen, että luovutetut tontit myös toteutuvat. Yhdessäkään tutkimuskaupungissa ei tuotu esiin
sellaisia tontinluovutuksen käytäntöjä, joissa lainvoimaisten kaavojen alueilla, joihin kohdistuu tonttikysyntää, ei laitettaisi kunnan omistamia tontteja tarjolle ja siten rajoitettaisiin
tarjontaa. Näin ollen asuntotarjonnan kannalta tontinluovutuskäytännöt tuskin edistävät tai
rajoittavat tarjontaa, vaan määräävässä asemassa on ennemmin luovutettujen tonttien määrä, jota indeksiin sisällytetyt tekijät määrittävät. Viimeinen alaindeksi, maantieteellisten
rajoitteiden alaindeksi, koostuu vain yhdestä kyseistä asiaa koskevasta kysymyksestä.
Liitteessä 3 on esitetty täydessä laajuudessaan indeksin koostumus. Lopullinen kaikki kolme alaindeksiä huomioiva indeksiluku on esitetty taulukossa 4 yhdessä Oikarisen (2013)
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asuntotarjonnan hintajouston estimaattien ja väestötietojen kanssa. Teoreettinen oletus on,
että asuntotarjonnan hintajouston pitäisi korreloida käänteisesti väestötiheyden kanssa, sillä
väestöntiheyden kasvaessa asuntotarjonnan tuotannontekijän, rakennusmaan, niukkuuden
voidaan olettaa kasvavan. Rakennusmaan niukkuuteen vaikuttavat myös teoreettisesti kaavoitus ja maapolitiikka sekä maantieteelliset rakennuskelpoisen maan määrää pienentävät
rajoitteet. Tämän johdosta taulukossa on esitetty korostettuina asuntotarjonnan hintajouston estimaateista keskiarvoa suuremmat estimaatit, väestötiheydestä tutkimuskaupunkien
keskiarvoa pienemmät arvot ja maankäyttöpoliittisesta indeksistä keskiarvoa suuremmat
arvot, joiden pitäisi teorian mukaan korreloida keskenään. Näin ollen taulukossa näiden
kolmen tekijän osalta valkoiset ja harmaat rivit edustavat tilanteita, joissa tällaisella varsin
karkealla keskiarvoisella erottelulla asuntotarjonnan hintajousto korreloi väestötiheyden
sekä maankäyttöpolitiikan indeksin kanssa teorian mukaisella tavalla.
Taulukko 5

Kaupunki

Asuntotarjonnan
Västötiheys vuosien 1987–2011 Maankäyttöpolitiikan indeksi
hintajousto (Oikari- väkiluvun keskiarvolla (as./km2)
nen 2013)

Helsinki

0,20

2 528

2,5

Kuopio

0,30

78

2,7

Lahti

0,34

716

3,8

Tampere

0,37

365

2,8

Turku

0,38

688

2,6

Espoo

0,41

666

2,4

Vantaa

0,51

735

2,5

Kotka

0,53

205

2,8

Pori

0,54

148

3,6

Vaasa

0,62

298

3,3

Kajaani

0,65

21

4,3

Lappeenranta

0,66

76

4,0

Jyväskylä

0,70

740

3,9

Oulu

0,75

312

4,3

Rovaniemi

0,82

8

4,1

Taulukosta nähdään, että kymmenessä tutkimuskaupungissa 15:sta (67 %) asuntotarjonnan
hintajouston, väestötiheyden ja maankäyttöpolitiikan indeksin välinen yhteys on teorian
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mukainen keskiarvoisen jaottelun mukaan. Lupauksia herättävää on se, että yhdessäkään
lopuista viidestä kaupungista ei ole sellaista tilannetta, että asuntotarjonnan hintajoustolla
olisi teorian vastainen yhteys sekä väestötiheyden että maankäyttöpolitiikan indeksin kanssa. Näin ollen haastattelujen perusteella laadittu maankäyttöpolitiikan indeksi näyttää pystyvän selittämään karkealla tasolla asuntotarjonnan hintajouston suuruutta, kun se pelkän
väestötiheyden perusteella vaikuttaa muihin verrattuna odottamattoman suurelta tai pieneltä.
Tällainen keskiarvojen ala- ja yläpuoliseen väestötiheyteen, maankäyttöpolitiikan indeksilukuun ja estimoituun tarjonnan hintajoustoon liittyvä tarkastelu on korkeintaan suuntaaantava. Se kuitenkin antaa viitteitä siitä, että maankäyttöpolitiikan indeksi on todennäköisesti laadittu ja luokiteltu pääpiirteissään järkevästi ja oikein. Mikäli indeksissä olisi jotain
oleellisesti vääriä tekijöitä tai karkeita luokitteluvirheitä haastatteluvastauksissa, tuskin se
pystyisi edes tällä karkealla tasolla korreloimaan asuntotarjonnan hintajouston kanssa teorian mukaisella tavalla.

5.2.5 Muita tekijöitä
Kaavoituksen ja maapolitiikan tekijät sekä maantieteelliset rajoitteet näyttävät selittävän
yhdessä väestöntiheyden kanssa varsin hyvin karkealla tasolla tarkasteltuna tarjonnan hintajouston kaupunkikohtaisia eroja. On kuitenkin päivänselvää, että on olemassa kaupunkikohtaisia erityispiirteitä, jotka eivät välttämättä tule esiin suoraan kaavoituksen ja maapolitiikan kautta, mutta voivat tahollaan vaikuttaa tarjonnan hintajoustoon merkittävästi. Tämän työn haastattelututkimuksen lopuksi haastatelluilta kysyttiinkin tällaisista paikallisten
asuntomarkkinoiden erityispiirteistä. Haastateltujen annettiin määritellä varsin vapaasti
itse, mitä tekijöitä he katsoivat tarpeelliseksi nostaa esiin. Ainoastaan markkinatoimijoista
kysyttiin tarkemmin määritellysti. Lisäksi varsin pitkän tutkimusaikavälin, 1987–2011,
johdosta haastatelluilta tiedusteltiin mahdollisista merkittävistä muutoksista tutkimusaikavälillä. Lisäksi haastateltuja pyydettiin antamaan vielä oma subjektiivinen arvionsa kaupungin kyvystä taata riittävä asuntotonttitarjonta suhteessa muihin tutkimuskaupunkeihin.
Ammattimaiset asuntorakentajat
Ammattimaisten asuntorakentajien määrää ja suurten valtakunnallisten toimijoiden osuutta
tiedusteltiin tutkimuskaupunkien haastatteluedustajilta. Tilanne tutkimuskaupungeissa on
varsin samanlainen. Kerrostalosegmenttiä hallitsevat suuret valtakunnalliset toimijat kaikissa tutkimuskaupungeissa. Vain muutamassa kaupungissa paikalliset toimijat osallistuvat
myös kerrostalojen rakentamiseen, mutta näissäkin kaupungeissa valtakunnalliset toimijat
hallitsevat markkinoita. Rivitalosegmentti on puolestaan kaikissa tutkimuskaupungeissa
käytännössä pienempien paikallisten toimijoiden käsissä. Suurilla valtakunnallisilla toimijoilla ei vaikuta siis olevan suurta mielenkiintoa kilpailla rivitalomarkkinoilla. Porissa mainittiin mielenkiintoisena yksityiskohtana lukuisat pienet kirvesmiesryhmät, jotka rakentavat omakotitaloja myyntiin. Tällaista liiketoimintaahan ei voi laajamittaisesti monessa
muussa kaupungissa edes harjoittaa, koska asuntotontteja luovuttaa pääasiassa kaupunki,
joka luovuttaa kaikki omakotitontit yksityishenkilöille. Lisäksi monessa kaupungissa pyritään aktiivisesti edistämään kilpailua tontinluovutuksissa.
Asuntotarjonnan kaupunkikohtaiset erityispiirteet
Asuntotarjonnan kaupunkikohtaisten erityispiirteiden kartoittamiseksi haastatelluilta kysyttiin varsin avoimella kysymyksenasettelulla, mitkä tekijät heidän kaupungeissaan edistävät
tai heikentävät asuntotarjonnan sopeutumiskykyä kysynnän muutoksiin erona muihin tut74

kimuskaupunkeihin. Kaupunkien haastatteluedustajien vastauksista käy ilmi, että perustavanlaatuisia eroja on olemassa eikä samoilla tekijöillä voida missään tapauksessa täydellisesti selittää eroja kaupunkien asuntotarjonnan hintajoustojen välillä, koska eri tekijöiden
painoarvo riippuu kaupunkien erityispiirteistä.
Tutkimusaikavälin keskimääräiseltä väkiluvultaan suurimman ja tiheimmin asutun kaupungin Helsingin asuntotarjontaa heikentää merkittävästi vähäinen kilpailu. Helsingissä
hankekoot ovat niin suuria, että pienet rakennusliikkeet eivät niissä pärjää. Muista Pääkaupunkiseudun kaupungeista Espoossa hankaluuksia aiheuttaa kaupungin verrattain pieni
maanomistus, joka heikentää tonttitarjonnan hintajoustoa. Espoossa arvioitiin pienestä
maanomistusosuudesta johtuen olevan heikommat edellytykset vaikuttaa tarjontaan. Vantaan puolestaan korostettiin olevan varsin helposti tilanteisiin sopeutuva. Vantaalla sopeutumista vaikuttaa vaikeuttavan tarjonnan pitkäjänteisyys suhteessa kysynnän usein nopeisiin muutoksiin.
Väkiluvultaan kolmanneksi suurimmassa kaupungissa, Tampereella, ongelmia luovat yhdyskuntarakenteelliset tekijät. Senioriasumisen kysyntä palveluiden ääressä kasvaa ja
ikäihmisten muuttoliike naapurikunnista on merkittävää. Lisäksi vaikeina taloudellisina
aikoina työttömät muuttavat kasvukeskuksiin töiden perässä. Lisäksi mainittiin opiskelijaasumisen merkitys Tampereen kaltaisessa opiskelukaupungissa. Tampereella korostettiin
kuitenkin myös voimakkaan kasvun positiivisia merkityksiä. Markkinoille halutaan tulla ja
pienten ja keskisuurten toimijoiden osuus rakennusalalla arvioitiin Tampereella kohtuullisen hyväksi esimerkiksi Pääkaupunkiseutuun verrattuna.
Turku vaikuttaa olevan sikäli poikkeuksellinen kaupunki suurimpien kaupunkien joukossa,
että siellä on pitkään tasaisena pysynyt markkinatilanne. Vuokra-asuntomarkkinat ovat
myös laajat ja toimivat. Asuntopulaa ei käytännössä ole lainkaan, mikä korostaa asuntojen
sijainnillisten ja laadullisten erojen merkitystä. Mielenkiintoisena Turkuun liittyvänä erityispiirteenä mainittiin muualla monesti marginaalisiksi markkinasegmenteiksi jääneiden
asumisoikeus- ja osaomistusasuntojen toimivat markkinat.
Etelä-Suomen pienemmistä kaupungeista Lahdessa tutkimuskuntien pienimmän maapintaalan koettiin aiheuttavan haasteita, sillä kaupungin rajat alkavat tulla vastaan. Lappeenrannassa nostettiin esiin rajan läheisyys, millä voi olla vaikutusta asuntomarkkinoihin. Myös
matkailun roolin mainittiin Lappeenrannassa olevan merkittävä ja kaupunki on jopa luovuttanut viime aikoina lomarakennustontteja, mitä on tapahtunut aiemmin hyvin harvoin.
Lisäksi Lappeenrannan asuntomarkkinoita sävyttää vahva opiskelijakaupungin status. Kotkassa korostettiin kaavoitusprosessin kestoa valituksineen asuntotarjontaa jarruttavana tekijänä. Kaavavaranto on kulunut loppuun, sillä 2002 järjestettyjen asuntomessujen jälkeen
kaupungissa alkoi voimakas rakentaminen. Kaavat ehtivät kulua loppuun, koska kaikista
merkittävimmistä kaavoista on valitettu.
Keski-Suomeen mentäessä Jyväskylässä ei oikeastaan nostettu mitään erityisesti Jyväskylää koskettavaa seikkaa esille. Suhdannevaihtelut ja yleisen rahoitukseen ja rakentamispäätöksiin liittyvän varovaisuuden kasvu heikossa suhdannetilanteessa mainittiin, mutta todettiin tämän vaikuttavan luonnollisesti kaikissa kaupungeissa. Jyväskylän asema kasvavana
maakuntakeskuksena pitää kuitenkin yllä positiivisia kysyntäodotuksia. Kuopiossa puolestaan mainittiin tiivis yhteydenpito rakentajiin ja rakennuttajiin, minkä voidaan nähdä
edesauttavan suhdannemuutoksiin reagoimisessa.
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Länsi-Suomen tutkimuskaupungeista Porissa omakotitonttien tarjontaa on pidetty korkealla
tasolla. Tosin Porissa omakotitontit luovutetaan yleisesti alle omakustannushinnan, minkä
takia niihin ei haluta sitoa pääomaa. Tämä aiheuttaa aikatauluhaasteita, sillä kunnallistekniikan rakentamispäätöksiin tarvitaan seuraavan vuoden tonttikysynnästä arvio, vaikkei
välttämättä tiedetä kovin hyvin jäljellä olevan vuodenkaan tonttikysyntää. Vaasassa puolestaan merkittävimmän ongelman muodostavat suojelukysymykset meren rannalla ja keskustassa, joissa olisi suurin kysyntä asuntotonteille. Fyysiset edellytykset asuntorakentamiselle korkeimman kysynnän alueilla olisivat olemassa, mutta suojeluarvojen johdosta tonttien saaminen tarjolle on näillä alueilla vaikeaa.
Pohjois-Suomen kaupunkien kohdalla Oulu erottuu selkeästi väkiluvultaan suurimpana ja
voimakkaimpana kasvukeskuksena. Oulussa korostettiin kaupungin merkittävää maaomaisuutta ja merkittävää roolia tontinluovuttajana sekä näiden yhdistämistä tehokkaaseen kaavoitukseen. Lisäksi tuotiin myös esiin maapolitiikan ja kaavoituksen aktiivisuus, minkä
johdosta asuntojen hintaa nostavia kapeikkoja tarjonnassa ei ole. Tässä asiassa korostettiin
vahvan poliittisen tahtotilan merkitystä.
Pohjois-Suomen muut tutkimuskaupungit, Rovaniemi ja Kajaani, ovat maapinta-alaltaan
ylivoimaisesti suurimmat tutkimuskaupungit ja niissä on myös pienimmät väestötiheydet
tutkimuskaupungeista. Rovaniemen kohdalla kunnallistekniikan rakentaminen vaikuttaa
olevan keskeinen asuntotarjontaa heikentävänä tekijänä. Ei ole olemassa kunnallistekniikan puskuria, vaan kunnallistekniikka rakennetaan samana vuonna tontinluovutusten kanssa. Kajaanissa puolestaan on olemassa 2-3 vuoden tonttivaranto mahdollisten kysyntäpiikkien varalta. Siksi Kajaanissa todennäköisen suuruisiin kysyntäpiikkeihin reagointikyky
onkin selkeästi hyvä.
Kaupunkikohtaisten erityispiirteiden osalta saadut vastaukset toivat esiin sen, että tutkimuskaupungeissa on pitkälti niiden erilaisista lähtökohdista, toimintaympäristöstä ja toimintakulttuurista johtuen omat tekijänsä, jotka vaikuttavat erityisesti asuntotarjonnan reagointikykyyn. Tämä tuo esiin sen, että yhtenäinen indeksimäinen luku tai yksittäinen indikaattori ei voi koskaan täydellisesti selittää kaupunkien asuntotarjonnan hintajoustossa
esiintyviä eroja. Jokaisella kaupungilla on omat keskeiset tekijänsä, jolloin yhtenäisten
painotusten löytäminen esimerkiksi tässä työssä laaditussa maankäyttöpoliittisessa indeksissä edellyttää aina tiettyjä kompromisseja.
Tämän työn maankäyttöpolitiikan indeksin kolmea alaindeksiä ja niiden tekijöitä ei painotettu mitenkään. Ainoa painotus indeksiin tulee kysymysten jakamisesta kolmeen painottamattomaan alaindeksiin, mikä voidaan teoreettisesti perustella sillä, että kaavoitus, maapolitiikka ja maantieteelliset rajoitteet ovat selkeästi omia kokonaisuuksiaan, vaikka ne
toki ovat vuorovaikutuksessa toisiinsa. Kaupunkikohtaiset erityispiirteet tuovatkin esiin
sen, että indeksin alaindeksien tai niiden tekijöiden painottaminen olisi ollut luotettavalla
tavalla hyvin hankalaa. Eri kaupungeissa eri tekijät ovat määräävässä asemassa, jolloin
indeksin mahdollinen painottaminen olisi käytännössä jo oma tutkimuksensa.
Tutkimusaikavälillä tapahtuneet muutokset
Oikarisen (2013) tutkimuksen tutkimusaikaväli on varsin pitkä, 25 vuotta. Vaikka useimmat rakenteelliset muutokset ovatkin todennäköisesti kohdanneet kaikkia tutkimuskaupunkeja, katsottiin tämän työn haastattelututkimuksessa kuitenkin tarpeelliseksi tiedustella
haastatelluilta merkittäviä tuolle aikavälille osuneita tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet
asuntotarjonnan kykyyn reagoida kysynnässä tapahtuviin muutoksiin.
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Osassa tutkimuskaupunkeja ei mainittu mitään erityisiä tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet asuntotarjonnan kykyyn reagoida kysynnän muutoksiin. Useamman kaupungin toimesta mainittuja tapahtumia olivat 1990-luvun alun lama sekä 2000-luvulla maankäyttö- ja
rakennuslain voimaantulo. Tosin maankäyttö- ja rakennuslain maininneet haastatellut esittivät näkemyksen, että maapolitiikan toimintaympäristöön ja linjauksiin sillä ei ollut niinkään vaikutusta.
Yksittäisiä kaupunkeja koskevia merkittäviä tapahtumia tuli joitakin esiin. Luonnollisesti
kuntaliitoskunnissa on tapahtunut jo kuntarajojen osalta muutos. Kaikissa kuntaliitoskunnissa ei kuitenkaan nostettu kuntaliitoksia esiin. Rovaniemellä 2006 tapahtunut kuntaliitospäätös vaikuttaa merkittävältä, sillä sen kerrottiin nostaneen asuntotarjonnan sopeutumiskykyä. Tämä kasvanut sopeutumiskyky ei näy Oikarisen (2013) estimaateissa kovin voimakkaasti, koska se osuu tutkimusaikavälin myöhäisiin vaiheisiin. Sama koskee Jyväskylää, jossa tuotiin esille kuntaliitoksen tarjonnan sopeutumista edistänyt vaikutus, kun enää
ei tarvitse kilpailla liittyneiden naapurikuntien kanssa. Jyväskylässä kuntaliitoksen vaikutus ei näy täysimääräisenä Oikarisen (2013) tutkimusdatassa, koska siinä on käytetty ennen
kuntaliitosta voimassa ollutta kuntarajaa.
Kuopiossa tuotiin esille Saaristokaupungin liittämisen silloilla kaupunkikeskustaan noin
viisi vuotta sitten kaupunkirakenteen kannalta merkittävänä tapahtumana. Saaristokaupunki on ollut viimeiset kymmenen vuotta Kuopiossa pääasiallinen asuntotuotantoalue. Tämä
siltayhteyden avaaminen ei vielä kovin voimakkaasti näy Oikarisen (2013) estimaateissa,
koska se on tapahtunut niin tutkimusaikavälin loppupuolella. Turusta kerrottiin, että tutkimusaikavälillä on tapahtunut talotyyppien kysynnässä muutosta siten, että rivitalojen uudistuotanto ja rivitalotonttien kysyntä on romahtanut. Tämän toteamuksen myötä olisikin
mielenkiintoista nähdä Oikarisen (2013) tutkimuksen kaltainen asuntotarjonnan hintajoustojen ekonometrinen tutkimus talotyypeittäin, koska eri talotyyppien kohdalla pitkän aikavälin markkinatasapainotilanteen kehitys on voinut olla varsin erilainen koko asuntomarkkinoihin nähden.
Kajaanissa on tapahtunut aivan tutkimusaikavälin lopussa kaksi käänteistä kysyntäshokkia.
Ensin vuonna 2007 lopetettiin paperitehdas, mikä laski jyrkästi asuntokysyntää, mutta heti
vuonna 2008 avattiin Talvivaaran kaivos, mikä puolestaan nosti kysyntää jyrkästi. Vaasassa nostettiin esiin muutokset maapolitiikan hoidossa tutkimusaikana. 1990-luvun puolivälin ja 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälin välillä maapolitiikka oli hieman
heikkoa ja erityisesti maanhankintaa laiminlyötiin. Tämä ajanjakso on kuitenkin Vaasan
osalta huomioitu maankäyttöpoliittista indeksiä rakennettaessa ja sen tekijöitä luokiteltaessa.
Yleisesti säädösilmapiirissä tapahtuneista muutoksista, jotka varmastikin ovat vaikuttaneet
kaikkiin kaupunkeihin, nostettiin Helsingissä esiin ympäristömääräysten tiukkeneminen
tutkimusaikavälillä. Määräysten määrä on kasvanut jatkuvasti tutkimusaikavälillä. Espoossa puolestaan korostettiin säädösilmapiirin kohdalla sidosryhmien ja erinäisten kaavoitukseen vaikuttavien tekijöiden asuntoalueiden suunnittelua monimutkaistaneet vaikutukset.
Lisäksi esiin nostettiin myös uuden lainsäädännön myötä kasvaneet, tarvittavien selvitysten
määrät.
Yleisarvio tonttimaan riittävästä tarjonnasta
Haastattelujen lopuksi haastateltuja pyydettiin arvioimaan kaupunkinsa tehokkuutta asuinrakennusmaan riittävän tarjonnan takaamisessa asteikolla 1-5, jossa arvosana 3 tarkoitti
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keskimääräistä tehokkuutta, arvosanat 1 ja 2 selkeästi ja lievästi heikompaa tehokkuutta
sekä 4 ja 5 lievästi ja selkeästi parempaa tehokkuutta. Tällä kysymyksellä pyrittiin saamaan haastatelluilta arvio samasta asiasta, mitä pyrittiin muista kysymyksistä koostetulla
maankäyttöpoliittisella indeksillä kuvaamaan. Kaupunkien haastatteluedustajien näkemys
oman kaupungin tehokkuudesta suhteessa muihin oli, että oma kaupunki on lievästi muita
parempi. Keskiarvoksi vastauksista muodostui 3,9, mikä on 0,6 suurempi kuin maankäyttöpoliittisen indeksin keskiarvo. Huomattavaa on myös, että arvioitu tehokkuus poikkesi
useiden kaupunkien kohdalla hyvin merkittävästikin maankäyttöpoliittisesta indeksistä,
suurimpina poikkeajina Turku ja Helsinki, jossa arviot ylittivät indeksin arvot 2,4:llä ja
1,5:lla. Merkittävin indeksistä alaspäin poikennut arvio oli Rovaniemen haastatellun arvio,
joka alitti indeksin arvon 1,1:llä.
Arvioiden poikkeaminen voi tarkoittaa sitä, että maankäyttöpoliittinen indeksi ei ole ottanut huomioon riittävän kattavasti asuinrakennusmaan tarjontaan vaikuttavia tekijöitä.
Haastatteluedustajille annettiinkin mahdollisuus mainita sellaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat asuntotarjontaan ja joita ei haastattelussa noussut esille. Monessa kaupungissa koettiin,
että kaikki oleellinen tuli kysymyksissä käsiteltyä. Useampaan kertaan esille noussut tekijä
oli tuettu ARA-tuotanto ja sen toteuttamisen edellytykset. Toisaalta tuetusta asuntotuotannosta kysyttiin kaavoituksen kysymyksissä ja se on mukana kaavojen sisällöllisen vaativuuden indeksikomponentissa eli ei ARA-tuotantoakaan täysin sivuutettu haastatteluissa.
Jos ajatellaan puhtaasti tuetun tuotannon vaikutuksia asuntotonttimaan tarjontaan, näkyvät
sen vaikutukset todennäköisesti voimakkaimmin juuri siinä, miten paljon sitä pakolla vaaditaan.
Muita esille nostettuja tekijöitä olivat Turussa maahanmuuttajien segregoituminen omille
alueilleen sekä Oulussa rahoituksen saatavuus ja yleinen korkotaso. Segregaatio on ennemminkin kysyntätekijä, johon asuntotonttitarjonta pyrkii vastaamaan, eikä sen voi nähdä
vaikuttavan suorasti asuntotonttitarjontaan. Rahoituksen yleinen saatavuus ja yleinen korkotaso varmasti vaikuttavat asuntotarjontaan, mutta sen voi nähdä ennemminkin yleisenä
kansantaloustieteellisenä taustatekijänä kuin tarjonnan hintajouston eroja selittävänä kaupunkikohtaisena tekijänä. Espoossa puolestaan nostettiin esiin epäilys Helsingin metropolialueen todella voimakkaan väestönkasvun kohdalla rakentamiseen liittyvien järjestelmien
venymiskyvystä laajamittaisempaan rakentamiseen. Vertailun vuoksi tutkimusaikavälillä
Pääkaupunkiseudun tutkimuskaupungeista korkeimmasta väestönkasvusta nauttineen Espoon vuosittaisen väestönkasvun keskiarvo tutkimusaikavälillä oli 1,8 % (Helsingissä
0,8% ja Vantaalla 1,3 %) ja Oulun 1,5 %. Oikarisen (2013) tutkimuksessa Espoon tarjonnan hintajouston estimaatti on 0,41 ja Oulun 0,75 eli Oulussa estimaatti on yli 80 % suurempi kuin Espoon estimaatti. On hyvin mahdollista, että esimerkiksi Oulun asuntomarkkinoiden kyky vastata voimakkaaseen väestönkasvuun Espoota tehokkaammalla asuntotarjonnalla johtuu täysin eroista kaupunkien kehityksen lähtökohdissa. Kuitenkin lainsäädäntö
rakentamiseen liittyvien järjestelmien osalta on lähtökohtaisesti sama kaikille kaupungeille, jolloin on mahdollista, että kaupunkien tehokkuudessa käyttää lainsäädännön luomia
puitteita on myös eroja. Toki Espoon vuosittaisen väestönkasvun keskiarvo oli tutkimusajanjaksolla korkein tutkimuskaupungeista eli on mahdollista, että väestönkasvuun olisi
ollut Espoossa mahdotonta vastata paremmin nykyisillä rakentamiseen liittyvillä järjestelmillä.
Muutoin esille nousseet tekijät koskivat pitkälti yksittäisen kaupungin asemaa sekä tiettyjä
erityispiirteitä, jotka olivat ennemmin yleistä pohdintaa yksittäisen kaupungin asemasta.
Näistä pohdinnoista lienee syytä nostaa esiin Kuopion kohdalta analyysi siitä, että Kuopi78

ossa vesi ja hienot maisemat ovat auttaneet kysynnässä. Rantatontteja on ollut paljon tarjolla ja lähes kaikilta tonteilta näkyy järvi. Tämä saattaa omalta osaltaan selittää Kuopion
matalaa tarjonnan hintajouston estimaattia. Voi hyvin olla, että Kuopiossa asuntotonttien
kysynnän yhtenä määräävänä tekijänä on järvimaisema, mikä omalta osaltaan pienentää
väestötiheyden selitysarvoa, sillä tällöin se osa maapinta-alasta, jolta ei ole tarjolla järvimaisemaa, voi olla merkityksettömämpää asuntotarjonnan kannalta.
Kaiken kaikkiaan näyttää siis siltä, että haastattelututkimuksessa kysyttiin ainakin haastateltujen näkökulmasta pääpiirteittäin kaikki relevantit kysymykset maankäyttöpolitiikkaan
liittyen. Todennäköisempi selitys haastateltujen antamien yleistä asuinrakennusmaan tarjonnan takaamista koskevien arvioiden ja muista haastatteluvastauksista rakennetun maankäyttöpoliittisen indeksin väliltä löytyy siitä, että arviota antaessaan haastatellut ovat pitkälti arvioineet oman vastuualueensa tehtävien hoitamista, mikä voi vinouttaa arvioita
ylöspäin. Lisäksi haastatellut joutuivat arvioissa suhteuttamaan omien kaupunkiensa toimintaa muihin tutkimuskaupunkeihin ja on erittäin todennäköistä, ettei yhdelläkään haastatellulla ole täysin tarkkaa kuvaa kaikkien tutkimuskaupunkien toiminnasta asuinrakennusmaan tarjonnassa.
Toinen seikka, joka voi omalta osaltaan vaikuttaa annettuihin arvioihin, on se että, mahdollisesti asuinrakennusmaan tarjonnan takaamisen tehokkuutta ei ole vastaajan toimesta käsitetty täydessä laajuudessaan. Monessa kaupungissa, jossa tuli haastatteluissa ilmi, että pääasiassa omakotitontit arvotaan kiinteähintaisesti ja rivi- sekä kerrostalotontit jaetaan neuvottelumenettelyllä useiden halukkaiden kesken, oltiin sitä mieltä, että kaupungin tonttitarjonnan riittävyys on taattu keskimääräistä paremmin. Voidaan perustellusti kysyä, onko
tonttitarjonta ollut kovin hyvin riittävää, jos tontit on kysyntään nähden jouduttu arpomaan.
Tässäkin todennäköisesti merkittävää roolia näyttelee se, että vastaajat suhteuttaessaan
oman kaupungin tehokkuutta muihin tutkimuskaupunkeihin luonnostaan arvioivat pääsääntöisesti oman kaupunkinsa tilanteen paremmaksi kuin muiden.
Yksi mahdollisuus, joka vaikuttaa todennäköisimmältä syyltä arvioiden suureen poikkeamaan indeksistä on myös, että osa vastaajista olisi arvioinut kaupungin kykyä taata riittävä
tonttitarjonta suhteessa kaupunkien erilaisiin tilanteisiin. Näin ollen he ovat arvioineet
mahdollisesti kaupungin selvinneen haastavassa tilanteessa erittäin hyvin, mutta verrattuna
muihin kaupunkeihin ja tarkastellen kaupunkien toimintaa ilman alueellisia toimintaympäristön eroja heidän kaupunkinsa onkin selkeästi keskimääräistä tasoa jäljessä.
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6 Johtopäätökset
Tämän tutkimuksen tuloksista voidaan vetää johtopäätös, että 15 tutkimuskaupungissa,
jotka edustivat Espoota ja Vantaata lukuun ottamatta suomalaisten maakuntien keskuskaupunkeja, Oikarisen (2013) ekonometrisesti havaitsemat asuntotarjonnan hintajouston alueelliset erot näyttävät selittyvän ainakin jollakin tasolla eroissa kaupunkien kokonaismaapinta-alasta lasketussa väestöntiheydessä sekä haastattelututkimuksesta koostetussa maankäyttöpolitiikan indeksissä. Tutkimuksessa laadittu maankäyttöpolitiikan indeksi mittaa
kaupunkien kaavoituksen ja maapolitiikan asuntotarjonnan edistävyyttä sekä taustalla vaikuttavia maantieteellisiä rajoitteita, jotka eivät tule huomioiduiksi kokonaismaapinta-alasta
lasketussa väestöntiheydessä.
Matalampi väestöntiheys vaikuttaa tutkimuksen perusteella karkealla tasolla korreloivan
korkeamman asuntotarjonnan hintajouston kanssa ja korkeampi väestöntiheys matalamman
asuntotarjonnan hintajouston kanssa. Maankäyttöpolitiikan indeksin korkeammat arvot eli
asuntarjontaa edistävämpi kaavoitus ja maapolitiikka sekä vähäisemmät maantieteelliset
rajoitteet näyttävät karkealla tasolla korreloivan korkeamman asuntotarjonnan hintajouston
kanssa. Maankäyttöpolitiikan indeksin matalammat arvot eli asuntotarjontaa rajoittavampi
kaavoitus ja maapolitiikka sekä voimakkaammat maantieteelliset rajoitteet puolestaan
näyttävät karkealla tasolla korreloivan matalamman asuntotarjonnan hintajouston kanssa.
Nämä havainnot vastaavat kansantaloustieteen markkinateoriaa. Kokonaismaapinta-alan
avulla laskettu väestöntiheys toimii karkeana vertailulukuna kaupunkien maan niukkuudesta asuntotuotannossa eli on teorian mukaista, että väestöntiheyden kasvaessa asuntotarjonnan hintajousto pienenee.
Kokonaismaapinta-alasta laskettu väestöntiheys ei kuitenkaan ota huomioon maantieteellisistä rajoitteista, kuten rakentamisen kannalta haasteellisesta topografiasta, tai maankäytön
sääntelystä aiheutuvaa rakennusmaan niukkuutta asuntotuotannossa. Lisäksi maankäytön
sääntely vaikuttaa tuotannontekijöiden väliseen korvattavuuteen eli käytännössä siihen
miten niukka hyödyke eli maa on korvattavissa korkeampana ja tiheämpänä rakentamisena
käyttämällä enemmän rakennusmateriaaleja ja työvoimaa maan sijasta. On siis markkinateorian mukaista, että tässä tutkimuksessa laaditun maankäytön sääntelyä ja niiden taustalla
vaikuttavia maantieteellisiä rajoitteita kuvaavan maankäyttöpolitiikan indeksin arvon kasvaessa myös asuntotarjonnan hintajousto kasvaa.
Tämän tutkimuksen tulokset ovat myös varsin hyvin linjassa aiemman asuntotarjonnan
määrittäjiä tutkineen empiirisen tutkimuksen kanssa. Green ym. (2005) totesivat ekonometrisin menetelmin väestötiheyden ja Malpezzin (1996) laatiman maankäytön sääntelyn
kireyttä mittaavan indeksin selittävän asuntotarjonnan alueellisia hintajoustoja samansuuntaisesti Yhdysvalloissa MSA-tasolla. Saiz (2010) puolestaan totesi vesialueiden ja yli 15
asteen rinteiden ulkopuolelle jäävien alueiden määrän ja Gyourkon ym. (2008) laatiman
maankäytön sääntelyn indeksin selittävän asuntotarjonnan alueellisia hintajoustoja Yhdysvaltojen MSA-alueilla. Harter-Dreiman (2004) tosin totesi toisin kuin Green ym. (2005),
että väestöntiheydellä ei olisi teorian mukaista vaikutusta asuntotarjonnan hintajoustoon.
Tosin hänenkin tutkimuksessaan todettiin maankäytön sääntelyllä olevan teorian mukainen
vaikutus asuntotarjonnan hintajoustoon. Lisäksi toisin kuin Green ym. (2005) HarterDreiman (2004) ei varsinaisesti pyrkinyt selittämään ekonometrisesti asuntotarjonnan alueellisia hintajoustoja, vaan perusti johtopäätöksen korkean väestöntiheyden ja matalan väestöntiheyden alueille laskemiinsa asuntotarjonnan hintajoustojen estimaatteihin. Kireäm-
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män maankäytön sääntelyn asuntotarjonnan määrää laskevasta ja asuntojen hintatasoa nostavasta vaikutuksesta on löydetty myös paljon tuloksia aiemmissa kansainvälisissä tutkimuksissa, joita on mainittu alaluvussa 3.3. Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että kansainvälisissä tutkimuksissa todettu maankäytön sääntelyn sekä rakentamiseen ylipäätään käytettävissä olevan maan määrän yhteys tarjonnan joustavuuteen alueellisilla asuntomarkkinoilla olisi olemassa myös Suomessa aivan, kuten kansantaloustieteellinen markkinateoria antaisi ymmärtää.
Maankäyttöpolitiikan indeksin yksittäisiä tekijöitä tarkastelemalla voidaan todeta sellaisia
kaavoitukseen ja maapolitiikkaan kuuluvia tekijöitä, jotka ainakin indeksin avulla tutkimuksessa suoritetun suuntaa-antavan tarkastelun perusteella näyttävät vaikuttavan asuntotarjonnan hintajoustoon Suomessa kaupunkitasolla. Näihin tekijöihin vaikuttamalla olisi
siis tämän tutkimuksen perusteella mahdollista vaikuttaa asuntotarjonnan hintajoustoon ja
siten asuntojen hintakehitykseen kaupunkitasolla.
Kunnan kaavoituksessa kaavoituksen taustatekijöillä, kuten sidosryhmien luomalla positiivisella tai negatiivisella paineella, joka voi ilmetä suoranaisena kasvun vastustamisena,
valtion ja maakunnan tasolta kunnan kaavoitukseen kohdistuvalla ohjauksella, yhteistyön
toimivuudella naapurikuntien kanssa maankäytön suunnittelun asioissa, kunnan taloustilanteella sekä kaavoitusta rajoittavalla ja vaikeuttavalla suojelulla, näyttää maankäyttöpolitiikan indeksin ja asuntotarjonnan hintajouston välisen yhteyden perusteella olevan merkitystä kunnan asuntokannan vastauskyvyssä asuntokysynnässä tapahtuvaan muutokseen. Samoin kaavoitukseen kuuluvan päätöksentekoprosessin raskaudella ja kaavoituksen yleisellä
kestolla kaavoista tehtävät valitukset huomioiden sekä rakentamisen sääntelyn yksityiskohtaisuudella kaavojen vaatimusten kautta vaikuttaa olevan tämän tutkimuksen perusteella
merkitystä kunnan asuntomarkkinoiden tarjonnan joustavuuden kannalta. Myös kaavojen
jälkeiset kiinteistötekniset toimet sekä rakennusvalvonnan toiminta näyttävät indeksin perusteella näyttelevän omaa rooliaan asuntotarjonnan hintajouston määrittymisessä kuntatasolla.
Haastattelututkimuksessa kävi ilmi, että johtuen valtion ja maakunnan tasolta tulevasta
varsin vahvasta kuntakaavoituksen ohjauksesta, ei voida välttämättä enää puhua perinteiseen tapaan kuntien kaavoitusmonopolista alueellaan. Erityisesti ELY:n rooli kaavoitusta
valvovana viranomaisena nousi esille ja havaittavissa oli varsin huomattavia alueellisia
eroja kunnan ja paikallisen ELY:n välisessä yhteistyössä kaavoitukseen liittyen. ELY:n
roolin johdosta valtionhallinnon tasolta vaikuttaa olevan mahdollista vaikuttaa kuntien
kykyyn vastata kasvavaan asuntokysyntään enemmällä asuntorakennusmaan kaavoituksella. Lisäksi kuntakaavoitukselle valtionhallinnon säätelemän lainsäädännön kautta tulevat
erilaiset suojelumääräykset vaikuttavat olevan potentiaalinen kohde yleisellä tasolla asuntorakennusmaan kaavoittamisen helpottamiseen.
Kaavoituksen kestoon vaikuttavalla kaavoitusprosessin lakisääteisellä rakenteella kuten
myös valitusten määrään liittyvällä valittamisen mahdollistavalla lainsäädännöllä näyttäisi
tutkimuksen tulosten valossa olevan merkitystä kaavoituksen edellytysten kannalta. Tämän
lainsäädännönhän voi nähdä oleellisesti määrittävän kaavoituksen kestoa ja hyväksyttyjen
kaavojen kohtaamia valituksia. Lisäksi kunnan omat päätökset kaavoitusprosessin käytännön toteuttamista näyttävät olevan myös potentiaalisia keinoja parantaa asuntotonttimaan
tarjontaa sujuvamman kaavoituksen kautta. Maankäyttö- ja rakennuslaki säätää vain yhdestä pakollisesta hyväksymiskäsittelystä. On pitkälti kunnan oman päätöksentekovallan alla
kuinka monen eri luottamuselimen päätökset se vaatii kaavojen hyväksymisessä.
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Lisäksi kaavojen sisältö rakentamiselle asetettavien vaatimusten osalta ja kunnan muu rakentamisen sääntely tarjoavat potentiaalisen keinon parantaa edellytyksiä asuntojen joustavampaan tarjontaan. Jos kaavoissa jätetään avoimeksi rakentamiseen liittyviä yksityiskohtia, ei rajata niin voimakkaasti mahdollista asuntotuotantoa kuin, jos määritellään kaavoissa
rakentamista detaljitasolla hyvin tarkasti. Myös tuotantomuodon määrääminen vapaarahoitteisen ja tuettujen tuotantomuotojen välillä aluetasolla voi heikentää asuntotuotannon
mahdollisuuksia verrattuna vapaasti valittavaan tilanteeseen.
Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kaavojen jälkeisissä kiinteistöteknisissä toimissa
ja rakennusvalvonnan toiminnassa hyödynnetään jo nykyisellään varsin vahvasti joustavuutta ja toimintojen limittämisellä saatavaa aikasäästöä. Kuitenkin myös näiden prosessien sujuvoittaminen mahdollisimman jouheviksi, mikäli ne eivät sitä vielä ole, on myös
tutkimuksessa laaditun maankäyttöpolitiikan indeksin perusteella asuntotarjonnan joustavuuden kannalta järkevää.
Taloustilanne vaikutti olevan monessa tutkimuskunnassa haastava ja kiristyvän entisestään
tulevaisuudessa. Kaavoitukseen vaikuttavassa taloustilanteessa oletettavasti suurin merkitys lienee maapolitiikalla, jonka järjestelmällisyyden avulla voidaan turvata kaavojen toteuttamisen mahdollistuminen. Sidosryhmiltä tulevaan paineeseen lienee varsin hankalaa
suoraan pyrkiä vaikuttamaan, mutta voisi olettaa järjestelmällisen kaavoituksesta ja tulevasta kehityksestä viestimisen ainakin vähentävän uusien asuntoalueiden kaavoittamiseen
liittyvää vastustusta.
Aivan vastajulkaistussa Hurmerannan (2013) raportissa kaavoituksen hitaudesta ja tehottomuudesta todettiin kaavoituksen keskeisimpinä konkreettisina pullonkauloina kaavoituksen hitaus, valitusprosessien hitaus ja ennakoimattomuus sekä liian yksityiskohtaiset kaavamääräykset. Yllä esitetysti kaikki nämä tekijät ovat mukana tämän tutkimuksen haastatteluvastauksista koostetun indeksin tekijöinä, minkä johdosta tämä tutkimus antaa viitteitä
kyseisten tekijöiden konkreettisesta vaikutuksesta asuntotarjonnan kehitykseen asuntotonttimaan syntymisen kautta. Näin ollen tämän tutkimuksen tulokset kaavoituksen osalta viestivät varsin samaa asiaa kuin Hurmerannan raportin keskeisimmät esille nostamat kaavoituksen pullonkaulat.
Maapolitiikan osalta tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että asuntotonttien osoittamisella kunnan omalle maalle, rakentamattoman rakennuspaikan korotetun kiinteistöveron ja
rakentamiskehotusten käytöllä sekä asuntorakentamiselle asetettavien tavoitteiden asettamisella ja saavuttamisella näyttää olevan merkitystä kunnan asuntomarkkinoiden tarjonnan
joustavuuteen. Asuntotonttien suuremman osuuden osoittaminen kunnan omistamalle
maalle näyttää olevan indeksin perusteella suositeltavaa toimintaa asuntotarjonnan joustavuuden kannalta. Tämä kertoisi, että kaavoittamalla omaa maataan kunta pystyy kaavoittamaan enemmän asuntotontteja, jotka myös toteutuvat uusina asuntoina. Tässä yhteydessä
tulee huomioida se, että vallitseva linja kunnissa oli käyttää maankäyttösopimuksia aina
kaavoitettaessa muiden maanomistajien maita näiden saadessa kaavasta merkittävää hyötyä. Kehittämiskorvausta maankäyttösopimusten vaihtoehtona ei ollut käytetty yhdessäkään tutkimuskaupungissa.
Vaikka siis teoreettisesti kunnalla pitäisi olla yhtäläinen mahdollisuus kaavoittaa omaa
maataan ja rahoittaa kaavaan liittyviä kunnallisia investointeja tontinluovutuksella tai kaavoittaa yksityisen maata ja rahoittaa investointeja maankäyttösopimuksin, niissä kunnissa,
joissa käytetään enemmän ensimmäistä vaihtoehtoa, myös asuntotarjonnan joustavuus
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näyttää olevan keskimäärin suurempi. Tämä voi kieliä siitä, että maankäyttösopimusten
kohdalla päädytään useammin umpikujaan, jolloin kaavoitus keskeytyy sen sijaan, että asia
ratkaistaisiin kehittämiskorvauksella, johon mahdollisesti sisältyy poliittista hankaluutta.
Näin ollen tutkimustulokset eivät välttämättä kerro siitä, että kunnan maalle kaavoittaminen olisi yksiselitteisesti parempi vaihtoehto kokonaisasuntotuotannon kannalta verrattuna
muiden omistajien maille kaavoittamiseen solmien toteutusaikataulun osalta tiukkoja
maankäyttösopimuksia sekä käyttäen maankäyttösopimukselle lainsäädännössä tarjottuja
vaihtoehtoja maankäyttösopimusneuvottelujen mennessä umpikujaan. Tulokset ovat ennemminkin tulkittavissa niin, että mahdollisesti maankäyttösopimusneuvotteluissa päädytään yleisesti maankäyttösopimuksiin, joiden myötä ei synny yhtä tehokkaasti asuntotuotantoa tuottavia kaavoja kuin kunnan kaavoittaessa omaa maataan, tai vaihtoehtoisesti osa
muiden omistajien maille osoitetuista kaavoitusprojekteista keskeytetään johtuen maankäyttösopimusneuvottelujen kariutumisesta. Tämä vaikuttaa varsin loogiselta ajatuskululta,
kun otetaan huomioon, että kehittämiskorvaus on ollut maankäyttösopimusten vaihtoehtona käyttämätön keino.
Jo lainvoimaisten kaavojen toteutumista edistävät keinot eli rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero ja rakentamiskehotukset näyttävät tutkimustulosten perusteella edistävän asuntomarkkinoiden tarjonnan joustavuutta. On vaikea keksiä muita perusteita näiden keinojen käyttämättä jättämiselle kuin pakkokeinoihin liittyvä poliittinen vaikeus. Näitä keinoja käyttämällä kunta voisi aktivoida asuntotarjontaa sellaisilla alueilla,
jotka ovat jääneet täysimääräisesti toteutumatta lainvoimaisissa kaavoissa esitetyllä tavalla.
Tällöin ei tarvitsisi käydä läpi väkisin aikaa vievää kaavoitusprosessia ja uusi rakentaminen kohdistuisi alueille, jotka ovat jo olemassa olevien yhdyskuntarakenteen verkostojen
sisällä.
Lisäksi tutkimustulosten perusteella panostaminen asuntorakentamisen tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamisesta huolehtiminen vaikuttavat asuntotarjonnan määrään ja
siten asuntotarjonnan kykyyn vastata asuntokysynnässä tapahtuvaan kasvuun. Niissä kaupungeissa, joissa asuntorakentamisen tavoitteet on asetettu suunnitelmallisesti ja saavutettu
vuositasolla keskimäärin hyvin näyttää olevan myös joustavampi asuntotarjonta. Kaiken
kaikkiaan maankäyttöpolitiikan tarkka suunnittelu ja maankäyttöpolitiikkaan panostaminen
näyttää tarjoavan hyvän mahdollisuuden edistää asuntotarjonnan parempaa kykyä vastata
kasvavaan asuntokysyntään.
Vaikka haastattelututkimuksen tulokset antavat varsin vahvoja viitteitä siitä, että väestötiheys sekä maapolitiikan indeksiin sisällytetyt tekijät voivat selittää asuntotarjonnan hintajoustossa havaittuja kaupunkikohtaisia eroja Suomessa, näiden tekijöiden välistä yhteyttä
on tarkasteltu tässä tutkimuksessa vasta hyvin karkealla ja suuntaa-antavalla tasolla. Vaikka kvalitatiivisen haastattelututkimuksen tuloksista onkin laadittu indeksiluku, ei sen ja
asuntotarjonnan hintajouston välistä yhteyttä ole tässä yhteydessä lähdetty ekonometrisin
menetelmin varmentamaan, sillä se menee tämän tutkimuksen fokuksen ulkopuolelle. Tällainen ekonometrinen tutkimus näyttäytyykin mielenkiintoisena jatkotutkimussuuntauksena, johon voisi olla mielenkiintoista myös yhdistää indeksin kehittäminen eri indeksin tekijöiden tarkentamisella ja mahdollisten painotusten mukaan ottamisella.
Indeksiarvoja tarkasteltaessa on myös syytä pitää mielessä, että niihin pitää suhtautua asiaan kuuluvalla varauksella. Indeksi on lopunperin koostettu kvalitatiivisesta haastattelututkimuksesta, jossa jokaisen kaupungin indeksiarvon taustalla on yhden henkilön haastatteluvastausten analysointi ja suhteuttaminen muiden tutkimuksessa haastateltujen henkilöi84

den vastauksiin. Osassa indeksin tekijöitä on pystytty pääosin käyttämään numeroarvoista
jaottelua haastatelluilta kysytyistä karkean tason numeerisista arvioista. Suurin osa tekijöistä on kuitenkin jouduttu luokittelemaan pelkkien sanallisten haastatteluvastausten mukaan.
Tällöin luokituskriteerit ovat väistämättä kaukana yksiselitteisistä, jolloin lopullinen indeksiarvo riippuu viime kädessä tutkimuksen tekijän näkemyksestä. Vaikka luokituskriteerit
onkin pyritty valitsemaan siten, että niiden perusteella olisi mahdollisimman helppo valita
yhtenäisen linjan mukaisesti indeksiarvot eri kaupungeille, on täysin tulkinnasta riippumattomien luokituskriteerien luominen mahdotonta tällaisen haastattelututkimuksen vastauksista laadittavassa indeksissä. Näin ollen tietty kriittinen arviointi indeksiarvojen osalta on
ehdottoman suositeltavaa ennen kuin tehdään indeksiin perustuvia päätelmiä.
Kuitenkin tässä tutkimuksessa laaditun maankäyttöpolitiikan indeksin luotettavuuden rajoitteet huomioiden, voidaan vetää yhteen, että tutkimuksen perusteella väestötiheys ja
maankäyttöpoliittiset tekijät, joita kuvaamaan indeksi on rakennettu, näyttävät määrittävän
tarjonnan hintajoustoa tutkimuskaupungeissa ainakin suuntaa-antavasti. Väestöntiheyden
sekä kaavoituksen ja maapolitiikan määrittämän rakennusmaan niukkuuden lisäksi teorian
mukaan rakennusmateriaalien, rakennustyön ja rakentamisen rahoituksen kustannukset
vaikuttavat myös asuntotarjonnan hintajoustoon vaikuttaen maan ja muiden tuotantopanosten väliseen osuuteen rakentamisen kokonaiskustannuksista. Alueelliset erot rakennuskustannuksissa varsin todennäköisesti aiheutuvat pääosin maantieteellisten tekijöiden vaikutuksesta sekä maankäytön ja rakentamisen sääntelyn aiheuttamista eroista rakentamisen
materiaali- ja työkustannuksissa. Maankäyttöpolitiikan indeksissä on huomioitu maantieteellisten rajoitteiden vaikutus asuntorakentamiseen eli indeksissä on lähtökohtaisesti huomioitu maantieteelliset erot, jotka voivat vaikuttaa myös rakennuskustannuksiin. Indeksissä
on mukana myös kaavoihin sisällytettävien vaatimusten tiukkuus, jonka pitäisi oletettavasti
liittyä myös rakentamisen materiaalikustannuksissa ja työkustannuksissa esiintyviin eroihin. Kaupunkien välisiä rakennuskustannuseroja ei kuitenkaan selvitetty tarkemmin tässä
tutkimuksessa, vaan oletettiin niiden syiden pääosin tulevan huomioiduksi maankäyttöpolitiikan indeksin tekijöissä. Kuitenkin mahdollinen lisätutkimus kaupunkikohtaisen asuntotarjonnan hintajouston ja kaupunkikohtaisten rakennuskustannusten välisestä yhteydestä
sekä rakennuskustannusten alueellisten erojen syistä voisi olla myös mielenkiintoinen tutkimussuunta.
Maankäytön sääntelyn tekijä, joka jäi maankäyttöpolitiikan indeksissä korkeintaan karkealla tasolla epäsuorasti huomioiduksi, oli korkean rakentamisen salliminen tutkimuskaupungeissa. Korkean rakentamisen mahdollistaminenhan vaikuttaa oleellisesti maan korvaamiseen muilla tuotantopanoksilla asuntotuotannossa, mikä vähentää maan niukkuudesta aiheutuvaa rakentamisen rajoittuneisuutta. Mikäli siis tutkimuskaupungeissa on eroa korkean
rakentamisen mahdollistamisessa ja rakennusmaa on niin niukkaa, että sitä kannattaisi korvata muilla tuotantopanoksilla enemmän kuin nykyisin on mahdollista, on sillä myös merkitystä asuntotarjonnan hintajouston kannalta. Tällainen mahdollinen ero maankäytön
sääntelyssä jäi haastattelukysymyksissä suoralla kysymyksellä selvittämättä. Suojelukysymyksiin liittyvän näkymien suojelun kohdallahan haastatelluilla oli mahdollisuus tuoda
esiin korkeaan rakentamiseen näkymien suojelun kannalta tulevat rajoitteet, mutta se ei
välttämättä vielä kerro yleisestä asenteesta rakentamiskorkeuteen maankäytön sääntelyssä.
Yksi tässä tutkimuksessa vain pintapuolisesti tarkasteltu, todennäköinen asuntotarjonnan
hintajouston eroihin vaikuttava tekijä on asuntokannan kuntakohtainen rakenne, jossa eri
talotyyppien, omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen suhteelliset osuudet asuntokannasta poikkeavat tutkimuskaupungeissa toisistaan. Keskimääräistä pienemmän tarjonnan
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hintajouston tutkimuskaupungit näyttävät keskimäärin olevan kerrostalovaltaisempia ja
keskimääräistä suuremman tarjonnan hintajouston tutkimuskaupungit puolestaan omakotitalovaltaisempia. Osittain tämä yhteys voi selittyä sillä, että Oikarisen (2013) tutkimuksessa käytettiin hintoja kuvaavana muuttujana vanhojen yhtiömuotoisten asuntojen kaupoista
laadittua hedonista hintaindeksiä. Näin ollen, mikäli omakotitalojen hintakehitys on ollut
jossakin omakotitalovaltaisessa kaupungissa oleellisesti erilainen yhtiömuotoisten asuntojen hintakehityksestä voi koko asuntokannan muutosta kuvaava asuntotarjonnan hintajousto olla korkean omakotitalo-osuuden johdosta vääristynyt.
Asuntokannan rakenteellisesta erosta aiheutuu myös se, että osa estimaattien eroista voi
selittyä eri asuntotyyppien erilaisella hintajoustolla, mikäli talotyyppien osuudet asuntokannasta eroavat tutkimuskaupunkien välillä merkittävästi. Haastatteluista kävi ilmi, että
varsin yleisenä tapana tutkimuskaupungeissa on kohdentaa omakotitontit yksityishenkilöille. Kaiken kaikkiaan omakotirakentamiseen ryhtymiseen liittyvä päätöksenteko on siis
käytännössä lähes täysin yksityishenkilöiden käsissä kun taas yhtiömuotoinen rivi- ja kerrostalorakentaminen kohdalla päätöksiä tekevät täysin ammattimaiset asuntotuottajat. Yksityishenkilöt ja ammattimaiset asuntotuottajat eroavat todennäköisesti varsin merkittävästi
rakentamispäätösten taustalla olevien motivaatioiden osalta. McLaughlinhan (2012) havaitsi empiirisesti Australiassa uusien omakotitalojen ja muiden uusien asuntojen tarjonnan
hintajouston eroavan toisistaan. Varsin mielenkiintoisena tulevana tutkimussuuntana voisikin siis olla Oikarisen (2013) tutkimuksen kaltaisen ekonometrisen tutkimuksen suorittaminen eri talotyypeille kaupunkitasolla ja näiden talotyyppikohtaisten hintajoustojen tutkimus tämän tutkimuksen maankäyttöpolitiikan indeksin kanssa.
Omakotirakentamisen yksityishenkilöille rajaamisen käytäntö tuo esiin myös toisen mielenkiintoisen tutkimusnäkökohdan. Haastatteluissa tuli ilmi, että ainakin Helsingissä rakennusalan kilpailu on koettu liian pieneksi. Suuret hankekoot rajaavat rakentajia pois
markkinoilta. Kuitenkin esimerkiksi Helsingissä omakotitontit pääasiassa arvotaan helsinkiläisille lapsiperheille. Jos suurempi osa tonteista luovutettaisiin ilman rajoitusta tarjouskilpailun perusteella, voisi olla mahdollista, että pienemmät alueelliset rakennusliikkeet
saisivat jalansijan asuntomarkkinoilla omakotitalosegmentin kautta. Tulevaisuudessa tapahtuvassa tutkimuksessa voisi olla mielenkiintoista selvittää, missä määrin Suomessa olisi
mahdollista syntyä myös laajamittaisempaa ammattimaista omakotitalorakentamista ja
voisiko se lisätä kilpailua ylipäätään kaikissa asuntomarkkinoiden talotyyppisegmenteissä,
jolloin suurten rakennusliikkeiden määräävän markkina-aseman mahdollisesti tuomat
asuntotarjontaa rajoittavat rakenteet heikkenisivät.
Tutkimuksen tavoitteena oli selittää asuntotarjonnan hintajouston rakennetta Suomessa
erityisesti kaupunkitasolla vaikuttavien tekijöiden osalta sekä pohtia, minkä tekijöiden
kautta suomalaisen julkisen hallinnon voisi olla tehokkainta pyrkiä vaikuttamaan asuntotarjonnan hintajoustoon. Tavoitteen saavuttamiseksi määritettiin seuraavat tutkimuskysymykset joihin pyrittiin vastaamaan:
1. Mitkä ovat asuntotarjonnan hintajoustoa määrittävät keskeiset tekijät?
2. Millä tekijöillä on mahdollista selittää suomalaisten kaupunkien välisiä eroja asuntotarjonnan hintajoustossa?
3. Mihin tekijöihin vaikuttamalla julkinen hallinto voisi Suomessa tehokkaimmin vaikuttaa
asuntotarjonnan hintajoustoon?
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Tutkimuskysymyksiä tarkasteltaessa voidaan todeta, että kysymyksiin pystyttiin vastaamaan tutkimuksessa varsin hyvin. Toki tutkimuksen empiirinen osuus toi laadullisena tutkimuksena vain suuntaa-antavaa tietoa asuntotarjonnan hintajouston kaupunkitason erojen
selittäjistä, joiden tilastollinen vahvistaminen määrällisen tutkimuksen keinoin olisi toivottavaa. Tutkimus myös avasi mielenkiintoisia lisätutkimuksen suuntia tutkimuksessa syntyneen kaupunkikohtaisen maankäyttöpolitiikan indeksin jatkokehittämisen ja tutkimuksessa
vähemmälle huomiolle jääneiden potentiaalisten asuntotarjonnan hintajouston erojen selittäjien osalta.
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7 Yhteenveto
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selittää asuntotarjonnan hintajouston rakennetta Suomessa erityisesti kaupunkitasolla vaikuttavien tekijöiden osalta sekä pohtia, minkä tekijöiden kautta suomalaisen julkisen hallinnon voisi olla tehokkainta pyrkiä vaikuttamaan asuntotarjonnan hintajoustoon. Ensin tutkimuksessa käytiin läpi keskeinen markkinateoreettinen viitekehys asuntomarkkinoiden osalta, minkä jälkeen perehdyttiin aiempaan empiiriseen tutkimukseen asuntotarjonnan hintajoustosta valtio- ja aluetasolla. Tämän jälkeen
luotiin tarkempi silmäys asuntotarjonnan hintajouston määrittäjien aiempaan empiiriseen
tutkimukseen.
Aiemman empiirisen tutkimuksen perusteella merkittäviksi todetut asuntotarjonnan hintajoustoon vaikuttavat päätekijät todettiin voitavan jakaa rakennuskustannuksiin ilman
maanhankintaa, maan fyysiseen määrään ja maankäytön sääntelyyn kuuluviin tekijöihin.
Nämä tekijät yhdessä vaikuttavat asuntotuotannon tuotannontekijöiden, eli rakennusmateriaalien, rakennustyövoiman ja rakennusmaan, niukkuuteen ja korvattavuuteen, jotka
markkinateoreettisesti määrittävät tarjonnan hintajoustoa.
Tämän tutkimuksen empiirisessä osuudessa suoritettiin laadullinen haastattelututkimus 15
suomalaisessa kaupungissa, joille Oikarinen (2013) oli ekonometrisessä tutkimuksessaan
määrittänyt asuntotarjonnan hintajouston estimaatit. Haastattelututkimuksen vastauksista
koostettiin kaupunkikohtainen maapolitiikan indeksi, jonka todettiin suuntaa-antavalla
tarkkuudella yhdessä väestöntiheyden kanssa korreloivan Oikarisen (2013) asuntotarjonnan hintajouston estimaattien kanssa aiheen aiemman empiirisen tutkimuksen ja markkinateorian mukaisesti. Erityisesti maapolitiikan indeksin tekijät näyttäytyvät sellaisina tekijöinä, joihin julkisen hallinnon voisi olla hedelmällistä keskittyä, pyrkimyksissään vaikuttaa
asuntojen tarjontaan ja siten asuntojen hintakehitykseen markkinoilla.
Tutkimus avasi potentiaalisia tutkimussuuntia tutkimuksessa luodun maankäyttöpolitiikan
indeksin kehityksen sekä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle jääneiden asuntotarjonnan
hintajouston erojen potentiaalisten selittäjien osalta. Erityisen tärkeänä tulevaisuuden tutkimussuuntana voidaan nähdä tämän tutkimuksen toteaman kaupunkitason asuntotarjonnan
hintajouston sekä väestöntiheyden ja maankäyttöpolitiikan indeksin välisen suuntaaantavan korrelaation tilastollinen vahvistaminen määrällisen tutkimuksen keinoin.
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Liite 1: Tutkimuksessa haastatellut
Nimi

Asema

Haastatteluaika

Eerolainen Jussi

Tonttiyksikön tonttipäällikkö, Espoon kaupunki

20.2.2013

Hartikainen Kari
Puurtinen Riitta
Helminen Juha

Kaupungingeodeetti, Lappeenrannan kaupunki
Maankäyttöinsinööri, Lappeenrannan kaupunki
Kaupungingeodeetti, Lahden kaupunki

11.3.2013
14.3.2013

Hurme Tuula

Asumisasioiden päällikkö, Vantaan kaupunki

26.2.2013

Kilkku Antti

Kiinteistöpäällikkö, Porin kaupunki

7.3.2013

Kyllönen Jari

Kiinteistöjohtaja, Kuopion kaupunki

18.3.2013

Lehtinen Taina

Kaupungingeodeetti, Rovaniemen kaupunki

28.3.2013

Liski Petri

Kiinteistökehityspalvelujen johtaja, Turun kaupungin kiinteistö- 18.3.2013
liikelaitos

Masalin Tom

Maankäyttöinsinööri, Kotkan kaupunki

13.3.2013

Nurminen Mikko

Kiinteistöjohtaja, Tampereen kaupunki

26.3.2013

Nuutinen Ora

Tonttipäällikkö, Jyväskylän kaupunki

8.3.2013

Ovaska Osmo

Kaupungingeodeetti, Vaasan kaupunki

26.3.2013

Puhakka Kaija

Kaupungingeodeetti, Oulun kaupunki

7.3.2013

Soininen Timo

Kaupungingeodeetti, Kajaanin kaupunki

1.3.2013

Tuuttila Juhani

Tonttiosaston osastopäällikkö, Helsingin kaupungin kiinteistövi- 22.2.2013
rasto
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Liite 2: Haastattelukysymykset & Luokittelukriteerit
Kaavoitus:
1. Mitkä sidosryhmät osallistuvat ja luovat painetta maankäytön suunnitteluunne?
Miten paljon? Onko havaittavissa kasvun vastustusta poliittisten päättäjien tai
kunnan asukkaiden taholta? Jos on, niin miten ilmenee?
1= Paljon negatiivista painetta asumisen/rakentamisen kaavoitukseen
2= Lievästi negatiivista painetta asumisen/rakentamisen kaavoitukseen
3= Ei painetta puoleen tai toiseen, eri sidosryhmien luoman paineen summa 0
4= Lievästi positiivista painetta asumisen/rakentamisen kaavoitukseen
5= Paljon positiivista painetta voimakkaampaan asumisen/rakentamisen kaavoitukseen
(Valtion hallinnon luomia paineita ei huomioida tässä, koska käsitellään omassa kysymyksessään)
2. Kuinka paljon ympäristöministeriö, paikallinen ELY-keskus tai muu valtionhallinnon osa puuttuu maankäytön suunnitteluunne? Kuinka voimakasta on maakuntaliiton ohjaus kaavoituksessanne, esim. suhteessa muihin maakuntanne kuntiin?
1= Ylemmän tason vaikutus kaavoitukseen voimakkaan negatiivista
2= Ylemmän tason vaikutus kaavoitukseen lievästi negatiivista
3= Ylemmän tason vaikutus kaavoitukseen ei erityisen negatiivista eikä positiivista
4= Ylemmän tason vaikutus kaavoitukseen lievästi positiivista ja yhteistyöhenkistä
5= Ylemmän tason vaikutus kaavoitukseen voimakkaan positiivista ja yhteistyöhenkistä/
kaavoitus täysin itsenäistä
3. Millä tavoin kuntanne yhteistyö/yhteistyön puute naapurikuntien kanssa edistää/heikentää asuinalueiden kaavoitusta?
1= Yhteistyön puute naapurikuntien kanssa johtaa erittäin epätarkoituksenmukaisiin asuinalueiden kaavoituksen ratkaisuihin
2= Yhteistyön puute naapurikuntien kanssa johtaa varsin epätarkoituksenmukaisiin asuinalueiden kaavoituksen ratkaisuihin
3= Yhteistyö naapurikuntien kanssa ei johda erityisen tarkoituksenmukaisiin tai epätarkoituksenmukaisiin asuinalueiden kaavoituksen ratkaisuihin
4= Yhteistyö naapurikuntien kanssa johtaa varsin tarkoituksenmukaisiin asuinalueiden
kaavoituksen ratkaisuihin
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5= Yhteistyö naapurikuntien kanssa johtaa todella tarkoituksenmukaisiin asuinalueiden
kaavoituksen ratkaisuihin / yhteistyö naapurikuntien kanssa ei ole relevanttia asuinalueiden
kaavoituksen kannalta
4. Miten paljon kuntanne taloudellinen tilanne vaikeuttaa asuinalueiden kaavoitusta
ja kaavojen toteutumista?
1= Taloudellinen tilanne lähes estää asuinalueiden kaavoittamisen/kaavojen toteutumisen
2= Taloudellinen tilanne vaikeuttaa hyvin merkittävästi asuinalueiden kaavoittamista/kaavojen toteutumista
3= Taloudellinen tilanne vaikeuttaa merkittävästi asuinalueiden kaavoittamista/kaavojen
toteutumista
4= Taloudellinen tilanne vaikeuttaa vähäisesti asuinalueiden kaavoittamista/kaavojen toteutumista
5= Taloudellinen tilanne ei vaikeuta lainkaan asuinalueiden kaavoittamista/kaavojen toteutumista
5. Miten paljon ympäristön/rakennusten/näkymien suojelu vaikeuttaa asuinalueiden
kaavoitusta kuntanne alueella?
1= Suojelukysymykset vaikeuttavat asuinalueiden kaavoitusta erittäin merkittävästi, tekevät siitä monin paikoin lähes mahdotonta
2= Suojelukysymykset vaikeuttavat hyvin merkittävästi asuinalueiden kaavoitusta
3= Suojelukysymykset vaikeuttavat merkittävästi asuinalueiden kaavoitusta
4= Suojelukysymykset vaikeuttavat vähäisesti asuinalueiden kaavoitusta
5= Suojelukysymykset eivät vaikeuta lainkaan asuinalueiden kaavoitusta
6. Mikä on normaali päätöksentekoprosessi uuden kaavan ja kaavamuutoksen tapauksessa? Onko poikkeuksia? Miten merkittävästi kaavoihin liittyvät valitukset
hidastavat ja vaikeuttavat asuinalueiden kaavoitusta kunnassane? Kuinka kauan
keskimäärin kestää kaavamuutoksen hakemuksen saapumisen ja kaavan hyväksymisen välillä?
(normaali prosessi lautakunta  hallitus  valtuusto, lautakunta hyväksyy vähämerkitykselliset kaavat)
1= Päätöksentekoprosessi on erityisen raskas tai kaavoituksen kesto valitukset huomioiden
erittäin hidas
2= Päätöksentekoprosessi on normaalitapausta raskaampi tai kaavoituksen kesto valitukset
huomioiden hidas
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3= Päätöksentekoprosessi ei oleellisesti poikkea normaalitapauksesta eikä kaavoituksen
kesto ole erityisen hidasta tai nopeaa
4= Päätöksentekoprosessi on normaalitapausta kevyempi tai kaavoituksen kesto valitukset
huomioiden kohtuullisen nopea
5= Päätöksentekoprosessi on erityisen kevyt tai kaavoituksen kesto valitukset huomioiden
erittäin nopea
7. Mitä erityisiä lainsäädännön minimitason ylittäviä vaatimuksia asuinrakennuspaikalle asetetaan kunnassanne? Kohdistetaanko uusiin asuinalueisiin jotain erityisiä lainsäädännön minimitason ylittäviä vaatimuksia? Vaaditaanko uusilla
asuinalueilla vapaarahoitteisen ja tuetun asuntotuotannon sekoittamista?
1= Rakentamisen sääntely on hyvin raskasta
2= Rakentamisen sääntely on varsin raskasta
3= Rakentamisen sääntely ei ole poikkeuksellisen raskasta eikä kevyttä
4= Rakentamisen sääntely on varsin kevyttä
5=Rakentamisen sääntely hyvin kevyttä
8. Kuinka kauan keskimäärin kestää tonttijaon muutoksessa kaavan lainvoimaiseksi
tulon jälkeen? Kuinka kauan keskimäärin kestää tontin lohkomisessa? Mikä on
normaali päätöksentekoprosessi rakennusluvan tapauksessa ja kuinka kauan
keskimäärin kestää omakotitalon/rivitalon/asuinkerrostalon rakennuslupahakemuksen käsittely?
1= Kaavoituksen jälkeiset vaiheet ovat erittäin hitaat ja hankalat
2= Kaavoituksen jälkeiset vaiheet ovat hitaat ja hankalat
3= Kaavoituksen jälkeiset vaiheet eivät ole poikkeuksellisen hitaita eivätkä nopeita
4= Kaavoituksen jälkeiset vaiheet ovat nopeita ja helppoja
5= Kaavoituksen jälkeiset vaiheet ovat erittäin nopeita ja helppoja
(Miten koette kaavoituksen toimivuuden omassa kunnassanne ylipäätään ja suhteessa muihin tutkimuksemme kuntiin?)
Ei mukana indeksissä
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Maapolitiikan työkalut:
9. Missä suhteessa asuintontteja osoitetaan kunnan omalle maalle ja muiden omistajien maille?
1= Asuintontteja osoitetaan 0-20% kaupungin omistamalle maalle
2= Asuintontteja osoitetaan 20-40% kaupungin omistamalle maalle
3=Asuintontteja osoitetaan 40-60% kaupungin omistamalle maalle
4= Asuintontteja osoitetaan 60-80% kaupungin omistamalle maalle
5= Asuintontteja osoitetaan 80-100% kaupungin omistamalle maalle
(Raja- ja epäselvissä tapauksissa arvosana ratkaistaan sanallisten selostusten perusteella)
(Kuinka aktiivisesti kunnan maavarantoa kasvatetaan asemakaavoitusta varten raakamaan vapaaehtoisilla kaupoilla? Entä etuosto-oikeutta käyttämällä? Entä lunastuksella (MRL 99§)?´)
Ei mukana indeksissä
(Kuinka aktiivisesti kunnassanne käytetään maankäyttösopimuksia kaavoituksessa?
Turvaudutaanko kunnassanne kehittämiskorvaukseen, mikäli maankäyttösopimusneuvotteluissa ei saavuteta kuntaa miellyttäviä tuloksia? Käytetäänkö kunnassanne
kehittämisaluemenettelyä (MRL 110§)? Missä määrin asemakaavoihin sisällytetään
rakennusmaan järjestelyn mahdollistava kaavamääräys (KML 113§)? Jos sisällytetään, kuinka aktiivisesti sitä käytetään?)
Ei mukana indeksissä
10. Kuinka herkästi kunnassanne turvaudutaan rakentamiskehotuksiin asemakaavojen toteutumisen valvonnassa? Mikäli rakentamiskehotus ei tehoa, turvaudutaanko tontin lunastukseen?´
1= Rakentamiskehotuksia ei ole käytetty lainkaan tutkimusaikavälillä
2= Rakentamiskehotuksia on käytetty vain kerran tutkimusaikavälillä, rakentamattomia
tontteja ei lunastettu
3= Rakentamiskehotuksia on käytetty useammin kuin kerran, rakentamattomia tontteja ei
lunastettu
4= Rakentamiskehotuksia on käytetty kerran, rakentamattomat tontit lunastettiin
5= Rakentamiskehotuksia on käytetty useampia kertoja, rakentamattomat tontit lunastettiin
(Arvosanaa kohotetaan yhdellä, jos haastateltu tuonut ilmi, ettei kaupungissa merkittävää
tarvetta rakentamiskehotuksille, koska muiden omistajien hallussa niin vähän toteutumatonta tonttivarantoa.
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(Kiinteistöveroa korotettu rakentamattomille tonteille <2%-yksikköä arvosana nousee yhdellä. Kiinteistöveroa korotettu rakentamattomille tonteille >2%-yksikköä arvosana nousee
kahdella.)
(Missä suhteessa kuntanne asuintonttien luovutus tapahtuu tonttien myynnillä ja
vuokrauksella? Mitkä ovat myynti/vuokrahinnan perusteet? Mikä on luovutuksensaajien valintamenettely? Onko luovutuksessa jotain erityisiä ehtoja, kuten esim. rakentamisvelvoite?)
Ei mukana indeksissä
11. Onko kunnassanne asetettuja tavoitteita asuinrakentamisen kaavoituksesta tai
rakennusluvista?
Kyllä -> millaisia? Onko peräti laadittu jonkinlaista virallista luottamushenkilöiden
hyväksymää kaavoituksen ja maapolitiikan julkista linjausta? Miten hyvin tavoitteet
on keskimäärin saavutettu?
1= Asuinrakentamisen kaavoituksesta tai valmistumisesta ei ole asetettu tavoitteita tai tavoitteet on saavutettu keskimäärin erittäin huonosti
2= Asuinrakentamisen kaavoituksen ja valmistumisen tavoitteet on saavutettu keskimäärin
huonosti
3= Asuinrakentamisen kaavoituksen ja valmistumisen tavoitteiden saavuttaminen ei erityisen huonoa tai hyvää
4= Asuinrakentamisen kaavoituksen ja valmistumisen tavoitteet on saavutettu keskimäärin
hyvin
5= Asuinrakentamisen kaavoituksen ja valmistumisen tavoitteet on saavutettu keskimäärin
erittäin hyvin TAI asuntorakentamisen tavoitteille ei ole tarvetta heikon kysynnän takia
(Asetettujen tavoitteiden tarkoituksenmukaista pienempi taso, mikäli tulee vastauksesta
ilmi, laskee arvosanaa, vaikka tavoitteet olisi saavutettukin. Maapolitiikan- ja maankäytön
ohjelmien puuttuminen laskee arvosanaa. Erityinen panostus näihin nostaa arvosanaa.)
Maantieteelliset rajoitteet:
12. Onko kunnassanne erityisiä maantieteellisiä tms. tekijöitä, jotka vaikeuttavat
asuinrakentamista?
1= Kunnassa on erittäin merkittäviä asuntorakentamista yleisesti vaikeuttavia maantieteellisiä tekijöitä
2= Kunnassa on hyvin merkittäviä asuntorakentamista yleisesti vaikeuttavia maantieteellisiä tekijöitä
3= Kunnassa on merkittäviä asuntorakentamista yleisesti vaikeuttavia maantieteellisiä tekijöitä
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4= Kunnassa on vain lieviä asuntorakentamista yleisesti vaikeuttavia maantieteellisiä tekijöitä
5= Maantieteelliset tekijät eivät vaikeuta yleisellä tasolla juuri lainkaan asuntorakentamista
kunnassa
(Vastauksissa ei ole huomioitu vesialueiden vaikutusta itsessään, koska väestöntiheys voidaan laskea maapinta-alasta.)
Yleisen tason kysymyksiä:
(Mitkä tekijät edistävät tai heikentävät kunnassanne asuntotarjonnan sopeutumista
kysynnän muutoksiin suhteessa muihin tutkimuksemme kuntiin?)
Ei mukana indekssiä
(Onko ajanjaksolla 1987–2011 tapahtunut jotain erityistä, mikä olisi edistänyt tai
heikentänyt asuntotarjonnan sopeutumista kysynnässä tapahtuviin muutoksiin?)
Ei mukaan indeksissä
(Kuinka monta ammattimaista asuntorakentajaa kunnassanne toimii? Ovatko kaikki
ammattimaiset asuntorakentajat koko maan kattavia toimijoita vai löytyykö joukosta
myös paikallisempia toimijoita?)
Ei mukana indeksissä
(Miten arvioisitte kuntanne tehokkuutta asuinrakennusmaan riittävän tarjonnan
takaamisessa suhteessa muihin kuntiin asteikolla 1-5, kun)
1= keskitasoa selkeästi huonompi tehokkuus
2= keskitasoa lievästi huonompi tehokkuus
3= keskitasoinen tehokkuus
4= keskitasoa lievästi parempi tehokkuus
5= keskitasoa selkeästi parempi tehokkuus
Ei mukana indeksissä
(Tuleeko teille mieleen vielä jokin asuntotarjontaan vaikuttava merkittävä tekijä,
jonka haluaisitte nostaa esiin?)
Ei mukana indeksissä
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Liite 3: Maankäyttöpolitiikan indeksin rakenne
Kys.
nro

Kysymysaihe Hki Kuo Lah Tre Tur Esp Van Kot Por Vaa Kaj Lr

Jkl

Oul Rnm

1.

Paine kaavoitukseen

1

4

4

3

4

3

4

2

4

4

3

3

4

3

4

2.

Ylemmän tason
ohjaus

3

2

4

3

2

3

3

2

2

2

1

2

4

4

1

3.

Naapuriyhteistyö

3

4

5

1

5

2

4

5

5

2

5

2

4

5

5

4.

Taloustilanne

5

4

5

5

5

3

2

5

3

5

2

2

5

4

1

5.

Suojeluvaikutukset

1

3

2

2

2

1

3

3

4

1

1

2

4

4

3

6.

Prosessi &
valitukset

2

3

4

2

1

3

3

2

5

1

5

3

3

4

3

7.

Rakentamisen
vaatimukset

1

2

3

2

1

2

3

5

4

4

3

5

3

4

5

8.

Jälkeiset prosessit

3

3

3

2

4

3

3

5

3

4

5

4

3

4

1

9.

Omalle maalle
kaavoitus

4

5

3

4

2

2

2

4

5

5

4

5

5

4

4

10.

Rak. Kehotukset & k-vero

4

5

3

5

4

2

3

1

3

5

5

5

2

3

5

11.

Asuntotuotannon tavoitteet

1

2

5

3

2

4

2

3

4

2

5

2

5

5

4

12.

Maantieteelliset
tekijät

2

1

4

2

2

2

2

2

3

3

5

5

4

5

5

Kaavoituksen alaindeksi

2,4 3,1 3,8 2,5 3,0 2,5 3,1 3,6 3,8 2,9 3,1 2,9 3,8 4,0

2,9

Maapolitiikan alaindeksi

3,0 4,0 3,7 4,0 2,7 2,7 2,3 2,7 4,0 4,0 4,7 4,0 4,0 4,0

4,3

Maantieteellisten
rajoitteiden alaindeksi
Maankäyttöpolitiikan indeksi

2

1

4

2

2

2

2

2

3

3

5

5

4

5

2,5 2,7 3,8 2,8 2,6 2,4 2,5 2,8 3,6 3,3 4,3 4,0 3,9 4,3

5

4,1

