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Johdanto

Suomen asuntomarkkinoiden yksi erottuvimmista hetkistä tapahtui 1980-luvun loppupuolella,
jolloin asuntojen hinnat nousivat kahdessa vuodessa yli 60%. Kuplaa seurasi selkeästi
suurempi laskusuhdanne, joka kesti noin neljä vuotta. Tämä kuplan puhkeaminen oli
seurausta

rahoitusmarkkinoiden

vapautuksesta,

jolloin

asuntojen

kysyntään

syntyi

rakennemuutos. Vuonna 1996 asuntojen hinnat lähtivät vihdoin nousuun talouskuplan
aiheuttamasta tilasta. 2000-luvulla asuntojen hinnat alkoivat kasvaa tasaisesti, kunnes
finanssikriisin aiheuttama taantuma vaikutti hintoihin laskevasti. (Kivistö 2012, 4)
Suomessa asuntojen hintakehitys on ollut keskivertoa verrattaessa muiden maiden
kehityksiin. Reaalihinnat ovat nousseet Suomessa noin 70% vuodesta 1985. Vertailukohteena
Iso-Britanniassa ja Espanjassa nousua on tapahtunut yli 100% ja Saksassa vastaavasti
reaalihinnat eivät ole nousseet ollenkaan, vaan painuneet laskuun. (Kivistö 2012, 5) Lankisen
(2003, 21-22) tekemän tutkimuksen mukaan on ennustettu, että hintojen noustessa
asuntotuotanto tulee olemaan laskusuuntainen ja asuntokuntien keskikoko tulee laskemaan
entisistä arvoistaan vuoteen 2030 asti.
Tuoreen tutkimuksen mukaan asuntojen tarve nousee yli 30 000 uuteen asuntoon vuodessa.
Tutkimuksessa on ennustettu, että vuoteen 2040 mennessä uusien asuntojen rakennustarve on
suurimmilla kaupunkiseuduilla noin 760 000 kappaletta. Tällä hetkellä asuntomarkkinoiden
tulevaisuus näyttää positiivisemmalta kuin viimeisten vuosien aikana. (Vainio 2016, 5-6)
Saarinen (2016) kirjoittaa asuntolainojen kysynnän vilkastuneen viime vuoden loppupuolelta
lähtien ja asuntomarkkinoiden voidaan nähdä saavuttaneensa pohjansa.

Markkinatilanne

osoittaa merkkejä siitä, että jos asiakkaan talous on vakaalla pohjalla, nyt on erinomainen
ajankohta ostaa asunto.
1.1

Aikaisemmat tutkimukset

Tutkielman aihealueeseen viittaavia tutkimuksia on tehty paljon. Tutkimuksia on laadittu eri
maantieteellisten alueiden näkökulmista, jotka ovat perustuneet asuntomarkkinoihin ja
yleiseen hintakehitykseen sekä kotitalouksien kulutuksen tutkintaan (ks. Ramcharan & Crowe
2013; Campbell & Cocco 2005; Zhang, Hua & Zhao 2012). Zhang et al. (2012) tutkivat
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työssään Kiinan asuntomarkkinoita 2000-luvulla löytäen asuntohintoihin vaikuttavia tekijöitä.
Heidän tutkimuksensa tulokset osoittivat, että rahapolitiikan ja hinnan muuttujilla on
vaikutusta Kiinan asuntohintoihin.
2000-luvulla tapahtunut finanssikriisi on ollut paljon esillä puhuttaessa asuntomyynnistä ja
asuntolainoista. Taantumaa on tutkittu paljon sen monien vaikutusten takia. Esimerkiksi
Duca, Muellbauer & Murphy (2010) analysoivat omassa työssään asuntomarkkinoita
finanssikriisin aikaan. Mian ja Sufi (2010a) tutkivat artikkelissaan asuntohintoja, ja
löysivätkin yhteyksiä asetetuilla hinnoilla ja kotitalouksien kulutuksilla. Heidän mukaansa
asumisella ja kotitalouksien vipuvaikutuksella on tärkeä rooli makrotalouden vaihtelussa.
Suomessa tapahtunutta asuntomyyntiä on tutkittu rajoitetusti, vaikka aiheesta on löydettävissä
paljon tilastollista informaatiota. Kuitenkin Oikarinen (2005, 2007, 2009a, 2009b) on tehnyt
monta samaan aihealueeseen liittyvää tutkimusta. Hän on keskittynyt analysoimaan juuri
asuntomarkkinoiden hintakehitystä ja kotitalouksien lainanottoa. Oikarinen on pääosin
vertaillut Helsingin ja sitä ympäröivien alueiden tilanteita. Tutkimukset ovat sijoittuneet datan
perusteella aikavälille 1986-2006. Alueellisesta asuntomarkkinoiden hintakehityksestä on
myös saatavilla suuntaa antavaa tietoa. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos on toteuttanut
2000-luvulla muutaman vuoden alueellisia ennusteita asuntomarkkinoiden kehityksestä (ks.
Mäki-Fränti, Lahtinen & Karikallio 2010; Huovari & Volk 2005).
Oikarinen (2005) tutki työssään Helsingin alueen asuntojen ylihinnoittelua. Asuntojen
hintojen ja fundamentaalisten muuttujien välille löydettiin riippuvuussuhde. Muuttujina
tutkimuksessa toimivat muun muassa rakennuskustannukset, tonttimaan arvo ja erilaiset
korot. (Oikarinen 2005, 11, 25) Samantyylisten tutkimusten tuloksista on myös löydetty
vahvaa kaksisuuntaista vuorovaikutusta asuntojen hinnan ja kotitalouksien lainanoton välillä
(Oikarinen 2008, 19; Oikarinen 2009a, 754-755; Oikarinen 2009b, 134-139).
Koska Suomessa tapahtunutta asuntomyyntiä on tutkittu rajoitetusti, niin aiheesta saatavalle
tarkemmalle tiedolle on tarvetta. Tämän tutkielman tarkoituksena on tuoda aihealue esiin
kuluttajamarkkinanäkökulmasta sekä lisätä työhön haastattelujen avulla uudenalaista
informaatiota. Myös rakennusalan liittäminen työhön on relevanttia. Tutkielma pyrkii
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painottamaan 2000-luvun talouden tapahtumien ja yleisen kehityksen vaikutuksia Suomen
asuntomarkkinoihin pääkaupunkiseudulla sekä muualla maassa.
1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat

Tämän tutkielman aiheena on tutkia ennalta valittujen tekijöiden vaikutuksia Suomen
asuntomyyntiin vuodesta 2000 alkaen. Tekijöiden valintaan vaikuttivat ajankohtaisuus ja
erilaisuus verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Pääpainona on keskittyä analysoimaan Suomen
tilannetta kuluttajamarkkinoiden näkökulmasta ja löytää vastauksia talouden tilanteiden
vaikutuksista kuluttajiin sekä heidän käyttäytymiseen asuntomarkkinoilla. Asuntomyynnin
analysointi eri aikoina sekä markkinoiden hintakehityksen seuraaminen kuuluvat myös
tutkielman sisältöön.
Asunnot ovat iso osa ihmisten elämää varsinkin, kun puhutaan kotitalouksien varallisuudesta.
Itse aiheeseen tuo mielenkiintoa yleisesti jatkuvat keskustelut asuntojen hinnoista ja
asuntomyynnin menekistä. Milloin asuntoja on kannattavaa ostaa ja milloin olisi suositeltavaa
jäädä odottamaan Rakentaminen on tärkeä aihealue, jolla on vaikutusta jopa maan
työllisyyden tasoon. Asuntomarkkinoiden ja rahoitusmarkkinoiden vuorovaikutuksella on
myös todistettu olevan yhteys makrotalouteen (Oikarinen 2011, 128-129), joten aihealueen
tärkeys korostuu monella tavalla.
Asuntomyyntiin perehtyminen luo edellytyksiä ymmärtää rakennusalan yritysten toimintaa ja
heidän tuotteidensa tarjontaa. Talouden vaikutusten liittäminen aiheeseen tuo oman
näkökulmansa myynnin tuottavuuteen eri aikoina, ja kuluttajamarkkinanäkökulma tuo esiin
ostajien vaikutuksen asuntomarkkinoihin. Taantumalla oli oma osuutensa asuntomarkkinoilla
2000-luvulla ja on mahdollisesti edelleen, joten tutkielma ei ole vain ajankohtainen, vaan
koskee jokaista asunnon ostajaa.
Tutkielman pääongelmana on:
”Miten valitut tekijät ovat vaikuttaneet Suomen asuntomarkkinoihin 2000-luvun alusta
nykyaikaan?”
Osaongelmina työssä ovat:
”Kuinka kysyntään vaikuttaneet tekijät ovat näkyneet asuntomyynnissä?”
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”Miten kuluttajien preferenssit ovat muuttaneet asuntomarkkinoiden tarjontaa?”
Pääongelma tutkii asuntomarkkinoiden kehitystä Suomessa ja osaongelmilla tutkielmaan
liitetään kysynnän ja tarjonnan vaikutukset.
1.3

Teoreettinen viitekehys

Kuviossa 1 on esitetty työn teoreettinen viitekehys.

Kuvio 1. Työn teoreettinen viitekehys

Se koostuu Suomen asuntomarkkinoiden tilanteesta 2000-luvulla, jossa käydään läpi yleistä
tilannetta sekä taantuman vaikutuksia. Neljän kvadrantin malli on teoriapohjana
hintakehitykselle ja 4C-malli antaa pohjan valituille kysyntätekijöille. Näiden lisäksi
tarkastellaan rakennuslupien ja asuntotuotannon yhteyttä asuntomarkkinoihin.
1.4

Tutkielman rakenne ja rajaukset

Tutkielma alkaa kappaleesta kaksi, jossa luodaan katsaus hintakehitykseen. Kappaleessa
kolme syvennytään tutkimuksessa esiintyviin kysynnän tekijöihin 4C-mallin avulla. Tämän
jälkeen selvitetään neljännessä kappaleessa rakentamisen tuotanto ja lupa-asiat. Kappaleessa
viisi analysoidaan asuntomarkkinoiden yleistä tilannetta ja käydään läpi finanssikriisin
esiintyminen sekä rakennusalan tilanne. Kappaleessa kuusi esitetään empiirisen tutkimuksen
tulokset käymällä läpi haastattelujen ja tilastotiedon kautta esiin nousseita asioita. Asiaan
perehdytään myös kirjallisuuden avulla. Tutkielman loppuun sijoittuu tulosten ja
johtopäätösten tiivistäminen sekä mahdollisten jatkotutkimusaiheiden esittäminen.
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Tutkimus on rajattu koskemaan asuntomyynnin osalta ainoastaan vuoden 2000 jälkeistä aikaa.
Ajallisuuden rajaaminen on olennainen osa työn rakennetta, jotta tutkielmasta saadaan
toteutettua mahdollisimman nykyaikaan sidottu. Työssä pääpainona on pääkaupunkiseudun
alue, joten muun Suomen tilannetta analysoidaan suppeammin. Rajoittavana tekijänä toimii
myös työn näkökulman keskittyminen kuluttajamarkkinoihin. Asuntomarkkinoiden ja
talouden tarkastelussa keskitytään Suomen tilan analysointiin. Muiden maiden syvällinen
tarkastelu ei ole työn kannalta relevanttia.
1.5

Tutkimusmenetelmä ja –aineisto

Aineistona tutkielmassa tullaan hyödyntämään kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusta sekä
kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimusta. Haastatteluiden avulla tutkielmaan pyritään
tuomaan haastateltavien henkilöiden omia näkemyksiä rakennusalan tilanteesta sekä yleisesti
asuntomarkkinoiden
teemahaastattelua.

toiminnasta
Empiirisen

2000-luvulla.

osion

taustamateriaalit

Toteutuksessa
perustuvat

hyödynnetään
pääosin

aiheesta

aikaisemmin tehtyihin tutkimuksiin ja tilastotietokantojen tai –rekisterien aineistoihin sekä
muuhun aiheen kirjallisuuteen.

2

Hintakehitys

Tässä osiossa käydään läpi hinnan muodostumista asuntomarkkinoilla ja analysoidaan
hintakehitystä Suomessa. Asuntohintojen muodostamiseen vaikuttavatkin useat eri tekijät.
Osa vaikutuksista tapahtuu koko maata koskevalla tavalla makrotaloudellisesti ja loput
hintaan vaikuttavista tekijöistä ovat alueellisesti syntyviä, jolloin vaikutukset ovat paikallisia.
Laakso & Loikkanen (2004, 23) totesivatkin jokaisen kaupungin muodostavan oman
asuntomarkkinansa.
Tutkielman asuntomarkkinoiden hintakehityksen teoreettinen viitekehys perustuu Wheaton &
DiPasqualen (1992) tekemään neljän kvadrandin malliin, joka on esitetty kuviossa 2. He
jakoivat mallinsa omistusmarkkinoihin ja asumiskulutusmarkkinoihin. Mallin rakenne pitää
sisällään

asuntojen

hintojen

ja

vuokrien,

asuntokannan

sekä

asuntotuotannon

ja

asumiskulutuksen riippuvuuksien vaikutukset toisiinsa.
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Kuvio 2. Neljän kvadrandin malli (DiPasquale & Wheaton 1992, 188)

Kuviossa 2. muuttujina toimivat:
P = asunnon hinta/m²
R = nettovuokra m²
i = korko
D = asuntojen kysyntä
S = asuntojen tarjonta
C = uudisrakentamisen määrä
q = asuntojen poistuman osuus
Mallissa ylempi pystyakseli kuvaa vuokran määrää ja alempi pystyakseli kertoo rakentamisen
osuuden. Vaaka-akselilla vasemmalla näkyy asuntojen hintataso ja oikealla taas asuntokannan
koko. Kuvion leikkaava vino suora kuvastaa tasapainoa, joka asuntomarkkinoilla tulisi
pitkällä aikavälillä muodostua. Uusien asuntojen rakentaminen siirtyy tässä osaksi
asuntokannan kokonaisuutta. Pitkällä aikavälillä poistot on katettava rakentamisella, jotta
asuntokanta mallin mukaan säilyy.
Oikeassa yläkulmassa on nähtävissä vuokran ja asumiskulutuksen yhteys. Vuokran siis
oletetaan muodostuvan asumiskulutuksen kysynnän ja tarjonnan tasapainon mukaan. Laskeva
suora kuvaa asuntokannan ja vuokratason vuorovaikutusta, eli kuinka paljon ollaan valmiita
kuluttamaan eri vuokratasoilla. Oikeassa alakulmassa analysoidaan asumiskulutuksen
markkinoiden asuntokannan muuttumista.
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Vasemmassa

yläkulmassa

on

nähtävissä

asuntojen

hintojen

määräytyminen

omistusmarkkinoilla. Suora kertoo hintojen ja vuokrien välisestä suhteesta. Tasapaino näiden
kahden välille syntyy, kun asuntojen neliöhinnat ovat samat kuin nettovuokrien diskontattu
nykyarvo asuntoneliötä kohti. Mitä alempana omistajien tuottovaatimus eli korkotaso i ja mitä
korkeammat nettovuokrat R ovat, sitä korkeammiksi asuntojen hinnat muodostuvat.
Vasemmassa alakulmassa nähdään rakentamisen määrä vastaavasti omistusmarkkinoilla.
Siellä sijaitseva tuotantokustannuskäyrä (P = f(C)) kertoo, kuinka paljon yksikkökustannuksia
syntyy uuden asunnon rakentamista kohden.
Mallin mukaan kysynnän voimistuessa oikeassa yläkulmassa kysyntäkäyrä siirtyy oikealle
ylöspäin, jolloin tasapainotilanne muuttuu. Toisaalta tarjonnan kasvaessa vasemmassa
alakulmassa tarjontakäyrä siirtyy vasemmalle ylös ja näin koko pitkän aikavälin kehikko
siirtyy, mutta ei kasva tai vähene. Negatiivisten tekijöiden, kuten tiukentuneiden
rakentamismääräysten, takia asuntojen hinnat sekä vuokrat nousevat ja vastaavasti
asuntokanta ja rakentamisen määrä laskevat. (Wheaton & DiPasquale 1992, 194-196)
Wheaton & DiPasqualen (1992, 190) mukaan mallin soveltaminen on tarkoitettu ainoastaan
pitkän aikavälin muutosten tarkasteluun, eli lyhyen aikavälin kuvaamiseen mallia ei pysty
hyödyntämään. Yhteenvetona mallista voidaan todeta asuntokannan määrittävän vuokratason
asumiskulutusmarkkinoilla,
omistusmarkkinoilla.

ja

Asuntojen

tämän
hinnat

seurauksena
vaikuttavat

muodostuu
osittain

asuntojen

sitten

hintataso

uudistuotantoon

rakennusalalla, ja tällä on jälleen vaikutusta asumiskulutusmarkkinoiden asuntokannan
määrään. Tämä on esitetty kuviossa 3.

Kuvio 3. Vaikutusten osoittaminen
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Tasapaino asuntomarkkinoilla syntyy, kun kuviossa 2 lähtö- ja päätöstasot ovat asuntokannan
osalta yhtä suuret. Tällöin vuokrien, hintojen sekä rakentamisen ei tarvitse nousta (lähtötaso <
päätöstaso) tai laskea (lähtötaso > päätöstaso).
Asuntojen hintoja tarkasteltaessa on syytä muistaa niihin sisältyvät vuokramarkkinat. Pitkällä
aikavälillä

tehokkaasti

toimivien

asuntomarkkinoiden

tunnusmerkkinä

toimii

omistusasumisen ja vuokra-asumisen tasapaino. Asumisen kustannukset tulisi olla näiden
välillä yhtäläiset asuttaessa samanlaisissa asunnoissa tai muuten asuntomarkkinoilla voi
vallita epätasapaino. Tämän suhteen tarkastelun avulla on mahdollista löytää merkkejä
hintakuplista. (Mäki-Fränti et al. 2010, 11; Kivistö 2012, 5)
Asuntohintojen voimakkaisiin muutoksiin ovat pääosin vaikuttaneet kysynnän tekijät. Näihin
taas ovat vaikuttaneet korot ja tulot. Asuntomarkkinoiden tarjonnan ollessa jäykkää lyhyellä
aikavälillä, on hintojen reagointi kysynnän muutoksiin nopeaa. Lyhyellä aikavälillä
asuntomarkkinoiden toimiessa kunnolla kysynnän kasvua seuraa tuotannon kasvu, jolloin
tämä vaikuttaa hintoihin alentavasti painaen niitä alkuperäiselle tasolle. Pitkällä aikavälillä
kysyntä esiintyy hintojen heilahteluina, mutta hinnat eivät muutu pysyvästi tai nouse
pitkäaikaisesti. (Schauman 2014, 99)

3

4C-malli

Osiossa käydään läpi 4C-malli ja siihen sisältyvät muuttujat. Muuttujiksi on valittu
kaupungistuminen ja asuntojen koko, jotka muodostavat ensimmäisen osan. Toisen osan
muodostaa yksinään asuntolainan korko.
Toisen teoreettisen viitekehyksen työlle antaa 4C-malli. Tämä malli on jalostettu 4Pajattelusta, joka on yleisesti tunnettu perinteinen malli rationaalisesta kuluttajasta. 4P-malli
koostuu hinnasta (price), tuotteesta (product), jakelusta ja saatavuudesta (place) sekä
markkinointiviestinnästä (promotion). McCarthy (1960) oli markkinoinnin professori, joka
lanseerasi lopulta 4P-ajattelun, joka oli aiemmin toiminut nimellä markkinointimix. (Puusa,
Reijonen, Juuti, Laukkanen 2012, 101)
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Kuviossa 4 esitetty 4C-malli koostuu neljästä osa-alueesta. Asiakkaan kokema arvo
(Customer value) tarkoittaa, että näkökulmaa pitäisi siirtää enemmän kuluttajiin kuin
tuotantoon. Asiakkaiden tarpeiden ja halujen täyttäminen on yritysten tavoite. Asiakkaalle
koituvat kustannukset (Cost to the customer) taas sisältävät kaikki mahdolliset kustannukset,
jotka tulee huomioida kokonaiskustannuksissa. Ainoastaan tuotteen hinta ei siis enää riitä.
Kaksi muuta mallin osaa ovat helppous (Convenience) ja kommunikaatio (Communication).
Nämä viittaavat kuluttajien ostopäätöksen helppouteen ja vaivattomuuteen sekä yrityksen ja
asiakkaan interaktiiviseen kommunikaatioon. (Puusa et al. 2012, 120; Lin, Lee & Lin 2012,
39)

Kuvio 4. 4C-Malli

Tässä työssä keskitytään kuitenkin vain asiakkaan kokemaan arvoon, eli kaupungistumisen
sekä asuntokokojen tarkasteluun ja asiakkaalle koituvista kustannuksista ainoastaan
asuntolainan koron analysointiin. Nämä on esitelty taulukossa 1.
Taulukko 1. 4C-mallin sisältö

Asiakkaan kokema arvo

Asiakkaalle koituvat kustannukset

Kaupungistuminen & Asuntojen koko

Asuntolainan korko

4C-ajattelussa keskiöön on sijoitettu asiakas. Tarkoituksena on ottaa huomioon asiakkaiden
eri piirteet sekä hoitaa ja ylläpitää asiakassuhteita. (Lin et al. 2012, 39) Työssä tutkitaan
asiakkaan kokemien arvojen avulla, kuinka kuluttajien preferenssit ovat muuttuneet asunnon
koon ja asuinpaikan suhteen. Asiakkaalle koituvan kustannuksen avulla pyritään selvittämään
asuntolainan koron vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin.
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3.1

Kaupungistuminen ja asuntojen koko

Maailmanpankki (2008, 48-121) esittää artikkelissaan kaupungistumisen perustuvan
aluekehityksen kolmeen ulottuvuuteen. Tämä 3D-malli pitää sisällään tiheyden (Density),
etäisyyden (Distance) ja erilaisiin divisiooniin jaon (Division). Tiheydellä tarkoitetaan
kaupungistumista. Väestö kasautuu kaupunkeihin, jolloin kaikki tarvittava on lähellä.
Etäisyydellä ajatellaan liikenteen ja kommunikaation sijoittumista taloudellisten toimintojen
keskuksiin. Divisiooniin jako on maiden, alueiden ja väestöryhmien erottamista toisistaan.
On myös tiedettävä, että eri asuinalueille rakentaminen ei ole samanlaista. Toisille alueille on
mahdollista tehdä korkeampitasoisia asuntoja, joista ihmiset ovat valmiita maksamaan.
Toisille alueille korkeamman tason asuntoja ei ole kannattavaa rakentaa, jos asuinpaikka ei
tätä vaadi. (Gibler & Tyvimaa 2014, 376) Sijainnilla onkin näin suuri merkitys asuntojen
suunnitteluun ja rakentamiseen.
Kaupungistuminen on yksi maailman globaaleista ilmiöistä. Joka vuosi yhä enemmän ihmisiä
muuttaa kaupunkeihin töiden perässä tai paremman elintason toivossa. Palvelut ovat
keskittyneet kaupunkeihin, jolloin ihmisten elämä on helpompaa, kun kaikki tarvittava on
lähellä. Ilmiöllä on kiinteä yhteys talouden kasvuun. Yleensä mitä vauraampi maa on, niin
sitä enemmän muuttoliikettä on tapahtunut kaupunkeihin. (Laakso et al. 2004, 11, 21)
Historiallisten tekijöiden vaikutusten takia Suomen kaupungistuminen on tapahtunut
myöhemmin kuin muualla Euroopassa, mutta 2000-luvun alussa Suomen kaupungistuminen
on ollut erityisen vilkasta verrattaessa Euroopan maihin. (Laakso et al. 2004, 12) Itse
kaupunkipolitiikka on kehittynyt vasta 2000-luvulla. Siinä huomioidaan kaupunkien
erityispiirteitä ja tavoitteena on kilpailukyvyn kasvattaminen sekä kaupunkiverkostojen
vahvistaminen. (Von Bruun & Kirvelä 2009, 16)
Suomi on edelleen yksi vähiten kaupungistuneista maista, mutta se voidaan jo laskea
kaupunkiyhteiskunnaksi. Kaksi kolmasosaa ihmisistä asuu Suomessa kaupungeissa ja tämä
lisääntyy koko ajan. (Laakso et al. 2004, 11) Suomesta on alkanut muotoutumaan kaupunkien
maa, kun suurin osa suomalaisista on muuttanut kaupunkeihin uusien ilmiöiden,
elämäntapojen ja toimintamallien luokse. Onkin ryhdytty panostamaan kaupunkipolitiikkaan,
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jotta tulevaisuutta saadaan muokattua oikeaan suuntaan ja kehitystä kaupunkiseuduilla
tapahtuu. (Von Bruun et al. 2009, 16; Juntto 2008, 29)
Maatalous on alkanut supistumaan ja nykyään, erityisesti työvoimareservejä, kannustetaan
muuttamaan

kaupunkeihin

paremman

työllistymisen

toivossa.

(Juntto

2008,

29)

Muuttoliikenteet laajentavat kaupunkeja, mutta asumisen tiheys ei välttämättä muutu. Samalla
kaupungistuminen vähentää maaseutujen asukasmääriä. Laakso et al. (2004, 12) toteavat
kaupunkimallin pirstaloituvan levittäytymisen seurauksena. Sijainnin merkitys on kuitenkin
jokaiselle ihmiselle erilainen, joten senkin myötä asutus levittyy eri puolille (Gibler et al.
2014, 374).
Suomen yhteiskunnassa kaupunkien ja niiden seutujen arvostus ja merkitys kasvavat
jatkuvasti. Aluepolitiikasta siirrytään näin enemmän kaupunkipolitiikan toteuttamista kohti,
joka on ollut 2000-luvulla tärkeässä asemassa. (Von Bruun et al. 2009, 16) Suomen suuriksi
kaupunkiseuduiksi on määritelty Helsinki ja sitä ympäröivät seudut sekä Turku, Tampere,
Lahti Jyväskylä, Kuopio ja Oulun seudut. (Von Bruun et al. 2009, 17; Loikkanen, Laakso &
Susiluoto 2012, 30-31). Steinbock määritteli Suomen kaupunkiseudut jakamalla nämä
kolmeen ryhmään. Ensimmäiseen koriin tuli Helsingin seutu. Toinen kategoria muotoutui
Tampereen, Turun ja Oulun seuduista. Kolmanteen ryhmään jäivät Jyväskylä, Lahti ja
Kuopio sekä uusina kaupunkeina esille tulleet Lappeenranta/Imatra ja Vaasa. (Juntto 2008,
26)
Suomen kaupungistumisen takana on kolmen painavaa asiaa. Väestönkasvu, eli syntyvyyden
lisääntyminen merkitsee varmaa kasvua, kun vastaavasti kuolleisuus laskee hajaasutusalueiden ja pienten kaupunkien väkimäärää. Toinen syy on työhön ja talouskasvuun
kohdistettu muuttoliikenne. Muutosta syntynyt voitto kasvaa entisestään kotimaisen ja
erityisesti ulkomaisen muuttoliikkeen seurauksena. Samalla kaupunkeihin muuttaminen
jatkuu. Kolmas syy on elämäntapojen muuttaminen, jonka seurauksena aiheelliseksi
muutokseksi syntyy kaupungistuminen. (Antikainen & Holstila 2015, 7)
Asunnon ostamisessa suuri merkitys on muuttavalla asukasmäärällä. Osa ihmisistä etsii
yksinään asuntoa, kun taas toiset tarvitsevat asunnon nelihenkiselle perheelle. Juntto (2008,
39) kertookin perhemallin kehityksellä olevan suuri merkitys asuntojen muutoksessa.
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Asuntomarkkinoilla on löydettävissä asuntoja yksiöistä lähtien erilaisten ihmisten tarpeisiin,
joten kysyntä vaikuttaa paljon asuntotuotantoon. Tuotannossa onkin huomioitava kuluttajien
tarpeita, jotta tuotetaan oikean kokoisia asuntoja oikeina määrinä. Tällöin asunnot eivät jää
tyhjilleen ja kaikki löytävät tarpeitaan vastaavan vaihtoehdon. (Ruuskanen 2015, 28-30 Gibler
et al. 2014, 274-275) Rakennusalan yritysten onkin keskityttävä ymmärtämään ihmisten
preferenssejä, koska kuluttajat arvostavat eri asioita asumiseen liittyen (Gibler et al. 2014,
374-375).
Perinteisen perhemallin, joka sisältää vanhemmat ja kaksi lasta, voidaan todeta olevan
vanhahko tapa ajatella asuntojen kokojen tarvetta. Yksin asuminen on yleistynyt ja
asumismuoto saattaa vaihdella läpi elämän. Lapsiperhevaiheen on todettu olevan
laskusuunnassa, kun ajatellaan sen osuutta ihmisten pitenevässä elämässä. Avioerot sekä
uusioperheet ovat lisääntyneet koko ajan tuoden oman muutoksensa asuntomarkkinoille.
(Juntto 2008, 39) Väestönkasvun ja kuolleisuuden vähentyminen vaikuttaa osaltaan
asuntokokojen muutoksiin (Karvonen, Moisio & Simpura 2009, 21).
Asuntotuotanto on ollut tärkein yksittäinen tekijä, joka on muuttanut asuntokannan tilannetta.
Mahdollisesti joillakin alueilla merkittävänä tekijänä voidaan pitää poistuman ja
asuntovarauman kasvua. Poistuma tarkoittaa asuntojen tuhoutumista, autioitumista tai
purkamista. Varaumalla tarkoitetaan taas hetkeä, jolloin asunto on tyhjillään ennen seuraavan
asukkaan muuttamista. (Lankinen 2003, 8-10) Asuntotuotantoon vaikuttaviksi tekijöiksi
tulevaisuudessa Paajakkala (2010, 6) onkin listannut samansuuntaisia asioita, kuten makro- ja
mikrotalouden vaikutukset, asumisen ja asuntopoistumien muutokset sekä liikkuvuuden ja
perherakenteiden kehitykset.
3.2

Asuntolainan korko

Baghestani, Kaya & Kherfi (2013, 415) puhuivat tutkimuksessaan kuluttajien asuntojen
ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä. Heidän mukaansa kuluttajien tulojen muutokset
vaikuttivat

asuntojen

tutkimuksessaan

ostotottumuksiin.

asuntolainan

koron

ja

Muellbauer

&

Murphy

asumiskustannusten

(1997)

vaikuttavan

lisäsivät
kuluttajien

ostopäätöksiin.
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Harvalla on varaa ostaa satojen tuhansien eurojen asunto omalla pääomalla. Melkein jokaista
kotitaloutta koskeekin asuntolainan koron muuttuminen ja sen mukaan lainan lyhennysten
maksaminen. Tyypillisesti lainan ottoa hyödyntävät nuoremmat henkilöt. (Hyytinen,
Johansson & Määttänen 2006, 48).
Asuntolaina on vakuudellinen laina, johon syntynyt marginaali on asiakaskohtainen.
Suomessa asuntolainankorot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Sama käytäntö on käytössä
muissakin maissa. (Verohallinto 2016) Todellisen vuosikoron laskeminen asiakkaille sisältää
lainasta syntyneen koron lisäksi muut vuotuiset luottokustannukset, jotka on muutettu
koroksi. Laina-ajalle ei ole mahdollista kertoa tarkkaa koron määrää, koska ei voida tietää
korkokehitystä. Lyhyellä aikavälillä koron valinta voi olla merkittävässä roolissa, mutta
pitkällä aikavälillä korkovalintojen erojen voidaan olettaa tasoittuvan. (Osuuspankki 2016)
Asuntolainoja on nykyään erilaisissa muodoissa ja niille määräytyykin täten korot eri tavalla
(Nordea

2016).

Asuntolainan

korko

on

yksi

selittävä

tekijä

hintakehityksessä

asuntomarkkinoilla (André & Garcia 2012, 3). Asuntolainan korko on muodostunut
viitekorosta ja tämän lisäksi lasketusta marginaalista. Kun lainaa lähdetään maksamaan, niin
lyhentämistavalla on vaikutusta laina-ajalla muodostuneisiin korkokustannuksiin. (Nordea
2016)
Asuntolainan korko muodostuu viitekoroista. Näitä korkoja ovat pankkien itse määrittämät
prime-korot ja Euroopan keskuspankin indeksin määrittämät euribor-korot. Viitekorkona on
kuitenkin mahdollista käyttää kiinteää korkoa, jolloin korkotaso ei muutu tietyn ajan sisällä.
Prime-korkoon vaikuttavat muun muassa markkinakorkojen taso, talouden näkymät ja
inflaatiovaikutukset. (Finanssivalvonta 2014) Yleensä pankit reagoivat toisten pankkien
prime-koron muutoksiin, jolloin markkinoilla vallitsee samansuuntainen korkokehitys
(Asuntolaina 2012).
Euribor-korko on hieman vakaampi vaihtoehto, koska korkotaso suhteutetaan pidemmälle
aikajaksolle (Mäki-Fränti et al. 2010, 4). Asuntolainan viitekorkona käytetty 12 kk euribor
määräytyy vuoden korkotason mukaisesti. Finanssikriisi osoitti kuitenkin euribor-koron
varjopuolen, kun se jää korkotason laskiessa pitkäksi aikaa vanhalle korkeammalle tasolle.
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Kiinteä korko on asiakkaalle riskitön vaihtoehto, kun pankin kanssa sovittu korkotaso ei
muutu laina-ajalla. (Finanssivalvonta 2014; Aktia 2016)
Asuntolainan maksussa on mahdollista käyttää kolmea eri menetelmää. Annuiteetti
vaihtoehto kertoo kuluttajalle, kuinka kauan laina-aika kestää. Se ei ole kuitenkaan suotuisa
vaihtoehto lainaajalle, jonka maksukyky ei kestä mahdollisia koron nousuja. Tasalyhennyksen
avulla asiakas maksaa asuntolainaansa saman suuruisissa erissä, mutta alussa joudutaan
korkojen takia maksamaan suurempia maksueriä. Kiinteällä tasaerällä lainaa maksetaan, niin
että tiedetään tarkalleen summa, jonka tulevaisuuden maksuerissä tulee eteen. Kolikon
kääntöpuolena on tietämättömyys laina-ajan kestosta. (Nordea 2016)

4

Rakennusluvat ja asuntotuotanto

Teoriassa

hintojen

nousua

pitäisi

pysytä

selittämään

tekijän

panoksilla,

eli

rakennuskustannuksilla ja maiden hinnoilla (Kivistö 2012, 5). Tonttimaiden hintaindeksi on
mahdollista laskea laatufunktion avulla, eli log(indeksi) = ∑(log (neliöhinta) - laatu) /
määrä(n) (Peltola & Väänänen 2010, 4). Kaupunkialueiden maankäytöstä on olemassa
viitekehys, jota hyödyntäen on mahdollista analysoida maan hinnan, maankäytön
tehokkuuden, saavutettavuuden ja tähän yhteydessä olevan maankäytön kysynnän,
toimintojen sijoittumisen sekä kaupunkialueiden laajuuksien riippuvuuksia. (Laakso et al.
2004)
Tonttimaita voidaan kuvailla tuotannontekijöiksi, jotka ovat paikkoihin sidottuja resursseja.
Maanomistajat voivat vuokrata maitaan rakentamiselle tai myydä kokonaan pois rakentajalle.
Maan hinta voidaan määritellä erilaisista näkökulmista, kuten taloudellisen arvon,
käyttöarvon tai maisemallisen arvon mukaan. Toisaalta tonttimaan arvoon vaikuttaa osaltaan
ostajien maksuhalukkuus. (Laakso et al. 2004, 137) Maan arvoa voidaan mitata von Thünen
(1826) teorian avulla, jolloin maan arvosta tulee etäisyyksien perusteella määriteltävä. Mitä
lähempänä markkinapaikkoja ollaan, sitä kalliimpaa maavuokra on. (Fujita 2010, 5-7)
Maakäyttöä voidaan ajatella myös Ricardon (1821) mukaan hedelmällisyyserojen avulla.
Ensimmäisenä käyttöön halutaan hedelmällisin maa-alue, ja jos tämä ei riitä vastaamaan
kysyntään, niin hyödynnetään lisäksi huonompilaatuista maata. Parhaasta tonttimaasta ollaan
siis valmiita maksamaan myyjälle enemmän kuin huonommasta. Maan hinta siis kasvaa joka
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puolella, ja pääkeskustat sekä alakeskustat laajentuvat alueellisesti, jolloin asumisvyöhykkeet
kaupungeissa tiivistyvät. (Loikkanen & Laakso 2016, 35-36).
Kaavamääräykset ovat nykyisin ottaneet suurta roolia rakennuskustannuksissa. Niiden
voidaan sanoa nostavan hankkeen kustannusmääriä pahimmassa tapauksessa jopa
viidenneksellä. Kaavavaateiden kustannuksia on tarkasteltava yhteisvaikutukset huomioiden,
koska ero voi olla todella suuri edullisempaan vaihtoehtoon verrattaessa. Yksi suurimmista
rakentamiseen liittyvistä kustannusvaikutuksista on pysäköintiratkaisun valinnalla. Erityisesti
tämä asia koskee suuriin kaupunkeihin rakentamista, koska tilan puutteen takia on aloitettu
hyödyntämään kallio-luola ja kellari pysäköintiä. Muita ratkaisuja ovat pysäköintialueiden tai
pysäköintitalojen rakentaminen maan päälle. (Sainio 2015, 5)
Kaavoituksen

pullonkaulat

ovat

tarjontaa

rajoittavana

tekijänä

erityisesti

pääkaupunkiseudulla. Tonttimaiden niukkuutta ei kuitenkaan nähdä ongelmana edes
pääkaupunkiseudulla. Vapaata tilaa pitäisi olla riittävästi vielä useammalle vuodelle
eteenpäin. Ainoastaan tonttimaiden omistajilla saattaa olla houkutus pitää maitaan
rakentamattomina odottaen kovempaa arvonnousua. (Kivistö 2012, 9)
Rakennuslupa on rakennusalalla määritetty sääntö, joka pitää olla kunnossa ennen hankkeen
alkua, ja jota tulee noudattaa täsmällisesti. Lupa, eli rakennuslupa tai toimenpidelupa,
tarvitaan jokaiseen uudisrakentamiseen ja suuriin peruskorjaushankkeisiin. Luvat myönnetään
paikallisten rakennusvalvontaviranomaisten toimesta. Lupa asiat on hoidettava hyvissä ajoin,
jotta hankkeen toteutus ei kariudu siihen. Suunnitteluvaiheen luonnokset on hyväksytettävä,
jotta suunniteltu rakennus voidaan rakentaa. Tämä on yksi raastavimmista vaiheista, koska
kaavamääräyksillä rajoitetaan rakentamisen mahdollisuuksia. (Rakennuslupa 2016)
Rakennusluvista on määritelty paljon erilaisia säädöksiä. Yritykset joutuvat tarkasti
noudattamaan määräyksiä, jotta rakentaminen on mahdollista. Rakennusluvista on Suomen
lainsäädännössä määritelty muun muassa seuraavasti, (Sisäasiainministeri 1959, 7 luku)
”49§ Rakennuslupa on haettava uudisrakentamisen kohdalla maistraatilta.”
”51§ Rakennuslupa on tehtävä kirjallisesti ja se liitetään hakemukseen.”
”52§ Ennen rakennuslupahakemuksen ratkaisemista on tehtävä katselmus rakennuspaikasta.”
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”53§ Pitää tarkastaa, että rakennettava rakennus täyttää vaadittavat seikat ja määräykset.”
Alueiden käytöstä ja kaavoituksista on myös olemassa omat säädökset. (ks. Eduskunta 1999,
1 luku yleiset säännökset 4§, 5§, 6§, 7§)

5

Asuntomarkkinoiden tilanne

Tämän luvun tavoitteena on luoda lukijalle ymmärrystä asuntomarkkinoiden kehityksestä.
Ensimmäisenä tarkastellaan asuntomarkkinoiden yleistä tilannetta ja keskitytään erityisesti
Suomeen. Tämän jälkeen analysoidaan talouden kriisejä ja rakennusalan tilannetta.
Asuntomarkkinat ovat iso osa kansantaloutta. Yli viidennes kansatalouden investoinneista
kohdistuu asuntorakentamiseen, ja asuntomarkkinoilla on suuri merkitys Suomen
bruttokansantuotteessa. Suttonin (2002, 49) mukaan bruttokansantuotteen kasvu on
vaikuttanut asuntojen hintakehitykseen. Yhden prosentin nousu on aiheuttanut hinnoille jopa
1-4% nousun kolmen vuoden kuluessa. Asuntomarkkinoihin liittyen on tärkeää myös muistaa
asuntohintojen yhteys inflaation vauhtiin. (Huovari, Laakso, Luoto & Pekkala 2002, 1-2)
Suomalaisten talojen hintabuumi kesti 2000-luvun alusta vuoteen 2008. Syinä tähän olivat
vahva taloudellinen kasvu ja palkkojen nousu. Muutokset asuntolainamarkkinoilla sekä
alhaisen koron vaikutukset tekivät myös oman osansa, jolloin asuminen oli edullista kaikissa
tuloluokissa. Viimeisenä vaikuttavana tekijänä oli Suomen verojärjestelmä. (Global Property
Guide 2014) Loikkanen & Salo (1992, 14) sanovatkin, että asuntomarkkinoiden riippuvuutta
talouden kehityksestä on korostettava. Toimenpiteiden toteuttamisessa onkin aina huomioitu
talouden vaikutukset. Suomen talouskehitys olikin heikolla tasolla vuosina 2011-2014.
(Holappa, Huovari, Karikallio & Lahtinen 2015, 12-13)
Asuntojen myyminen, vuokraaminen ja ostaminen ovat asuntomarkkinoiden jatkuvia
tapahtumia. Asunnot ovat hyödykemarkkinoilla, kuten normaalit kulutustuotteetkin. Kyseessä
on kuitenkin monen kymmenen vuoden kestokulutushyödyke, jonka takia asuntomarkkinat
eroavat monista hyödykkeistä. Luonteen ja toiminnan erottuvuuden seurauksena julkinen
valta puuttuu markkinoiden toimintaan sekä asuntopolitiikkaan (Loikkanen et al. 1992, 14).
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Tarjonnan ollessa hitaasti kehittyvää, kysynnän vaihtelut ilmenevät tyhjien asuntojen
määrässä ja hinnoissa (Huovari et al. 2002, 1). Asuntojen kysynnän taustaan vaikuttaa paljon
vallitseva globaali tai kansallinen taloustilanne. Tämän lisäksi on otettava huomioon muun
muassa työllisyys, kaupungistuminen, korot, asuntojen keskikokojen muutokset sekä muut
kuluttajien vaihtuvat preferenssit. (Ruuskanen 2015, 28) Juuri kaikkien erilaisten tekijöiden
takia asuntomarkkinat eroavat toisistaan ja tuovat lisähaasteensa asuntomyynnille.
Suomen asuntotuotanto on ollut 2000-luvulla vuosittain noin 30 000 asuntoa. Taulukosta 2
nähdään, kuinka Suomen asuntojen määrä on muuttunut (Lankinen 2003, 7). Ilman vakituisia
asukkaita vuonna 2000 oli jopa 300 000 asuntoa. Suurin osa asuntorakentamisesta on
keskittynyt 2000-luvulla kaupunkimaisiin kuntiin, joten kaupungistumisen vaikutus on
selvästi nähtävissä. Samalla kaikkien asuntojen keskipinta-ala on noussut muutaman
neliömetrin 2000-luvulla oikeastaan erillisten pientalojen kasvun myötä. Kerrostalo asuntojen
koot eivät ole juurikaan muuttuneet. (Tilastokeskus 2014a)
Taulukko 2. Asuntomäärä ja pinta-ala muutokset (Tilastokeskus 2014a)

Talotyyppejä markkinoilla on tarjolla erilaisia, joista kuluttajat pystyvät itselleen sopivimman
valitsemaan. Kerrostaloasuminen on yleistä suurimmissa kaupungeissa. Ydinkeskustan
ulkopuolella on taas tavallisesti paljon omakotitaloja, rivitaloja sekä paritaloja. Talotyypin
valinnan jälkeen asunnon hallintasuhteen valinta on aiheellista. Ensimmäistä asuntoa etsiessä
yleensä valitaan vuokra-asunto, joka on hyvä väliaikaiseksi valinnaksi. Omistusasuminen
tulee yleensä harkintaan, kun on kerätty sitä varten rahaa ja henkilö omistaa vakituisen
tulonlähteen. Käyttökustannukset ja vuokratason suhde toimivat keskeisinä tekijöinä
omistusasunnon ja vuokra-asunnon välisessä valinnassa (Loikkanen et al. 1992, 15). Muita
valittavia asumismuotoja ovat asumisoikeusasunnot ja osaomistusasunnot.
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5.1

Finanssikriisi

1990-luvulla Suomessa koettiin alkuvuodesta lama, jolloin asuntojen hinnat nousivat
räjähdysmäisesti. Rahoitusmarkkinat vaikuttivat tällöin vapautumisen takia merkittävästi
asuntohintojen reaktioon. Kuitenkin tärkeimpiä selittäviä tekijöitä oli tulojen, työllisyyden,
korkojen ja tyhjien asuntojen vaikutus kehitykseen. (Laakso 2000, 3) Verick et al. (2010, 17)
mukaan asuntolainan korkojen nousut olivat juuri merkittävässä roolissa 2000-luvun
finanssikriisin synnyssä. Toinen merkittävä tekijä oli itse asuntolaina (Mian & Sufi 2010b,
81).
Vuodesta 2006 lähtien alkoi kuulumaan huolestuttavaa informaatiota Yhdysvaltojen
taloudesta sekä pankki- ja rahoituslaitoksista. Finanssikriisin merkit olivat olemassa ja
siirtyivät koskemaan myös Eurooppaa ja koko muuta maailmaa, kun vuonna 2007 tilanne
kärjistyi taantumaksi (Freystätter & Mattila 2011, 8; Hurd & Rohhwedder 2010, 2). 2000luvun alussa Yhdysvalloissa sijaitseva keskuspankki (FED) oli pitänyt korkojaan todella
alhaalla. Matalan korkotason ja anteliaan lainanannon yhdistelmä johdatti ihmisiä
asuntokaupoille sekä muiden kestokulutushyödykkeiden ostamiseen. Ihmiset kuluttivat
enemmän rahaa kuin aiemmin ja tämä näkyi rakennusalalla mahdollisuutena lisätä
asuntotarjontaa. Tästä käynnistyi asuntobuumi, joka päättyi vuoden 2006 jälkeen hintojen
pudotessa asuntomarkkinoilla. (Ahti 2010, 487)
Taantuman ensimmäinen vaihe alkoi Yhdysvaltojen markkinoilla myönnetyistä Subprimeasuntoluotoista (Lehtinen 2013; Kamalodin 2011, 8-9). Nämä lainat olivat saaneet korkean
luottoluokituksen, vaikka olivat sisällöltään täysin yliarvostettuja (Duca et al. 2010, 204-205;
Feldstein 2007, 5). Pankkien luottotappioiden pelko aiheutti pörssikurssien voimallisen
laskun, jonka seurauksena epävarmuus levisi maailmalla. Pelastustoimet pankkien ja
rahoitusjärjestelmien osalta oli pakko aloittaa. (Ahti 2010, 487; Verick & Islam 2010, 3-5)
Euroopassa korkojen lasku oli seurausta Euroopan keskuspankin halvan rahan tarjonnasta
sekä ohjauskoron laskusta (Lehtinen 2013).
Keväällä 2008 Suomessa todettiin talouden toimivan normaalisti sekä taantuman esiintymisen
jäävän vähäiseksi. Toisin kuitenkin kävi ja maailmalta levinnyt globaalinen ilmiö toi
vaikutuksensa Suomen talouden kehitykseen. (Ahti 2010, 487) Suomessa vaikutukset
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ilmenivät muun muassa asuntokaupan pysähtymisenä, lainan saannin vaikeutumisena sekä
korkojen alentumisena. Vuonna 2009 markkinat taas alkoivat osoittaa piristymisen merkkejä
ensiasunnon ostajien ilmestyessä asuntokaupoille. (Lehtinen 2013) Asuntolainojen korko sekä
muut korot tekivät merkittäviä laskuja vuoden 2008 lopussa, jonka seurauksena lainan saanti
onnistui melko helposti (Suomen Pankki 2010, 14). Saaduilla lainoilla kuluttajat pystyivät
rahoittamaan lähestulkoon koko asunnon hankinnan, vaikka pankit pyrkivät rajoittamaan
hiukan lainojen saantia (Lehtinen 2013).
Mäki-Fränti et al. (2010, 1) toteavat tutkimuksessaan, että finanssikriisin jälkeinen
taloustaantuma sen sijaan koetteli Suomea pahemmin kuin useampaa muuta Euroopan maata.
BKT:n oletettiin laskevan noin 7% ja työttömyyden odotettiin lisääntyvän. Kuitenkin
asuntomarkkinat eivät reagoineet odotetulla tavalla taantumaan. Nimellishinnat nousivat yli
vuoden 2008 huipputason, kun ennusteissa analysoitiin 5-10% laskua. Suomen pienen koon
vuoksi taloudelliset shokit näkyvät markkinoilla, kuten talouskriisi osoitti vuonna 2008
asuntojen hintojen laskiessa merkittävästi. Taantuman jälkeen, asuntolainojen alhaisten
korkojen vauhdittamana, markkinat ovat elpyneet saavuttaakseen uusia huippuja hinnoissa ja
investoinneissa. (André & Carcia 2012, 5) Noposen (2011) kirjoituksen mukaan hintakehitys
on ollut nousujohteista 2000-luvulla, mutta kuitenkin maltillisempaa kuin muissa
pohjoismaissa. Asuntokuplariski on siis Suomessa vielä melko maltillisella tasolla.
5.2

Rakennusala

Rakennusala voidaan luokitella Suomessa pääosin osaksi suljettua sektoria. Rakentaminen ja
rakennusmateriaalituotanto ovat tietyllä tapaa suojattuina ulkomailta saapuvalta kilpailulta.
Rajoitusmekanismeina kilpailussa toimivat maakohtaiset normit ja erilaiset standardit.
(Loikkanen et al. 1992, 15) Suomessa rakentaminen keskittyy nykyisin paljon
kaupunkialueisiin ja erityisesti Etelä-Suomeen (Sullstrom, Laakso & Loikkanen 1997,10).
Talonrakentaminen oli vuonna 2007 huipussa. Alhainen korkotaso kasvatti kysyntää ja
asuntorakentamisessa hintakehitys oli nousujohteista juuri vahvan kysynnän myötä.
Asuntobuumin taustalla olevista ongelmista saatiin signaaleja vuonna 2008 ja kevään
koittaessa alan rahoituspuoli vaikeutui. (Freystätter 2011, 14) Tämä vaikutti asuntomyyntiin
ja alkavat asuntohankkeet jäädytettiin. Kysyntää alettiin sopeuttaa uudisrakentamisen osalta ja
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sama suunta jatkui seuraavanakin vuonna. Rakennusteollisuudessa markkinamuutos
huomattiin nopeasti, jolloin tilanteeseen ehdttiin reagoimaan rakennusliikkeiden osalta
nopeasti. Asuntorakentaminen suistuikin lamaan vuonna 2009 (Mäki-Fränti et al. 2010, 9)
Onneksi toimenpiteitä alettiin tehdä jo heti elokuussa ja ensimmäisiä YT-neuvotteluja saatiin
käytyä lokakuussa 2008. (Ahti 2010, 493)
Finanssikriisistä huolimatta Suomessa uusien asuntojen rakentamisen suhde BKT:hen ei ollut
Länsi-Euroopan huonointa. Suomen 3% suhde oli selkeästi keskimääräistä tasoa korkeampi.
(Paajakkala 2010, 8, 25) Talonrakennusyrityksissä liikevaihto oli noususuhdanteinen
aikajaksona 2003-2008, jolloin kasvua syntyi jopa 75%. (Ahti 2010, 494)
Vuoden 2011 jälkeen on uudisrakentamisen kokonaistuotannossa tultu alaspäin joka vuosi.
Neljässä vuodessa kokonaistuotanto on laskenut hurjat 26%. Yleisesti asuinrakentaminen
painottuu tällä hetkellä selvästi kerrostalojen rakentamiseen. Erillisten pientalojen tuotannon
volyymi on laskenut lähes puoleen siitä mitä se oli vuonna 2010. Kerrostalorakentaminen on
saanut vuorostaan lisättyä volyymiaan jälleen vuosien takaisille lukemille. Rakennuslupien
myöntäminen kasvoi vuonna 2015. Suhdannekehitys on menossa uudisrakentamisen puolella
siihen, että keskitytään lähinnä kasvukeskuksiin ja Etelä-Suomen alueelle. Uusista luvista
noin 40 % on myönnetty pääkaupunkiseudulle. (Tilastokeskus 2016b)
Rakennusalan muutostrendeinä Vision (2005, 7) näkee kumppanuussuhteiden lisääntymisen,
teknologian

kehittymisen,

omistusjärjestelyiden

ja

omistajuuksien

muutokset,

ympäristöarvojen erilaisen painottamisen sekä rakennusalan kansainvälistymisen. Näiden
makrotason tekijöiden lisäksi rakennusteollisuuteen vaikuttavat erilaiset mikrotason tekijät,
esimerkiksi työvoiman vanheneminen ja puutostilat. Muutokset rakennusalalla eivät tapahdu
nopeasti, koska siihen vaikuttavien monien eri tekijöiden on myös muututtava.

6

Asuntomarkkina-analyysi

Empiirisen osion materiaalit koostuvat kolmesta haastattelusta ja aiheeseen liittyvistä
tilastotiedoista. Käytössä on myös huoneistokeskuksen kokoama aineisto katsauksesta
asuntomarkkinoihin. Haastattelut on suoritettu laadullista tutkimusmenetelmää hyödyntäen
teemahaastatteluina, jotka äänitettiin analysointi varten. Haastateltaviksi valittiin kaksi
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rakennusalan yritystä sekä yksi kiinteistövälitysyritys. Tällä tavoin mahdollistettiin erilaisten
näkökulmien tuominen tutkimukseen. Kaikki haastattelut toteutettiin pääkaupunkiseudulla,
joten vastaukset sijoittuivat lähinnä kyseiselle alueelle. Jokaisessa tilanteessa käytiin läpi
valmis kysymyslomake, jonka järjestystä ei missään vaiheessa muutettu. Kysymyslomake
löytyy liitetiedostona 1. Kuitenkin tilastoja hyödyntäen osiossa huomioidaan muunkin
Suomen tilanteita. Alaan liittyviä tilastoja ylläpitävät Rakennusteollisuus, Tilastokeskus sekä
Valtion Teknologia- ja Tutkimuskeskus (VTT).
Haastateltavina tutkielmassa toimivat:
Markkinointipäällikkö, Minna Kauppinen
Myynti- ja Markkinointijohtaja, Marja Kuosma
Myyntijohtaja, Timo Pasanen
Tarkoituksena on selvittää mitä kuluttajat haluavat asuntomarkkinoilta ja mitä heille on siellä
tarjolla. Kysymykset jakautuivat kahdeksaan osaan, joita analysoidaan osiossa aihealueittain.
Ensimmäinen osio koostuu hintakehityksestä. Seuraavat kolme osiota kuuluvat 4C-mallin
alle, mutta niiden tutkiminen on tarkoitus toteuttaa erillisinä toisistaan. Tämän jälkeen
esitetään rakennuslupa ja asuntotuotanto. Viimeisenä teemana on asuntomarkkinoiden
yhteenveto ja tulevaisuuden arviointia.
6.1

Hintakehitys

Vuoden 2000 jälkeen hintakehitys on ollut yleisesti tasaisen noususuhdanteinen. Voi ajatella,
että vuosien mittaan kehitykseen on mahtunut pieniä notkahduksia vastapainoksi
noususuhdanteelle. Kaupunkikohtaisesti hinnan muutokset, esimerkiksi kaksioiden kohdalla,
eivät ole juurikaan eronneet toisistaan. Voidaan nostaa esille Oulu, missä on tapahtunut
enemmän notkahduksia vuosien varrella. Korjaantumista on tämän kaupungin kohdalla
kuitenkin jo tapahtunut. Voidaan kuitenkin sanoa, että asuntohintojen nousun seurauksena
kokonaishinnalla ei saada enää yhtä paljon neliöitä, mikä on myös seurausta
huoneistokokojen pienentymisestä. (Kauppinen 2016)
Vuodesta 2010 lähtien hinnat eivät ole enää juurikaan nousseet. Joillain alueilla hinnat ovat
saattaneet laskea tai nousta, mutta isoa kuvaa katsottaessa hintataso on pysynyt aika
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muuttumattomana. Muuttotappiokunnissa hinnat ovat väkisin pudonneet ja Helsingin alueella
on havaittavissa hieman hintojen nousua. Pienten asuntojen hinnoissa on ollut merkkejä
laskusta, kun taas isojen asuntojen hinnoissa on vastavuoroisesti nousua. Etenkin
uudisasunnoissa hinnat ovat kasvaneet. Vuokra-asuntojenkin hinnat pysyvät korkeina
sijainnin ollessa kohdillaan. Ei kuitenkaan voida selkeästi sanoa hintojen jatkaneen nousua
kun katsotaan kokonaiskuvaa. (Kuosma 2016)
Hinnoissa on havaittavissa paikkakuntakohtaisia eroja. Keski-Uudellamaalla tasaista nousua
oli vuoteen 2008 asti. Finanssikriisin aikaan asuntomyynti pysähtyi, minkä jälkeen hinnat
lähtivät laskuun. Laskusuhdanne oli hyvin erilainen eri kohteissa. Kaikkein pahiten kriisi iski
kalliisiin omakotitaloihin, joiden hinnat putosivat rajusti, mutta nyt näiden talojen myynti on
tietyllä tapaa helpottunut. Helsingissä varsinkin yksiöiden ja kaksioiden hinnat ovat nousseet
2000-luvun aikana räjähdysmäisesti ylöspäin ja ylikysyntää on samalla koko ajan. Valtiovalta
on omalla toiminnallaan vaikuttanut uudisrakennusten hintojen nousuun. Kiristyneiden
määräysten takia rakentaminen kallistuu koko ajan lisää. (Pasanen 2016)

Kuva 1. Asuntohintojen kehitys Suomessa. (Rakennusteollisuus 2016a)

Kuten kuvasta 1 nähdään, on asuntojen hintakehitys ollut keskimäärin noususuhdanteinen
2000-luvulla. Vuoden 2008 jälkeen hinnat ovat ajoittain nousseet ja laskeneet, mutta pääosin
pysyneet muuttumattomina. Mäki-Fränti et al. (2010, 2) mukaan finanssikriisin aikaan hinnat
laskivat ja elpyivät Helsingissä ja Espoossa selkeästi muuta maata nopeammin. Kuvasta 1 voi
nähdä, että kerrostaloasuntojen hinnat ovat kasvaneet enemmän verrattaessa omakotitaloihin
tai rivitaloihin. Yksittäisissä kaupungeissa hintakehitys on saattanut vaihdella eri tavalla
verrattaessa muuhun maahan. Erityisesti asuntomarkkinoilla on uudistuotannossa ja suurien
asuntojen kohdalla ollut havaittavissa hintojen kasvua. Pääkaupunkiseudulla hintakehitys on
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ollut muuta Suomea nopeampaa, mikä on johtunut kaupungistumisesta (Kivistö 2012).
Tebestin (2015) mukaan asuntojen hinnat ovat jopa kaksinkertaistuneet vuosina 2005-2015.
6.2

Kaupungistuminen

Kaupunkien kaavoitukset ovat sijoittuneet 2000-luvulla paljon hyvien kulkuyhteyksien
varrelle, kuten pääkaupunkiseudulla kehäradan ja länsimetron läheisyyteen (Kauppinen 2016;
Kuosma 2016) Kuluttajien liikkuessa työn perässä, näille alueille syntyy kaupunkikeskuksia.
Asuntojen kysyntä onkin Vartian (2006, 28) mukaan keskittynyt Suomessa tietyille tiheille
kasvualueille. Tämä näkyy erityisesti pääkaupunkiseudulla, missä kysyntää on varmasti
enemmän kuin pienemmissä maakunnissa. Osa ihmisistä haluaa muuttaa juuri halutulle
alueelle, vaikka joutuisi tinkimään asuinmuodosta tai asuinneliöistä. (Kauppinen 2016)
Toinen osa taas on valmis siirtymään halutun alueen ulkopuolelle kasvukeskuksiin, kunhan
kulkuyhteydet ja palvelut ovat saatavilla (Kauppinen 2016; Kuosma 2016). Laakso et al.
(2004, 11, 21) kertovat kasautumisen yhtenä syynä olevan juuri etujen saaminen, eli elämä on
taloudellisempaa ja helpompaa tavaroiden ja palveluiden vaihdon ollessa lähellä.
Asuntomyynnissä erityisesti Keski-Uudellamaalla hinta määräytyy paljon etäisyytenä
asemalle. Uusia asuntoja on rakennettu Keski-Uudellemaalle eri sykleissä, jonka takia
asuntomyynti on näissä alueissa vaihdellut. Kuluttajat etsivät asuntoa kaupunkien laidoilta,
joista löytyvät hyvät kulkuyhteydet, varsinkin kaupunkien hintatasojen noustua ja haluttujen
alueiden täytyttyä. Syinä sille, että muutetaan Keravalle tai Järvenpäähän, ovat hintatason ja
kulkuyhteyksien vaikutukset. Vastaavasti metroyhteys Espooseen lisää varmasti sen alueiden
kysyntää. (Pasanen 2016) Tietenkin asuinpaikkojen mahdollinen merenranta ja järvenranta
vetävät ihmisiä puoleensa (Kuosma 2016)
Tebestin (2015) mukaan kaupungistuminen onkin lisännyt kilpailua asunnoista, erityisesti
halutuilla kaupunkialueilla. Erityisesti pääkaupunkiseudulla uudet julkiset liikenneyhteydet
ovat helpottaneet ympärysalueille muuttoa. Suomeen on syntynyt kaupunkikeskuksia eri
puolelle maata, minkä voi todeta kuvasta 2. Keskittymät sijoittuvat myös pääsääntöisesti
yliopistokaupunkien läheisyyteen. 2000-luvulla yliopistokaupunkien vetovoima ei ole
vähentynyt laman vaikutuksesta, eli opiskelijoiden muuttovirta on ollut jatkuvaa (Antikainen
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et al. 2015, 7; Kuosma 2016). Näitä yliopistokaupunkeja ovat pääkaupunkiseudun lisäksi,
esimerkiksi Tampere, Turku, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu. (Kuosma 2016)

Kuva 2. Väestön muutokset (Kuntaliitto 2012)

Kuluttajien asuinpaikan toissijainen vaihtoehto on tietyllä tapaa muuttunut, kun ennen
muutettiin esimerkiksi pääkaupunkiseudulla Hyvinkäälle tai Riihimäelle ja nykyään
muutetaan vieläkin lähemmäs keskusta-aluetta (Kauppinen 2016). Hinta määrää paljon
asuinpaikan valinnassa. Ensisijaisen valinnan ollessa liian kallis, toissijainen valinta on
olemassa ja se yleensä täyttää suurimman osan halutuista kriteereistä ollen samalla halvempi
ratkaisu. (Kuosma 2016) Toisaalta kuluttajilla on olemassa luultavasti varavaihtoehto, mutta
siihen harvoin päädytään. Yleensä heillä on monta eri ensisijaista vaihtoehtoa, joista jokin
toteutuu. Tarjonnan ollessa siellä kallista tai heikkoa, he ovat valmiita kartoittamaan toisen
lähiseudun kohteet. (Pasanen Timo)
Kuluttajat siis etsivät asuinpaikkaa rahavaroja ja sijaintia silmällä pitäen. Tebestin (2015)
mukaan asuntohintojen kasvu yli kuluttajien maksukyvyn on ollut nähtävissä ennusteissa, ja
nopea kaupungistuminen on vain entisestään kasvattanut kyseistä kuilua. Tämän seurauksena
alueet tulevat jakautumaan hintaviin ja arvon menettäneisiin. Kun tarjontaa, eli uusia asuntoja
ei synny tarpeeksi ja joillakin kuluttajilla on varaa maksaa nykyisiä hintoja, niin hintataso
jatkaa kasvuaan.
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6.3

Asuntojen koko

Yleisesti voidaan sanoa, että kuluttajat varmasti haluavat asunnolta enemmän kuin mitä heillä
on mahdollista saada. Pääkaupunkiseudulla asuntojen koot ovat pienentyneet 2000-luvulla,
varsinkin pysyttäessä suosituilla alueilla. (Kauppinen 2016) Asuntojen keskipinta-alasta on
Helsingin kaupungilla olemassa keskipinta-ala määräys, joka vaikuttaa asuntokokoihin
(Kauppinen 2016; Kuosma 2016). Tämän takia joudutaan rakentamaan kokoluokaltaan
kolmiosta ylöspäin olevia asuntoja, jotka menevät heikosti kaupaksi ja aiheuttavat yrityksille
ongelmia. Asiasta on aloitettu nykyään hieman tinkimään, kun ajatellut lapsiperheet eivät ole
muuttaneet näihin asuntoihin. Tähän saattoi olla syynä rahojen riittämättömyys. (Kauppinen
2016)
Vuosina 2013-2015 asuntokokojen trendi on entistä enemmän alkanut keskittymään pienten
asuntojen rakentamiseen. Kaksio oli ennen kooltaan yli 50 neliötä ja nykyisin ne ovat
pienentyneet 40 neliön tuntumaan. Erityisesti asuntosijoittajat ovat alkaneet hankkimaan
pieniä asuntoja. Vantaalla ja Espoossa ei ole Helsingin tapaisia määräyksiä, joten
asuntorakennukset voivat koostua vain pienistä asunnoista. Helsingin seudulla, jos ajatellaan
olevan miljoona yhden hengen kotitaloutta, niin kolmioiden sijaan kaksiot hoitavat
pienentyneiden perhekokojen tarpeita. Uudet perhemuodot ovat myös osaltaan vaikuttaneet
asuntokokojen kehitykseen. Kuitenkin suurten asuntojen ollessa todella hyvillä paikoilla,
tulee nekin myytyä. (Kuosma 2016)
Suosittu asuntomuoto Keski-Uudellamaalla on ollut omakotitalo neljällä makuuhuoneella.
Asuntojen kokoluokat ovat omakotitalorakentamisen myötä kasvaneet, kun alueella ei ole
saatavilla paljon ”city-asuntoja”, kuten Helsingin seuduilla. Yksiöiden ja kaksioiden tuotanto
menee lähinnä sijoittajille, jos niitä yleensä edes rakennetaan. (Pasanen 2016)

28

Taulukko 3. Asuntokuntien koot Suomessa vuosina 2000-2014. (Tilastokeskus 2014b)

Asuntojen kokoihin on vaikuttanut Helsingissä keskipinta-ala tavoite, joka on ollut
esimerkiksi vuosina 2001-2008 75 h-m² (Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto 2011, 15).
Kyseinen asia tuli haastatteluissa paljon esille. Asuntokokojen voidaan todeta pienentyneen
2000-luvulla. Kuitenkin asuntokokojen muutokset ovat alueellisia, kuten Keski-Uudenmaan
tilanteesta huomattiin, että asuntokoot ovat siellä omakotitalojen myötä kasvaneet. Taulukosta
3 voidaan huomata, että kokonaisuutta katsoessa yhden ja kahden henkilön asuntokunnat ovat
kasvaneet, kun taas kolmen henkilön asuntokunnista ylöspäin määrät ovat laskeneet.
Asuntojen keskikoko onkin tippunut noin kahteen. Tämän takia asuntoja tarvitaan rakentaa
entistä enemmän. Juntto (2008, 39) kirjoittaa asuntokannan ja asuntotuotannon lisääntyneen
juuri asuntokuntien ja asuntojen määrän kasvun myötä sekä asuntokuntien kokojen
pienentymisen takia. Tämän voi myös päätellä taulukosta 3.
6.4

Asuntolainan korko

2000-luvun alussa yhtiölainan koron marginaali oli 0,5-0,7% ja vuoteen 2007 mennessä korko
oli noussut noin 2%:iin. Nyt tuosta on tasaisesti tultu alaspäin luvun ollessa noin 0,9%. Tällä
hetkellä maksetaan lähinnä vain marginaalia. Koron ja marginaalin kanssa ollaankin tällä
hetkellä varmaan alhaisimmassa tasossa, kun katsotaan vuoden 2000 jälkeistä aikaa. Koroista
euribor on ollut selkeästi suosituin, jonka lisäksi on jonkin verran hyödynnetty kiinteää
korkoa (Kauppinen 2016; Kuosma 2016). Pankin omaa prime-korkoa tuskin kukaan enää
käyttää. Asuntolainan korkomuutoksilla ei ole ollut suurta vaikutusta asuntomyyntiin, mutta
korkojen laskettua negatiivisiksi on asuntosijoittajia lähtenyt paljon liikkeelle. Jos asunto
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ostetaan omaan käyttöön, ei koroilla ole suurta merkitystä, koska asunto on pakko ostaa.
(Kauppinen 2016) Asuntolainaa ostotilanteissa hyödyntävät lähes kaikki ja erityisesti silloin,
kun asunto tulee omaan käyttöön (Kauppinen 2016; Kuosma 2016; Pasanen 2016).

Kuva 3. Asuntolainojen korkokehitys. (Rakennusteollisuus 2016b)

Korot ovat muuttuneet 2000-luvulla paljon, kuten kuvasta 3 näkyy. Vuosina 2010-2015 korot
ovat olleet vain laskussa. Tällä hetkellä korkotilanne tukeekin ihmisiä ostamaan asuntoja.
Asuntolainan koron muutokset eivät ole olleet asuntokaupan esteenä, mutta pankit ovat
tietyllä tapaa kiristäneet lainaehtoja. Pankit testaavat edelleen kuudella prosentilla ihmisten
maksukykyä, jos korot sattuvat nousemaan paljon. Näin kuka tahansa ei lainaa voi saada.
Asiantuntijoiden mukaan ei uskota, että korkotaso lähtisi kuitenkaan lähiaikoina nousemaan,
sillä mitään selviä merkkejä ei ole olemassa. (Kuosma 2016)
Koron muutokset ovat näkyneet asuntomyynnissä liian vähän. Erityisesti nyt, kun korot ovat
alhaiset, menee suurin osa maksuista suoraan lyhennyksiin. Yhtenä suurena syynä
asuntomyynnin vähäisyyteen on talouskriisin vaikutus ihmisten ajatuksiin. Jos kuluttajat
päättävät ostaa asunnon, harva pystyy hankkimaan sen ilman lainaa. Muutto isosta
omakotitalosta voi tapahtua vanhemmalla iällä saman hintatason kerrostaloasuntoon.
(Pasanen 2016) Kuosman (2016) mielestä vanhemmalla väellä saattaa kuitenkin olla joissain
tapauksissa resurssit ostaa uusi asunto ilman lainaa.

30

Kuva 4. Asuntolainakannan vuosikasvu. (Rakennusteollisuus 2016b)

Asuntolainojen korot ovat olleet laskussa viimeisten 10 vuoden aikana. Korot ovat painuneet
nyt ennätyksellisen alas. Samaa toteaa myös Kivistö (2012, 5) ja Hertsi (2016) omissa
kirjoituksissaan. Asuntolainan hankkii siis lähes tulkoon jokainen kuluttaja, koska harvalla on
varaa maksaa suoraan asunnon hinta. Kuvasta 4 voidaan huomata, että asuntolainakannan
vuosikasvu on laskenut melkein joka vuosi, vaikka tämän hetkisen tilanteen luulisi
houkuttelevan asunnon ostajia. Piristymistä vuosikasvussa on nähtävissä käyrän kääntyessä
vuoden 2015 kohdalla kasvuun.
Alhainen korkotaso ei ole näkynyt asuntomyynnissä niin paljon, kuin voisi olettaa.
Asuntokauppojen määrät kasvoivat 2000-luvulla ennen finanssikriisiä, minkä jälkeen
hetkellisen laskun perään asuntokauppojen määrät pysyivät koko maassa pääosin korkealla
vuoteen 2013 asti (Huoneistokeskus 2016). Tietyllä tapaa henkinen kriisi on aiheuttanut
ihmisissä

epävarmuutta

ja

varovaisuutta

asunnon

ostopäätöksessä,

minkä

takia

asuntokauppojen määrät ovatkin Huoneistokeskuksen (2016) mukaan pysyneet hyviä vuosia
alhaisimpina.
6.5

Rakennusluvat ja asuntotuotanto

Isoin rahamäärä rakentamisessa tuotetaan luultavasti suunnittelussa (Pasanen 2016). Herrala
(2016, 10) toteaakin suunnittelun tuottavan 80-90% talon rakentamisen kustannuksista.
Kustannuksia on mahdollista vähentää pysäköinnin järjestelyillä, mutta tonttitarjonnan
heikentyessä on pysäköintiratkaisut sijoitettava maan alle, mikä taas on erityisen kallista.
Kuluttajat haluavat pysäköintimahdollisuuden lämpimään kellariin, mutta he eivät ole
valmiita maksamaan sitä vastaavaa hintaa. Rakennusliikkeetkään eivät saa pysäköinnin
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järjestämisestä läheskään tarvittavia summia, jolloin tämä näkyy suoraan asuntojen hinnoissa.
(Pasanen 2016) Pysäköinnin järjestäminen vähentyneille ja ahtaille tonttimaille vie liikaa
kustannuksia eikä sen aiheuttamaa asuntohintojen nousua nähdä positiivisena asiana.
Tonttimaiden hinnat ovat olleet nousussa 2000-luvulla enemmän kuin asuntojen hinnat.
Asuntojen hinnannousu onkin selitettävissä tonttimaiden hinnoilla. (Kivistö 2012, 5-6)
Rakennusmääräykset ovat muuttuneet ja nostaneet samalla rakentamisen kustannuksia.
Voidaan todeta, että tonttimaa ja kaavoitukset ovat vaikuttaneet kokonaiskustannuksiin
nostavasti.

Eloranta

(2014)

toteaakin

tontin

ja

asemaakaavan

vievän

50-60%

rakennuskustannuksista. Tonttimaasta markkinoilla maksetaan rakennusoikeuden mukaan,
jolloin hinta per neliö ei ole sen korkeampi korkeissa tai matalissa rakennuksissa (Kauppinen
2016). Tonttimaan vähyys taas on vaikuttanut korkeampien rakennusten rakentamiseen
(Kauppinen 2016; Lankinen 2003, 34-35; Vartia 2006, 16). Asuntojen hintoja on nostanut
myös uudet energiamääräykset, jotka tulevaisuudessa kiristyvät entisestään, vaikka ei tiedetä,
onko nollaenergiataloja edes mahdollista tuottaa (Pasanen 2016; Kauppinen 2016).
Nollaenergiataloista puhuttaessa tarkoitetaan taloja, jotka tuottavat energiaa samassa
suhteessa kuin se sitä kuluttaa.
Helsingissä keskipinta-alasta pidetään tiukasti kiinni ja isoja asuntoja on pakko tuottaa.
Rakennuslupia ei ole mahdollista saada, elleivät vaatimukset täyty. Asuntojen kysyjille nämä
suuret asunnot ovat liian isoja, jolloin kaikki asunnot eivät tule myydyiksi. Uudistuotannolla
ei ole mahdollista paikata ongelmaa, jos keskipinta-ala määräyksestä ei luovuta. Tontin hinta
Keski-Uudellamaalla on halvempi, mutta rakentaminen on samanhintaista kuin Helsingissä.
(Pasanen 2016)

Kuva 5. Myönnettyjä rakennuslupia. (Tilastokeskus 2016b)
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Mäki-Fränti et al. (2010, 9) mukaan rakennuslupamäärät ovat laskeneet merkittävästi
vuodesta 2000. Kuvasta 5 voidaan huomata, että myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärät
vastaavasti

nousivat

2000-luvun

alkupuoliskolla,

kunnes

finanssikriisi

aiheutti

laskusuhdanteen. Hieman kuutiomäärät kasvoivat laman jälkeen, mutta lähtivät uudestaan
laskuun. Lupamäärien lasku taas oli melkein säännöllistä vuoteen 2009 asti ja ennen
finanssikriisiä lasku oli todella jyrkkää. Vuonna 2010 lupamäärät yllättäen kasvoivat jopa
12% edellisvuodesta, jolloin asuntorakentaminen lähti nousuun. Paajakkala (2010, 9) on
samaa mieltä siitä, että uusien hankkeiden määrät kasvoivat trendin mukana, kun ne olivat
ensin laskeneet finanssikriisin takia. Kuvassa 6 voi nähdä kuinka eri talotyyppien
asuntoaloitukset ovat vaihdelleet 2000-luvun jälkeen. Kerrostalojen rakentaminen on
nousussa, kun taas omakotitalojen aloitukset ovat laskeneet rajusti. Pasanen (2016) kertookin
omakotitalorakentamisen vähentyneen suuresti, mistä kertoo talopakettien suuri myynnin
lasku.

Kuva 6. Asuntoaloitukset talotyypeittäin. (Rakennusteollisuus 2016c)

2000-luvun alussa ostettiin asuntoja ennen kuin ne olivat valmiita, ja koko ajan ostohetki
siirtyy lähemmäs talon valmistumishetkeä. Ihmiset eivät välttämättä halua väliaikaista
muuttoa mihinkään. Asuntojen sijaitessa halutuilla alueella, ne myydään rakentamisen aikana.
Yleensä sijoittajat ostavat rakentamisen aikana ja muut juuri ennen valmistumista tai
valmistumisen jälkeen. Muutos on tapahtunut 2000-luvun aikana selkeästi. Tähän on
vaikuttanut myös pankkien vain yhden asunnon rahoittaminen, jotta kahden asunnon loukkua
ei pääse syntymään. Niinpä vuodesta 2010 alkaen on ollut vain yksittäisiä kahden asunnon
loukkuun jääneitä kuluttajia (Kauppinen 2016; Kuosma 2016; Pasanen 2016). Maksuehdot
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ovat viime vuosina muuttuneet joustaviksi, jolloin osa asunnon hinnasta maksetaan
kaupanteossa ja loput valmistumisen yhteydessä. (Kauppinen 2016)
2000-luvulla rakentamisen kohdalla on välillä tehty ja välillä oltu tekemättä mitään. 2008 oli
aikamoinen pysäytys kaikilla rakennusliikkeillä. Aloitettuja työmaita saatettiin laittaa
toistaiseksi kiinni, kuten Töölössä kävi. Samana vuonna oli markkinoilla paljon myymättömiä
asuntoja ja pankit rajoittivat lainanantoa, jolloin uudisasuntomyynti heikentyi. Myös
Kauppinen (2016) kertoo, että myymättömiä asuntoja jäi finanssikriisin aikoihin enemmän
kuin muina vuosina. Asuntomarkkinoilla vallitsi ennen ”apteekin hinnat”, eli hinnoista ei
neuvoteltu. Nykyisin myynti on mennyt siihen, että uudiskohteissa on hieman
neuvotteluvaraa ja kuluttajille järjestetään erilaisia kampanjoita. (Kuosma 2016) KeskiUudellamaalla tyhjien asuntojen määrät ovat olleet vähäisiä 2000-luvulla, joten markkinat on
saatu kyllästettyä (Pasanen 2016).

Kuva 7. Valmiiden myynnissä olevien asuntojen määrä. (Rakennusteollisuus 2016c)

Asuntomyynti on vaihdellut vuoden 2000 jälkeisenä aikana paljon. Kuvasta 7 voi huomata
finanssikriisin vaikutukset asuntomyyntiin, eli paljon valmiita asuntoja on ollut myymättä.
Tämä tilanne purkautui heti seuraavana vuonna, mutta myymättömien asuntojen määrä kasvoi
taas vuodesta 2012 alkaen. Kuvasta 7 nähdään, että myymättömien määrä on ollut vuosina
2012-2015 selvästi korkeampi kuin 2000-luvun alkupuoliskolla. Yhtenä syynä tähän on
varmasti finanssikriisin aiheuttamat ongelmat.

34

6.6

Yhteenveto Suomen asuntomarkkinoiden tilanteesta

Puhuttaessa asuntomarkkinoiden tilanteesta pääkaupunkiseudulla, voidaan todeta, että
huoneistojen koot ja ovat pienentyneet 2000-luvun aikana. Kuluttajien asuintottumukset ovat
kokeneet muutoksia, jolloin tarjonnassa on jouduttu reagoimaan asuntokokojen muutoksilla.
Talouden heilahtelujen vaikutukset ovat näkyneet asuntomarkkinoilla myyntiaikojen
pidentymisenä. Ihmisillä on pelko talouden vaihteluista, joten myynti on kokenut pysähdyksiä
2000-luvulla. (Kauppinen 2016)
Yleinen taloustilanne on muuttunut 2000-luvulla, kun verrataan 90-lukuun. Kuluttajien usko
talouteen vaihtelee jatkuvasti, kun asuntomarkkinoiden tilanteet muuttuvat. Finanssikriisi toi
epävarmuutta työmarkkinoille, mikä vaikutti ihmisten asunnon ostohalukkuuteen (Kauppinen
2016; Kuosma 2016). Vuodet 2010-2015 ovat olleet melko pysähtyneitä, markkinoiden
piristyessä ja synkistyessä ajoittain. Kun markkinoilla on hyviä kohteita halutulla sijainnilla,
ne saadaan myytyä, mutta huonompi kohde ei taas tunnu menevän kaupaksi. (Kuosma 2016)
Kun nähdään lehdissä tai verkossa kirjoituksia, joilla on vaikutusta kuluttajien luottamukseen
taloutta kohden, näkyy tämä heti yhteydenottomäärien pienentymisenä ja ihmisten
empimisenä ostopäätöksissä (Kauppinen 2016; Kuosma 2016; Pasanen 2016).
Asuntomarkkinoilla on tullut 2000-luvun puolivälin jälkeen yhdeksän huonoa vuotta
peräkkäin. Vuonna 2008 alkanut finanssikriisi vaikuttaa edelleen asuntomyyntiin eikä tilanne
ole normalisoitunut. Ennen kriisiä oli lyhyt puoli vuotta kestänyt ilmiö, kun asuntokauppa ei
käynyt yhtään, mutta heti perään kauppa kävi hetken todella kiivaasti. Tämän jälkeen vuosi
2008 muutti kaiken, mutta ei finanssikriisi niin synkältä näyttänyt kuin ajateltiin. (Pasanen
Timo)
Kuluttajat siis seuraavat paljon lehdistä ja verkosta talouden näkymiä, joten huonojen uutisien
ilmaantuessa suunnitelmat muuttuvat ja mietitään pidempään. Yhteiskunnallisilla kriiseillä,
kuten sodilla, voidaan todeta olevan vaikutuksia kuluttajien toimintaan. Näkyvyys voi
kuitenkin joissain tapauksissa olla vain alueellista, koska esimerkiksi Ukrainan sodan
vaikutukset Suomen asuntomarkkinoihin jakoivat mielipiteitä haastatteluissa puolesta ja
vastaan. Selvää on, että finanssikriisi vaikutti kuluttajiin kaikkialla tuoden epävarmuutta ja
henkistä kriisiä, jonka voi havaita vielä tänäkin päivänä.
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6.7

Nykypäivän tilanne ja tulevaisuus

Hyvä aika asunnon ostolle on, kun korot ovat alhaalla, lainaa saa hankittua pankista ja
edellistä asuntoa ei ole rasitteena (Kauppinen 2016; Kuosma 2016). Yksittäisen kuluttajan
päätökseen vaikuttaa paljon edellisen asunnon myyntitilanne. Kuluttajilla saattaa olla väärä
käsitys oman asuntonsa arvosta, jolloin se ei mene kaupaksi. Tämä on ollut ongelmana
erityisesti viime aikoina. (Kauppinen 2016) Pasanen (2016) sanoo parhaan ajankohdan
asunnon ostolle olevan, kun oma tarve sitä vaatii. Hän valittelee ulkoisten tekijöiden ohjaavan
kuluttajia asuntomarkkinoilla. Työpaikka, rahoitus, pankki ja välittäjät ovat tyypillisiä
vaikuttajia. Asunnon hankinta ei välttämättä aina edes perustu todelliseen tarpeeseen vaan
mahdollisuuteen.
Tulevaisuutta ajatellen asiantuntijat ovat todenneet asuntokaupassa olevan piristymisen
merkkejä, mutta sisältäen ison kysymysmerkin. Elon (2016, 8) mukaan piristymistä on
nähtävissä erityisesti pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa, kuten Tampereella,
Jyväskylässä, Turussa, Oulussa ja Kuopiossa. Matalasuhdanne on osaltaan vaikuttanut, että
Suomessa saattaa olla jonkin verran patoutunutta kysyntää. Omakotitalokauppa on myös
piristynyt viime aikoina, joka on monesti ollut merkkinä positiivisesta kehityksestä. (Kuosma
2016)
Digitalisaatiosta puhutaan paljon ja se tuo asuntomarkkinoille ison muutoksen. Voikin arvata,
että digitalisaatio tuo ison mullistuksen monelle asuntomyynnin osa-alueelle. Vuokra ja
omistusasunnot, asumisoikeusasunnot sekä osaomistusasunnot saavat uusia asumismuotoja
kilpailijoiksi. Tulevia asumismuotoja voi mahdollisesti olla leasing, osa-leasing, jokin
sopimuspohjainen vaihdantatalous tai joku muu. Esimerkiksi, kun yksi henkilö tarvitsee
asunnon Lappeenrannasta nyt ja toinen henkilö viiden vuoden päästä, voidaan tehdä leasingsopimus. Tällöin ensimmäinen henkilö asuu asunnossa viisi vuotta, jonka jälkeen toinen
henkilö muuttaa tähän samaan asuntoon. Samalla periaatteella asunto voi siirtyä taas
eteenpäin

jollekin

kolmannelle

henkilölle.

Asunnot

paketoitaisiin

mahdollisine

lisävarusteineen eri puolelta tulevilla rahoituksilla, vakuuksilla sekä vakuutuksilla ja kaikki
tapahtuisi jollain tavalla sähköisesti verkossa. (Pasanen 2016) Digitalisaation tuodessa
uudenlaisia mahdollisuuksia on asunnon hankinta muuttumassa verkkotapahtumaksi.
36

Osapuolet eivät siis kohtaa enää toisiaan kasvotusten, jolloin ihmisten välinen luottamus
joutuu koetukselle.

7

Johtopäätökset ja yhteenveto

Tutkielmassa oli tarkoituksena selvittää Suomen asuntomyyntiin vaikuttaneita tekijöitä
vuodesta 2000 alkaen. Tutkimus suoritettiin kolmen haastattelun avulla, joiden tukena
hyödynnettiin tilastotietoja ja muuta kirjallisuutta. Kysymykset oli jaettu aihealueisiin, joiden
yhteenvedoissa nostettiin esille tärkeimmät asiat. Taulukossa 4 on esitetty yhteenveto
tutkimuksessa esiin nousseista keskeisimmistä asioista.
Taulukko 4. Yhteenvetotaulukko

Hintataso noussut
Muutto kaupunkien laitamille
Julkiset liikenneyhteydet ja palvelut
Uusia pieniä kaupunkikeskuksia
Asuntokoot pienentyneet
Asuntolainan korko laskenut
Tontin hinta kasvanut
Tutkimuksen mukaan Suomen asuntomarkkinoilla hintakehitys on ollut vuodesta 2000 alkaen
noususuhdanteinen. Tämän toteaa myös Mäki-Fränti et al. (2010, 1) ja Alho, Esala, Holappa,
Lahtinen & Pöntinen (2013, 15). Nousua tapahtui pääosin finanssikriisin asti, jonka jälkeen
hinnat eivät juurikaan ole muuttuneet. Teorian mukaan asuntomarkkinoiden toiminta on näin
ollen aiempaa parempaa, koska liian pitkään jatkunut noususuhdanne on merkki
markkinoiden toimimattomuudesta. Pääkaupunkiseudulla hintataso on kuitenkin vuoden 2000
jälkeen noussut rajusti, mutta myös muiden suurimpien kaupunkien osalta asuntojen hinnat
ovat selkeästi nousseet. Teorian mukaan asuntomarkkinoiden kehittyminen on aluekohtaista,
minkä takia hinnat saattavat muuttua eri tahtiin. Kuluttajat ovat ajautuneet tilanteeseen, jossa
asuntoa on haettava kaupunkien laidoilta, koska hinta määrää paljon asuinpaikan valinnassa.
Kaupungistumisessa onkin korostunut levittäytyminen keskusta-alueiden ulkopuolisille
alueille, joihin on hyvät kulkuyhteydet ja joista löytyy tarvittavat palvelut. Ihmiset ovat
samalla valmiita muuttamaan paikkakunnalta toiselle, jos haluttua asuinpaikkaa ei
ensimmäisestä vaihtoehdosta löydetä. Hintakehitys on teorian mukaan erilainen jokaisella
asuntomarkkina-alueella ja tämä myös ilmeni haastatteluista.
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Asuntojen tarjonnan keskittyessä uusiin alueisiin syntyy pienempiä keskuksia, joissa
asuntojen hinnat ovat halvempia ja liikkuminen tapahtuu järjestetyillä kulkuyhteyksillä.
Erityisesti pääkaupunkiseudulla tämän suuntainen kehitys on nähtävissä. Kuluttajien muutto
muualle kuin kaupunkien lähettyville on vähentynyt huomattavasti tällä vuosituhannella.
Samansuuntaisen kehityksen on huomioinut Aro (2011, 4-5). Pakarinen (2016, 3-5) toteaa
kaupungistumisen jatkuvan ja jopa lisääntyvän suurimpien kaupunkien läheisyyteen vuoteen
2040 asti. Tämä tarkoittaa, että pienet kylät ja maaseutualueet autioituvat. Kaupungistuminen
on siis tapahtunut teorian mukaisesti eli asuminen on tiheää ja muuttaminen tapahtuu hyvin
etäisyyksien päähän. Näin ollen asiakkaiden kokemat arvot kohtaavat teorian kanssa.
Asuntojen koot ovat vuodesta 2000 alkaen olleet laskusuuntaisia. Asuntojen kokojen
muutokset

ovat

alueellisia,

mutta

varsinkin

kaupungeissa

kerrostalorakentamisen

lisääntymisen ja pienten asuntojen kysynnän vuoksi koot ovat keskimäärin pienentyneet.
Perhemuotojen muuttuessa on tarjontaa muutettava uusien arvojen mukaisiksi. Helsingissä on
olemassa vielä keskipinta-ala vaatimus, jonka seurauksena ainoastaan kysyttyjä pieniä
asuntoja ei voida rakentaa, vaan samassa suhteessa on tuotettava suurempia huoneistoja.
Helsingin ulkopuolella tämänlaisia vaatimuksia ei ole, jolloin siellä pystytään keskittymään
haluttujen asuntokokojen rakentamiseen enemmän. Tarjonta on kuitenkin saatava vastaamaan
kysyntää myös Helsingissä, joten vaatimuksista on joustettava. Asuntokuntien määrät ovat
samanaikaisesti vuosi vuodelta kasvaneet, jolloin asuntoja tarvitaan koko ajan enemmän.
Asuntolainan korot ovat olleet laskusuunnassa vuoden 2008 jälkeen. Korot ovat pudonneet
tähän päivään asti ja ovatkin nyt ennätyksellisen alhaisina. Asiakkaalle koituvat kustannukset
ovat asuntolainan koron myötä laskeneet, kun huomioidaan markkinoiden korkokehitys.
Korkotason putoaminen ei ole kuitenkaan näkynyt asuntomyynnissä nostavasti, koska
kuluttajat ovat epävarmoja asuntoon sijoittamisessa. Asuntolainakannan vuosikasvulla on
ollut samansuuntainen vähentyvä kehitys. Hankkiessaan asuntoa lähes jokainen hankkii
itselleen asuntolainan, jos lainaa on pankista mahdollista saada. Koroista kuluttajat valitsevat
lähinnä euriboria, mutta jonkin verran kiinteääkin on hankittu.
Teorian mukaan asuntojen hinnat ovat selitettävissä tonttimaan hinnoilla. Työn tuloksissa
selvisi etäisyyksien määrittävän tonttihintoja, mikä näin ollen kohtaa teorian kanssa.
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Oikarinen (2005, 4) toteaa samaa ja tarkentaa juuri metropolialueiden asuntohintojen
kasvavan maan hinnan noustessa. Tonttien pienentyessä ja maan arvon noustessa
pysäköintiratkaisujen kustannukset ovat kasvaneet, millä on ollut vaikutusta asuntojen
hintojen kasvuun. Kustannukset ovat kasvaneet erityisesti paikoissa, joihin on pysäköinti
rakennettu maan alle. Ihmiset haluavat lämpimän pysäköintipaikan autolleen, mutta eivät ole
valmiita maksamaan siitä. Asuntotuotannossa myymättömiä asuntoja on esiintynyt
finanssikriisin aikaan eniten, mutta vuodesta 2012 eteenpäin määrät ovat olleet suurempia
kuin mitä ne olivat 2000-luvun alkupuoliskolla. Osasyy tähän voi olla pankkien
lainoitusehtojen tiukentumien, jonka seurauksena asuntolainan voi hankkia vain yhtä asuntoa
varten, jolloin kahden asunnon loukkuja ei pääse syntymään. Kuitenkin maksuehdot asunnon
hankintaa varten ovat muuttuneet joustavimmiksi, jolloin kuluttajilla on enemmän
maksuaikaa.
Asuntomarkkinoiden tarjonta on muuttunut Suomessa asuntojen kokojen pienentyessä.
Sijainti on noussut merkittävään arvoon ostopäätöstä tehtäessä, jolloin tarjontaa on lähdetty
keskittämään halutut kriteerit täyttäville alueille. Kivistön (2012, 5-6) mukaan ihmisten halu
asua juuri tietyssä paikassa vaikuttaa hinnanmuodostumiseen. Tästä seuraa tulevaisuudessa
se, että nyt kaupungin laidalla olevien asuntojen hintataso nousee ja joudutaan siirtymään
vieläkin kauemmaksi. Asuntoja tarvitaan enemmän kasvaneiden asuntokuntien määrän
tarpeisiin. Myyntiajat ovat asuntomarkkinoilla venyneet, mikä on johtunut osittain
taloudellisista heilahteluista. Kuluttajien taloudellisen tilanteen seuranta näkyy Suomen
asuntomarkkinoilla, jolloin asuntomyynnissä on huomattavissa piristymisen ja synkistymisen
hetkiä. Erityisesti finanssikriisi vaikutti paljon asuntomarkkinoihin ja sen merkkejä on
edelleen havaittavissa. Oikarinen (2011, 145) sanookin asuntomarkkinoiden olleen vahvasti
mukana viimeisen vuosikymmenen talouden heilahteluissa.
Tämän hetkinen tilanne on kuluttajalle hyvä asunnon ostoa ajatellen. Elo (2016, 8) mukaan
omistusasuminen on tällä hetkellä järkevämpi ratkaisu kuin vuokralla asuminen. Korot ovat
alhaalla ja asuntolainaa saadessaan oma asunto on kannattavaa hankkia. Kuluttajien tulisi
suunnitella asunnon ostopäätös omien tarpeidensa mukaan, mutta monesti ulkoiset tekijät
vaikuttavat päätöksentekoon. Tulevaisuudessa asuntomyynnin uskotaan piristyvän varsinkin
kaupunkialueilla. Kovan rahan rakentamisen, eli rakennusliikkeiden alusta loppuun
suorittaman rakennusprosessin, uskotaankin rikkovan ennätyksen sitten vuoden 2000 jälkeen,
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kun patoutunut kysyntä lähtee purkautuman asuntomarkkinoilla (Sinervä 2016, 8).
Markkinoiden tulevaisuus nähdään odottavana, koska digitalisaatio voi voimistuessaan tuoda
asuntomyyntiin uudenlaisia ratkaisumalleja.
Tulosten perusteella voidaan ymmärtää enemmän asuntojen kysyntään vaikuttaneista
tekijöistä. Hintakehitys on ajanut ihmiset ydinkeskustojen ulkopuolelle, jolloin kaupungit ovat
laajentuneet. Kaupungistumisen myötä ihmiset ovat pakotettuina etsimään asuinaluetta
kaupunkien laitamilta, koska kaikki eivät mahdu jo täyteen rakennettuihin alueisiin. Hyvien
kulkuyhteyksien ja palveluiden läheisyyteen muuttaminen on painottunut joka vuosi
enemmän. Asuntokokojen pienenettyä on omakotitalorakentaminen vähentynyt, jolloin
voidaan todeta Suomenkin olevan menossa enemmän suurkaupunkimaiseen tyylisuuntaan.
Asuntolainan koron laskusuunta ei ole houkutellut odotetusti asunnon ostajia markkinoille,
joten finanssikriisin aiheuttamat vaikutukset näkyvät yhä ihmisten käytöksessä. Asiantuntija
huomauttaakin, että tulee muistaa asuntomarkkinoiden ja taloustilanteen välisen yhteyden
olevan aina olemassa, vaikka se välillä supistuisikin pieneksi (Elo 2016, 8).
Jatkotutkimusaiheena olisi mielenkiintoista tutkia eri kaupunkien eroja toisiinsa sekä
tarkastella tarkemmin suurimpien kaupunkien asuntomarkkinoita ja selvittää, onko näiden
välillä eroavaisuuksia havaittavissa. Jatkotutkimuksissa olisi mahdollista lisätä aiheeseen
vaikuttavia tekijöitä, jotka toisivat omat näkökulmansa analyyseihin. Eri maiden välinen
tarkastelu olisi hieman laaja, mutta kiinnostava aihe jatkoa ajatellen.

40

Lähdeluettelo
Ahti, A. (2010) Rakennusalan taloustaantuman 2009-2012 vertailu taloustaantumaan 19901994. Rakentajain kalenteri 2010, s. 487-496.
Aktia (2016) Korot ja lyhennystavat [verkkodokumentti] [Viitattu 19.03.2016]. Saatavilla:
http://www.aktia.fi/fi/lainat/korot-ja-lyhennystavat
Alho, E., Esala, L., Holappa, V., Lahtinen, M. & Pakarinen, S. (2013) Alueellisten
asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2015. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT).
Helsinki, PTT. Työpapereita 144.
André, C. & García, C. (2012) Housing Price and Investment Dynamics in Finland.
Organisation for Economic Co-operation and Development. OECD Publishing. OECD
Economics Department Working Papers 962.
Antikainen, J. & Holstila, E. (2015) Onko maallamme malttia kaupungistua? Aluekehityksen
konsulttitoimisto MDI (Management Design Intelligence). Helsinki, Kaupunkipolitiikan
tiekartta.
Asuntolaina (2012) Asuntolainan korko [verkkodokumentti] [Viitattu 13.03.2016]. Saatavilla:
http://www.asuntolaina.org/asuntolainan-korot/
Aro, T. (2011) Muuttoliikkeen vaikutus kuntien elinvoimaan. Kuntajohtajapäivät 2011.
Seinäjoki 11.08.2011. Valtion teknologinen tutkimuskeskus (VTT), s. 1-36.
Baghestani, H., Kaya, I. & Kherfi, S. (2013) Do Changes in consumers home buying attitudes
predict directional change in home sales? Applied Economics Letters, vol. 20, nro. 5, s. 411415.
Campbell. J. Y. & Cocco, J. F. (2005) How Do House Prices Affect Consumption? Evidence
From Micro Data. National Bureau Of Economic Research (NBER). Cambridge, NBER.
Working Paper 11534.
41

Gibler, K. M. & Tyvimaa, T. (2014) The Potential for Consumer Segmentation in the Finnish
Housing Market. Journal of Consumer Affairs, vol. 48, nro. 2, s. 351-379.
Global Property Guide (2014) House prices in Finland stable, but slow economic growth is
hurting sentiment [verkkodokumentti] [Viitattu 12.03.2016]. Saatavilla:
http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Finland/Price-History
Duca, J. V., Muellbauer, J. & Murphy, A. (2010) Housing markets and the financial crisis of
2007–2009: Lessons for the future. Journal of Financial Stability, vol. 6, nro. 4, s. 203-217.
Elo, E. (2016) Asuntokaupan hyvä vire jatkuu. Kauppalehti nro. 58, s. 8-9.
Eloranta, R. (2014) Asuntojen rakennuskustannukset [verkkodokumentti] [Viitattu
19.03.2016]. Saatavilla:
https://www.rakennustieto.fi/material/attachments/5oJ5FjlGF/LVcdpLi5V/Rakennusfoorumi0
71014REloranta.pdf
Feldstein, M. S. (2007) Housing, Credit Markets And The Business Cycle. National Bureau
Of Economic Research (NBER). Cambridge, NBER. Working Paper 13471.
Finanssivalvonta (2014) Lainakorko muodostuu viitekorosta ja pankin pyytämästä
marginaalista [verkkodokumentti] [Viitattu 19.03.2016]. Saatavilla:
http://www.finanssivalvonta.fi/fi/Finanssiasiakas/Tuotteita/Lainat/Asuntolainat/Pages/Lainak
orko.aspx
Freystätter, H. & Mattila, V. M. (2011) Finanssikriisin vaikutuksista Suomen talouteen
[verkkolehti] [Viitattu 20.03.2016]. Saatavilla: http://www.suomenpankki.fi/pdf/167911.pdf
Fujita, M. (2010) The Evolution Of Spatial Economics: From Thünen To The New Economic
Geaography. The Japanese Economic Review, vol. 61, nro. 1, s. 1-32.

42

Helsingin kaupunki Kiinteistövirasto (2011) Asuntotuotannon keskipinta-alan ja
huoneistotyyppijakauman ohjaaminen – ohjausmallit sekä niiden edut ja haitat – ohjauksen
kehittäminen [verkkodokumentti] [Viitattu 05.04.2016]. Saatavilla:
http://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Suomi/Esitys/2012/Ksv_2
012-12-11_Kslk_35_El/604279A7-EFE4-4CBD-B500-0F0273E078CE/Liite.pdf
Herrala, O. (2016) Asunnot voi rakentaa nykyistä halvemmalla. Kauppalehti nro. 41, s. 10-11.
Hertsi, A. (2016) Nordea: Uusien asuntolainojen korkoja pitäisi nostaa [verkkodokumentti]
[Viitattu 11.03.2016]. Saatavilla:
http://www.kauppalehti.fi/uutiset/nordea-uusien-asuntolainojen-korkoja-pitaisinostaa/rAebb2af
Holappa, V., Huovari, J., Karikallio, H. & Lahtinen, M. (2015) Alueellisten
asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2017. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT)
Helsinki, PTT. Työpapereita 169.
Huoneistokeskus Oy (2016) Katsaus asuntomarkkinoihin. Huoneistokeskus Oy 25.2.2016.
[Monistekokoelma]
Huovari, J., Laakso, S., Luoto, J. & Pekkala, S. (2002) Asuntomarkkinoiden alueellinen
ennuste. Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT). Helsinki, PTT. Työpapereita 185
Huovari, J. & Volk, R. (2005) Alueellisten asuntomarkkinoiden kehitys vuoteen 2008.
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT). Helsinki, PTT. Työpapereita 77.
Hurd, M. D. & Rohwedder, S. (2010) Effect Of The Financial Crisis And Great Recession On
American Households. National Bureau Of Economic Research (NBER). Cambridge, NBER.
Working Paper 16407.
Hyytinen, A., Johansson, E. & Määttänen, N. (2006) Omistusasunnon ja asuntolainan rooli
kodin taloudessa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 102.vsk., KAK 1/2006, s. 48–66.

43

Juntto, A. (2008) Asumisen muutos ja tulevaisuus. Ympäristöministeriö Rakennetun
ympäristön osasto. Helsinki, Edita Prima Oy. Suomen ympäristö 33.
Kamalodin, S. (2011) Asset bubbles, financial crises and the role of human behavior.
Rabobank Economic Research Department, Utrecht. Tammikuu 2011.
Karvonen, S., Moisio, P. & Simpura, J. (2009) Suomalaisten hyvinvointi ja elinolot 2000
-luvulla. Lapsiperheiden hyvinvointi. Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. s. 20-35.
Kivistö, J. (2012) Suomen asuntohintakehitys ja siihen vaikuttavat tekijät [verkkolehti]
[Viitattu 22.02.2016]. Saatavilla:
http://www.suomenpankki.fi/fi/julkaisut/selvitykset_ja_raportit/bof_online/Documents/BoF_
Online_04_2012.pdf
Kuntaliitto (2012) Väestönmuutos kunnittain 2012 kuntajaon mukaan [verkkodokumentti]
[Viitattu 31.03.2016]. Saatavilla:
http://www.kommunerna.net/sv/databanker/statistik/befolkning/Documents/V%C3%A4est%
C3%B6nmuutos%202000-2030%20KJ2012%203%20karttaa.pdf
Laakso, S. (2000) Regional housing markets in boom and bust: The expreience of Finland.
Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT). Helsinki, PTT. Raportteja 169.
Laakso, S. & Loikkanen, H. A. (2004) Kaupunkitalous – Johdatus kaupungistumiseen,
kaupunkien maankäytön sekä yritysten ja kotitalouksien sijoittumiseen. Helsinki, Gaudeamus.
Lankinen, M. (2003) Asuntojen tarve ja tuotanto 2001-2030 – Ennustemallin uudistaminen,
menetelmät ja tulokset. Suomen ympäristö 639. Ympäristöministeriö Asunto- ja
rakennusosasto. Helsinki, Edita Prima Oy.
Lehtinen, I. (2013) Talouskriisi on kohdellut lempeästi suomalaisten asumista
[verkkodokumentti] [Viitattu 18.04.2016]. Saatavilla:
http://www.stat.fi/artikkelit/2013/art_2013-03-11_008.html

44

Loikkanen, H. A. & Laakso, S. (2016) Tiivistyvä kaupunkikehitys – Tuottavuuden ja
hyvinvoinnin kasvun perusta. Helsinki, Tehokkaan Tuotannon Tutkimussäätiö. Julkaisusarja
5.
Loikkanen, H. A., Laakso, S. & Susiluoto, I. (2012) Metropolialueen talous: Näkökulmia
kaupunkitalouden ajankohtaisiin aiheisiin. Kaupunkitutkimus ja metropolitiikka. Helsingin
kaupunki Tietokeskus.
Loikkanen, H. A & Salo, S. (1992) Asuntomarkkinoiden toiminnan edistäminen.
Kansantaloudellinen aikakauskirja. 88.vsk., 1/1992, s. 14-30.
Lin, T. T., Lee, C-C. & Lin, H-C. (2012) Analysis of customer profit contribution for banks
with the concept of marketing mix strategy between 4Cs and 5Ps. Springer Science &
Business Media, vol 7, nro. 1, s. 37-59.
Maailmanpankki (2008) World Development Report 2009: Reshaping Economic Geography.
Washington, Maailmanpankki.
Mian, A. & Sufi, A. (2010a) House Prices, Home Equity-Based Borrowing, and the U.S.
Household Leverage Crisis. American Economic Review, vol. 101, nro. 5, s. 2132-2156.
Mian, A. & Sufi, A. (2010b) Household Leverage and the Recession of 2007-2009. IMF
Economic Review, vol 58, s. 74-117.
Muellbauer, J. & Murphy, A. (1997) Booms And Busts In The UK Housing Market. The
Economic Journal, vol. 107, nro 445, s. 1701-1727.
Mäki-Fränti, P., Lahtinen, M. & Karikallio, H. (2010) Alueellisten asuntomarkkinoiden
kehitys vuoteen 2012, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos (PTT). Helsinki. PTT.
Työpapereita 120.
Noponen, S. (2011) Ei kuplaa – asuntohinnat nousseet vain 60 prosenttia [verkkodokumentti]
[Viitattu 02.03.2016]. Saatavilla:
45

http://www.taloussanomat.fi/asuminen/2011/04/06/ei-kuplaa-asuntohinnat-nousseet-vain-60prosenttia/20114886/310
Nordea (2016) Asuntolainan korko- ja lyhennystavat [verkkodokumentti] [Viitattu
11.03.2016]. Saatavilla:
http://www.nordea.fi/henkiloasiakkaat/lainat/asuminen/asuntolainan-korko-jalyhennystavat.html
Oikarinen, E. (2005) Is Housing Overvalued In The Helsinki Metropolitan Area.
Elinkeinoelämän Tutkimuslaitos ETLA. Helsinki, ETLA. Keskusteluaiheita nro. 992.
Oikarinen, E. (2007) Studies On Housing Price Dynamics. Turku School of Economics.
Tampere, Esa Print Tampere. Sarja A-9:2007.
Oikarinen, E. (2008) Interaction between housing prices and household borrowing - the
Finnish case. Aboa Centre for Economics (ACE). Turku, ACE. Discussion Paper nro. 29.
Oikarinen, E. (2009a) Household borrowing and metropolitan housing price dynamics –
Empirical evidence from Helsinki. Journal of Housing Economics, vol. 18, nro. 2, s. 126-139.
Oikarinen, E. (2009b) Interaction between housing prices and household borrowing: The
Finnish case. Journal of Banking & Finance, vol. 33, nro. 4, s. 747-756.
Oikarinen, E. (2011) Asuntohintojen kansantaloudelliset vaikutukset. Kansantaloudellinen
aikakauskirja.107.vsk., KAK 2 / 2011, s. 128-149.
Osuuspankki (2016) Korot ja hinnat [verkkodokumentti] [Viitattu 11.03.2016]. Saatavilla:
https://www.op.fi/op/henkiloasiakkaat/lainat/korot-ja-hinnat?id=20600&srcpl=8
Paajakkala, P. (2010) Asuntojen rakentamis- ja korjaustarve. OP-Pohjola-ryhmä
Asuntoseminaari, Kuopio, 10.08.2010. Valtio teknologinen tutkimuskeskus (VTT), s. 1-30.

46

Pakarinen, S. (2016) Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä
rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 seminaari. Helsinki 26.01.2016. Rakennusteollisuus, s. 122.
Peltola, R. & Väänänen, J. (2010) Asuntotontin hintaindeksit 1985-2009.
Maanmittauslaitoksen selvityksiä 1/2010. Maanmittauslaitos.
Puusa, A., Reijonen, H., Juuti, P. & Laukkanen, T. (2012) Akatemiasta markkinapaikalle –
johtaminen ja markkinointi aikansa kuvina. Helsinki, Talentum.
Rakennuslupa (2016) Rakennuslupa – Mitä kaikkea siihen kuuluukaan [verkkodokumentti]
[Viitattu 13.03.2016]. Saatavilla: http://www.rakennuslupa.fi/
Rakennusteollisuus (2016a) Asuntojen hinnat [verkkodokumentti] [Viitattu 04.04.2016].
Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Talous-tilastot-jasuhdanteet/Kuviopankki/Asuntomarkkinat/Asuntojen-hinnat-ja-vuokrat/
Rakennusteollisuus (2016b) Asuntoluototus [verkkodokumentti] [Viitattu 06.04.2016].
Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Talous-tilastot-ja
suhdanteet/Kuviopankki/Asuntomarkkinat/Asuntoluototus/
Rakennusteollisuus (2016c) Asuntomarkkinat, asuntotuotanto [verkkodokumentti] [Viitattu
07.04.2016]. Saatavilla: https://www.rakennusteollisuus.fi/Tietoa-alasta/Talous-tilastot-jasuhdanteet/Kuviopankki/Asuntomarkkinat/
Ramcharan, R. & Crowe, C. (2013) The Impact of House Prices on Consumer Credit:
Evidence from an Internet Bank. Journal of Money, Credit and Banking, vol. 45, nro. 6, s.
1085-1115.
Ricardo, D (1821) Principles of Political Economy and Taxation [verkkodokumentti] [Viitattu
18.04.2016]. Saatavilla:
http://www.econlib.org/library/Ricardo/ricP3a.html#Ch.14, Taxes on Houses

47

Ruuskanen, V. (2015) Demografisten tekijöiden vaikutus asuntomarkkinoihin. Maankäyttö.
2/2015, s. 28-30.
Saarinen, M. (2016) Nordea: “Nyt on hyvä aika ostaa asunto, jos…”[verkkodokumentti]
[Viitattu 22.02.2016]. Saatavilla:
http://www.talouselama.fi/uutiset/nordea-nyt-on-hyva-aika-ostaa-asunto-jos-6248402
Sainio, K. (2015) Selvitys kaavamääräysten kustannusvaikutuksista. Helsinki, RAKLI.
Joulukuu 2015.
Schauman, H. (2014) Tonttimaantarjonta, sääntely ja asuntojen hinnat. Kansantaloudellinen
aikakauskirja. 110. vsk., 1/2014, s. 96-110.
Sinervä, I. (2016) Asuntorakentaminen lyömässä ennätyksiä. Kauppalehti nro. 54, s. 8-9.
Sullstrom, R. Laakso, S. & Loikkanen, H. (1997) Finnish population centres growing, vol. 69,
nro 4, s. 9-15
Suomen Pankki (2011) Rahoitustilastot – vuosikatsaus 2010 [verkkodokumentti] [Viitattu
04.03.2016]. Saatavilla:
http://www.suomenpankki.fi/fi/tilastot/tase_ja_korko/Documents/Rahoitustilastot_vuosikatsa
us_2010.pdf
Sutton, G. D. (2002) Explaining changes in house prices. BIS Quarterly Review, s. 46- 55.
Tebest, T. (2015) Asuntojen hinnat jopa kaksinkertaistuneet pääkaupunkiseudulla – Katso
oman alueesi hinnannousu [verkkodokumentti] [Viitattu 29.02.2015]. Saatavilla:
http://yle.fi/uutiset/asuntojen_hinnat_jopa_kaksinkertaistuneet_paakaupunkiseudulla_katso_o
man_alueesi_hinnannousu/8002743
Tilastokeskus (2014a) Yleiskatsaus Asuntokanta 2014 [verkkojulkaisu] [Viitattu 02.03.2016].
Saatavilla: http://www.stat.fi/til/asas/2014/01/asas_2014_01_2015-10-14_kat_001_fi.html

48

Tilastokeskus (2014b) Liitetaulukko 1. Asuntokunnat koon mukaan ja asuntokuntien
keskikoko 1960- 2014 [verkkodokumentti] [Viitattu 11.04.2016]. Saatavilla:
http://www.stat.fi/til/asas/2014/asas_2014_2015-05-26_tau_001_fi.html
Tilastokeskus (2015) Asuminen [verkkodokumentti] [Viitattu 11.03.2016]. Saatavilla:
http://tilastokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_asuminen.html#talotyyppi
Tilastokeskus (2016a) Rakennuskustannukset pysyivät helmikuussa vuodentakaisella tasolla
[verkkojulkaisu] [Viitattu 19.03.2016]. Saatavilla:
http://tilastokeskus.fi/til/rki/2016/02/rki_2016_02_2016-03-15_tie_001_fi.html
Tilastokeskus (2016b) Myönnettyjen rakennuslupien kuutiomäärä väheni vuoden 2015
viimeisellä neljänneksellä [verkkojulkaisu] [Viitattu 29.2.2016]. Saatavilla:
http://www.stat.fi/til/ras/2015/12/ras_2015_12_2016-02-26_fi.pdf
Vainio, T. (2016) Uusien asuntojen tarve keskittyy suurimmille kaupunkiseuduille.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy. Espoo, VTT. Technology 247.
Vartia, L. (2006) Finland’s Housing Market: Reducing Risks and Improving Policies. OECD
Economics Department Working Papers, nro. 514, OECD Publishing.
Verick, S. & Islam, I. (2010) The Great Recession of 2008-2009: Causes, Consequences and
Policy Responses. IZA. Germany, Iza. Discussion Paper, nro. 4934.
Verohallinto (2016) Asuntolainan korkovähennys [verkkodokumentti] [Viitattu 19.03.2016].
Saatavilla:
https://www.vero.fi/fi-FI/Henkiloasiakkaat/Asunnon_osto/Asuntolainan_korkovahennys
Visio (2005) Kiinteistö- ja rakennusklusterin Visio 2010. Vision strategiapäivitys, Raportti 4.
Von Bruun, S., Kirvelä, T. (2009) Suurten kaupunkien tulevaisuus ja tulevaisuuden
kaupunkipolitiikka. Suomen Kuntaliitto. Helsinki, Suomen Kuntaliitto. Acta 212.

49

Zhang, Y., Hua, X. & Zhao L. (2012) Exploring determinants of housing prices: A case study
of Chinese experience in 1999–2010. Economic Modelling, vol. 29, nro. 6, s. 2349-2361.
Eduskunnan päätös
Eduskunnan päätöksen mukaan säädetään, Maankäyttö- ja rakennuslaki, 5.2.1999/132.
Sisäasiainministerin esitys
Sisäasiainministerin esityksestä annetun rakennuslain (370/58) nojalla säädetään
Rakennusasetus, 266/1959. I osasto, Yhteiset säännökset.
Haastattelut:
Kauppinen, M. (2016) Haastattelu 21.03.
Kuosma, M. (2016) Haastattelu 21.03.
Pasanen, T. (2016) Haastattelu 22.03.

50

Liiteluettelo
Liite 1.
KYSYMYKSET:
Asuntomarkkinat:
1. Miten asuntomarkkinoiden tilanne on muuttunut kuluttajamarkkinoita ajatellen 2000luvun aikana?
2. Mitä talouden heilahteluja (esimerkiksi finanssikriisi) asuntomyyntiin on vaikuttanut?
Onko muita? Miten ne ovat ilmenneet?
Hintakehitys:
3. Miten asuntojen hintakehitys on vaihdellut 2000-luvun aikana?
4. Miten hintakehitys on näkynyt eri asumismuotojen välillä? Miten hintakehitys on
näkynyt eri alueilla? (Kaupungit VS muu Suomi)
Asuntojen koko:
5. Minkä kokoisia asuntoja kuluttajat haluavat nykyään ja kuinka heidän preferenssinsä
ovat muuttuneet 2000-luvulla?
Kaupungistuminen:
6. Mille alueille asuntomyynti on sijoittunut 2000-luvulla? Asuinpaikan kriteerit?
7. Kuinka kaupungistuminen on tullut asuntomyynnissä esiin?
8. Kilpailu tietyille alueille on suuri, mutta onko kuluttajille ns. B-vaihtoehto
asuinpaikan sijainnille, jos halutusta paikasta sellaista ei ole saatavilla?
Rakennusluvat ja asuntotuotanto:
9. Miten rakennuskustannukset ovat muuttunet 2000-luvulla?
10. Mitkä tekijät muodostavat suurimman osan rakennuskustannuksista? Mitkä asiat ovat
vaikuttaneet rakennuskustannusten määrään?
Asuntolainan korko:
11. Kuinka asuntolainan korko on vaihdellut 2000-luvulla? Kuinka sen muutokset ovat
vaikuttaneet asuntomyyntiin?
12. Kuinka moni kuluttaja hyödyntää asuntolainan hankintaa?
Rakennusluvat ja asuntotuotanto:
13. Miten rakennuslupien määrät ovat vaihdelleet?
14. Millainen tilanne asuntotuotannolla on ollut 2000-luvulla?
15. Millainen on ollut kysynnän ja tarjonnan ero? Meneekö kaikki asunnot kaupaksi vai
jääkö paljon tyhjilleen/myymättömäksi?
Nykypäivän tilanne ja tulevaisuus:
16. Mikä ajankohta/tilanne on ollut kuluttajalle paras mahdollinen asunnon ostoa
ajatellen?
17. Tulevaisuuden arviointia?
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