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asuntomarkkinamuuttujia ovat asuttu asuntokanta, asuntorakentaminen ja
asuntojen hinnat. Aluksi esitellään lyhyesti Suomen asuntomarkkinoiden kehitystä ja asuntomarkkinateoriaa, jonka pohjalta ennustemalleihin valitaan
selittävät muuttujat. Ennustettaville muuttujille on estimoitu ennustemallit
mixed-effect -menetelmällä. Menetelmä sallii myös alueellisten asuntomarkkinoiden erojen mallintamisen. Tutkimuksessa esitellään selittävien muuttujien ja asuntomarkkinamuuttujien ennusteet suurimpien kaupunkien seutukunnille ja kuudelle eri alueaggregaatille vuoteen 2005 asti. Ennusteen mukaan asuntohintojen nousu hidastuu ja alueelliset erot kapenevat vuoden
2002 jälkeen. Pääkaupunkiseudulla hinnat pysyvät lähes vuoden 2002 tasolla ja muualla maassa hinnat nousevat vain vähän kuluttajahintoja nopeammin. Vilkkainta asutun asuntokannan kasvu ja rakentaminen on Oulun ja
Tampereen seutukunnissa sekä kehyskunnissa. Pääkaupunkiseudun voimakkaimman kasvun taittaa muuttovoiton väheneminen.
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ABSTRACT: This study develops a regional housing market forecast model
and constructs medium-term forecasts. The forecasts are provided for the
permanently occupied housing stock, housing construction and housing
prices. Forecast models are derived from housing market theory, briefly
discussed in the study. We estimate mixed-effect models for each of the
dependent variable. The procedure allows modelling of region-specific
effects. This study presents forecasts for the regions containing the biggest
cities and for six aggregate regions up to 2005. According to the forecast,
the rate of increase in housing prices will slow and regional housing prices
will converge somewhat after 2002. In the metropolitan area of Helsinki,
prices will remain almost at the level for 2002 and in other parts of the
country price increases will barely exceed inflation. The regions of Oulu and
Tampere and the surroundings of the capital will witness the biggest increase
in housing stock, and housing construction is most active in these areas. In
case of the capital area, the slowdown in the migration surplus will dampen
the strongest growth in housing stock and housing construction.
Keywords: Housing markets, forecast, housing stock, housing construction,
housing price.

ESIPUHE
Suomen asuntomarkkinoiden kehitys on ollut hyvin vaihtelevaa. 1980-luvun
lopulla rahoitusmarkkinoiden vapautuessa asuntojen hinnat nousivat erittäin
nopeasti. Asuntotuotanto kohosi ennätykselliseen 70 000 uuden asunnon
vuosivauhtiin vuonna 1990. Laman aikana hinnoista katosi kolmasosa ja rakentamisesta lähes kaksi kolmasosaa. Lukemattomat kotitaloudet joutuivat
suuriin vaikeuksiin asuntolainojensa kanssa ja rakennusyrityksiä kaatui tukuittain.
Laman jälkeen asuntojen hinnat ovat jälleen nousseet ja rakentaminen
vilkastunut. Samalla on tullut esille kokonaan uusi piirre. Asuntomarkkinat
kehittyvät hyvin eri tavoin maan eri osissa. Hintojen nousu on ollut hyvin
voimakasta pääkaupunkiseudulla, jossa myös asuntotuotanto on lisääntynyt
selvästi. Maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa sen sijaan hintojen nousu on jäänyt maltillisemmaksi ja tyhjien asuntojen määrä on selvästi kasvanut.
Suuret ja alueittain toisistaan poikkeavat vaihtelut aiheuttavat monenlaisia vaikeuksia asuntomarkkinoilla toimijoille. Yllättävät muutokset merkitsevät suuria riskejä sekä omistusasuntojen ostajille, rakennuttajille kuin
myös rakennusyrityksille. Myös järkevän asuntopolitiikan suunnittelu on vaikeaa, jos markkinakehitys on huonosti ennakoitavissa.
Näitä vaikeuksia ei voida kokonaan poistaa. Mutta hyvä käsitys markkinoiden keskeisistä riippuvuussuhteista ja todennäköiseen kokonais- ja aluetaloudelliseen kehitykseen perustuva arvio asuntojen hinnoista ja rakentamisesta maan eri osissa useamman vuoden tähtäyksellä helpottaa suunnittelua
ja päätöksentekoa. Suomessa ei kuitenkaan ole juurikaan laadittu asuntomarkkinaennusteita, ja systemaattiset alueelliset ennusteet puuttuvat kokonaan.
Käsillä oleva tutkimus on tarkoitettu paikkaamaan tätä tiedon puutetta.
Se on ensimmäinen askel systemaattisen ennustekehikon luomisessa Suomen eri alueiden asuntomarkkinoille. Ennustekehikolla pyritään muodostamaan käsitys asutun asuntokannan, asuntohintojen ja rakentamisen kehityksestä maan eri osissa 3-5 vuoden aikajänteellä. Samalla kun kehikko auttaa ennustamaan asuntomarkkinailmiöitä, se laajentaa aluekehityksen ennakointia uudelle ja hyvin tärkeälle osa-alueelle.
Tutkimus on tehty Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen ja Kaupunkitutkimus TA Oy:n yhteishankkeena. PTT:ssa hankkeen toteuttamisesta
ovat vastanneet YTM Janne Huovari, KTM Jani Luoto ja projektin alkuvaiheessa KTT Sari Pekkala. Kaupunkitutkimus TA:sta projektin toteuttamiseen
on osallistunut VTT Seppo Laakso. Tutkimuksen on mahdollistanut laajan rahoituskonsortion taloudellinen tuki. Konsortioon ovat kuuluneet Ympäristöministeriö, Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry, Helsingin kaupungin tietokeskus, Rakennusteollisuuden keskusliitto RTK, Osuuspankkikeskus,
Sampo ja Suomen kiinteistöliitto ry. Rahoittajien asettaman ohjausryhmän
vahva asiantuntemus on vaikuttanut tuntuvasti myös projektin sisällön muotoutumiseen. Tekijät kiittävät rahoittajia tuesta. PTT haluaa myös kiittää
Seppo Laaksoa erinomaisesta yhteistyöstä.
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1.

JOHDANTO

Asuntomarkkinat ovat merkittävä osa kansantaloutta. Investoinneista reilu
viidennes koostuu asuntorakentamisesta. Asuntojen omistus ja vuokraus,
kiinteistöalan palvelut sekä talonrakennusala yhdessä siihen läheisesti liittyvien teollisuus- ja palvelualojen kanssa vastaavat noin viidenneksen osuudesta Suomen bruttokansantuotteesta. Asumisella on suuri merkitys myös
kotitalouksien kannalta, sillä asumiskustannukset muodostavat yhden suurimmista eristä keskivertokotitalouden kulutusmenoissa. Asumisella monine
eri ulottuvuuksineen onkin suuri merkitys hyvinvoinnin kannalta.
Asuntokysynnän taustalla olevat taloudelliset tekijät voivat vaihdella
huomattavasti vakaissakin kokonaistaloudellisissa oloissa. Kun asuntojen
tarjonta on väistämättä hidasliikkeistä, kysynnän vaihtelut heijastuvat huomattavasti asuntovaraumaan eli tyhjien asuntojen määrään ja asuntohintoihin. Rakennuskustannusten ja hintojen muuttuessa myös uudisrakentaminen
vaihtelee tuntuvasti. Erityisesti tämä pätee yksittäisiin alueisiin, joiden asuntokysyntään vaikuttavat yleisten makrotaloudellisten tekijöiden ohella myös
alueelliset tekijät, kuten muuttoliike ja työllisyys. Asuntomarkkinoiden valtakunnallinen ja alueellinen kehitys Suomessa 1980- ja 1990-luvulla tarjoavat
hyvän esimerkin asuntomarkkinoiden vaihteluiden voimakkuudesta ja alueellisista erityispiirteistä.
Asuntojen hintojen ja asuntomarkkinoiden muiden osatekijöiden voimakkaat vaihtelut aiheuttavat ongelmia sekä kotitalouksille asumispalvelusten

kuluttajina

että

rakennuttajille,

rakennusyrityksille

ja

asuntojen

omistajille asumispalvelusten tarjoajina. Voimakkaat vaihtelut asuntojen
hinnoissa lisäävät omistamiseen ja asuntoinvestointeihin liittyvää riskiä.
Hintojen

voimakas

velkaantumista.

nousu

Kohoavat

kasvattaa
hinnat

normaalisti

aiheuttavat

kotitalouksien

ongelmia

erityisesti

potentiaalisille omistusasuntomarkkinoille tulijoille, jotka tyypillisesti ovat
nuoria kotitalouksia. Asuntojen voimakas hintavaihtelu ja siihen läheisesti
liittyvä rakennustuotannon syklisyys aiheuttavat sen, että rakennusalan
(rakennus-

ja

rakennuttajayritykset,

rakennusaineteollisuus,

suunnitteluyritykset) liikevaihto, kapasiteetin käyttö ja työvoiman tarve
vaihtelevat voimakkaasti. Tämä aiheuttaa alalle ylimääräisiä kustannuksia ja
tehottomuutta.
Asuntojen hintojen ja asuntotuotannon suuret vaihtelut vaikuttavat
myös koko kansantalouteen useista syistä. Ensinnäkin kotitalouksien varalli-

suuden muutokset asuntojen hintojen vaihtelun seurauksena vaikuttavat kotitalouksien kulutukseen. Asuntojen ja osakkeiden hintojen nousu johtaa kotitalouksien kulutuksen kasvuun ja vastaavasti pääoma-arvojen lasku johtaa
kulutuksen supistumiseen. Toiseksi, asuntotuotanto muodostaa merkittävän
osan kansantalouden investoinneista. Kolmanneksi, asuntojen hintojen muutokset vaikuttavat inflaation nopeuteen.
Asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen 1990-luvun alusta lähtien
on tuonut esiin uusia piirteitä ja ongelmia. Muuttotappioalueilla, jotka pääasiassa ovat maaseutualueita sekä pieniä ja keskisuuria teollisuusvaltaisia
kaupunkialueita, keskeisiksi ongelmiksi ovat nousseet tyhjien asuntojen kasvava osuus ja siitä aiheutuva asuntopääoman vajaakäyttö ja asuntojen pääoma-arvojen aleneminen monine negatiivisine seurauksineen. Tästä aiheutuu taloudellisia tappioita ja monenlaisia ongelmia asuntoja omistaville kotitalouksille, yrityksille ja kunnille. Kasvavilla kaupunkialueilla, erityisesti Helsingin seudulla, ongelmat ovat täysin toisenlaisia. Nopeasti kasvavan kysynnän ja hitaasti kasvavan tarjonnan seurauksena kohoavat hinnat ja vuokrat
aiheuttavat kustannuksia kotitalouksille ja vaikeuttavat työvoiman saantia
yrityksille. Tilanne vaikeuttaa erityisesti asuntomarkkinoille tulevien uusien
kotitalouksien asemaa. Alueellisen eriytymisen uuden piirteet mutkistavat
politiikkavalintoja entisestään, esimerkiksi yleinen kysynnän rajoittaminen
kasvualueiden ylikuumenemisen hillitsemiseksi voi pahentaa muuttotappioalueiden tilannetta entisestään.
Sekä kotitalouksien, asuntosijoittajien ja rakennusalan että valtion ja
kuntien näkökulmasta on ilmeinen tarve saada luotettava käsitys asuntomarkkinoiden keskeisten osatekijöiden kehityksestä maan eri alueilla muutaman vuoden aikajänteellä. Kotitalouksille tämä on tarpeellista asunnonhankintapäätösten pohjaksi ja yrityksille niiden sijoitus-, investointi- ja tuotantopäätöksien tueksi. Valtion tasolla asuntomarkkinoiden kehitystä ennakoivaa tietoa tarvitaan asuntopoliittista päätöksentekoa varten sekä sen arvioimiseksi, miten finanssi- ja rakennepoliittiset toimenpiteet ja talouden
muiden sektoreiden kehitys vaikuttavat asuntosektorille. Kuntien tasolla
asuntomarkkinoiden alueellisella kehityksellä on keskeinen merkitys maankäytön suunnittelun sekä kunnallisen maa- ja asuntopolitiikan kannalta.
Systemaattisesti laadittuja ennusteita asuntojen kysynnälle ja hintatasolle ei Suomessa tehdä, vaikka kiinteistövälittäjien piirissä laaditaankin barometri-tyyppisiä lyhyen ajan arvioita hintakehityksen suunnasta. Tämä koskee sekä koko maata että yksittäisiä alueita. Sen sijaan asuntorakentamisen
2

osalta toimialajärjestöt laativat arviota uudisrakentamisesta ja tutkimuslaitokset tuottavat ennusteita rakennusalan tuotannon volyymista ja asuntoinvestoinneista osana makrotaloudellista ennustetyötä. Systemaattiset alueelliset ennusteet kuitenkin puuttuvat.
Kaiken kaikkiaan nykyaikaiseen tieteelliseen tutkimukseen nojautuville,
systemaattisille ennusteille asuntomarkkinoiden keskeisten osatekijöiden kehityksestä muutaman vuoden aikajänteellä on tarvetta ja kysyntää sekä valtakunnallisella että alueellisella tasolla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on
rakentaa mallikehikko ja ennustejärjestelmä sekä tuottaa asuntomarkkinoita
koskevia ennusteita asuntomarkkinoilla toimivien ja niistä kiinnostuneiden
käyttöön. Tässä tutkimuksessa ennustettavia ilmiöitä ovat asuttu asuntokanta, asuntorakentaminen ja asuntohinnat. Ennusteita on tarkoitus päivittää
myös jatkossa PTT:n suhdanneseurannan yhteydessä.
Työ etenee siten, että luvussa 2 kuvaillaan lyhyesti alueellisten asuntomarkkinoiden viimeaikaista kehitystä. Luvussa 3 luodaan katsaus asuntomarkkinoiden teoriataustaan ja ennustettavien asuntomarkkinamuuttujien
kehitykseen vaikuttaviin tekijöihin. Luvussa 4 käydään läpi empiirisen aineiston asettamia rajoituksia ja ennusteen taustalla olevia muuttujia. Luvussa 5
esitellään asuntomarkkinoiden alueelliset ennustemallit. Varsinaiset ennusteet löytyvät luvusta 6 siten että ensin ovat mallin selittävien, eksogeenisten, muuttujien ennusteet ja sen jälkeen asuntomarkkinamuuttujien ennusteet.
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2.

ALUEELLISTEN ASUNTOMARKKINOIDEN
KEHITYS

Suomen asuntomarkkinoilla on viime vuosikymmenien aikana tapahtunut
suuria muutoksia. Muutokset ovat koskeneet koko asuntomarkkinoita yleensä kuin myös alueellisia eroja. Rajut muutokset lähtivät liikkeelle 1980-luvun
jälkipuoliskolla tapahtuneesta markkinoiden ylikuumenemisesta, joka seurasi
suotuisaa taloudellista kehitystä sekä rahoitusmarkkinoiden vapautumista.
Sen jälkeen 1990-luvun alun lama järisytti asuntokauppaa. Asuntohinnat
romahtivat ja asuntorakentaminen väheni rajusti. Lamasta toivuttaessa ovat
maan eri alueiden erot talouskehityksessä kasvaneet ja yksi seuraus erojen
kasvusta on ollut muuttoliikkeen voimakas kasvu. Sekä erot aluetalouksien
kehityksessä sinänsä että ennen kaikkea muuttoliike ovat aiheuttaneet alueellisten erojen kasvua myös asuntomarkkinoilla.
Tämän luvun tarkoituksena on antaa kuva Suomen alueellisista asuntomarkkinoista taustaksi alueellista ennustemallia varten. Luvussa kuvataan
edellä mainittuja muutoksia ja pyritään antamaan kuva alueellisista eroista.
Suomen alueellisten asuntomarkkinoiden kehityspiirteitä on kuvattu ja analysoitu myös mm. Laakson (2000) sekä Okon, Miettilän & Oikarisen (2000)
tutkimuksissa.

2.1

Asuntokanta

Asuttu asuntokanta on kasvanut pitkään melko tasaisesti sekä absoluuttisena pinta-alana että suhteessa väestöön. Asumisväljyys on siis jatkuvasti lisääntynyt. Helsingin seutukunnan kehitys poikkeaa kuitenkin selvästi muusta maasta. Asumisväljyys on Helsingin seutukunnassa muuta maata selvästi
pienempi ja ero on vain kasvanut viime vuosina. Varsinkin vuodesta 1995
vuoteen 1998 asuttu asuntokanta suhteessa väestöön kasvoi Helsingin seutukunnassa erittäin hitaasti. Samanlainen joskin vaimeampi kasvun hidastuminen on havaittavissa myös muissa suurissa kaupungeissa. Samaan aikaan asuttu asuntokanta suhteessa väestöön on kasvanut voimakkaimmin
maaseudulla. (Kuvio 2.1).
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Asuntokanta asukasta kohti
37
35
33
31
29
27
25
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Kuvio 2.1.

Helsingin sk

Suuret kaupungit

Muut kaupungit

Maaseutu

Asuttu asuntokanta (m2) suhteessa väestöön 1987-2000.

Taulukko 2.1.

Asuttu asuntokanta vuonna 2000.
Asuttu

Asukkaita/

asunto-

asunto

kanta,

Asuttu asun2

tokanta (m )

kannan muutos

/väestö

keskimäärin

2

1000 m
Koko maa
Pääkaupunkiseutu

Asutun asunto-

1997-2000

177769

2,26

34,3

1,3 %

30164

2,14

31,6

1,8 %

Kehyskunnat

7768

2,45

33,9

2,5 %

Turun sk

9868

2,11

34,8

1,8 %

Tampereen sk

9959

2,18

33,5

2,0 %

Muut suuret kaupungit

36518

2,22

34,3

1,7 %

Muut kaupungit

45585

2,30

35,3

1,0 %

Maaseutu

36909

2,39

35,8

0,4 %
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3,0 %
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Kuvio 2.2.

Helsingin sk

Suuret kaupungit

Muut kaupungit

Maaseutu

Asutun asuntokannan muutos 1988-2000.

Täysin toisenlaisen kuvan asutun asuntopinta-alan muutoksista saa, jos tarkastellaan pinta-alan kasvua absoluuttisesti eikä suhteessa väestöön (kuvio
2.2). Asuttu asuntopinta-ala kasvoi vielä 1980-luvun lopussa melko samanlaista vauhtia koko maassa. 1990-luvun alussa pinta-alan kasvu alkoi hidastua koko maassa, mutta hidastuminen oli voimakkainta maaseudun ja pienten kaupunkien seutukunnissa. Vuodesta 1996 lähtien Helsingin seutukunnassa ja muiden suurten kaupunkien seutukunnissa asuttu asuntopinta-ala
on lähtenyt uudelleen kasvuun, mutta samaa ei ole tapahtunut pienten kaupunkien seutukunnissa ja maaseudulla. Maaseutuseutukunnissa asutun
asuntopinta-alan kasvu on ennemminkin hidastunut edelleen ja joissain seutukunnissa asuttu asuntopinta-ala on kääntynyt jopa laskuun. Vuodesta
1997 vuoteen 2000 keskimääräinen kasvu on ollut negatiivista kahdeksassa
seutukunnassa.
Asuntokysynnän kääntyessä laskuun tyhjien asuntojen määrä lisääntyy,
koska asuntojen tarjonta ei jousta alaspäin juuri ollenkaan lyhyellä ajalla.
Vasta pitemmällä aikavälillä kysynnän muutokset näkyvät myös koko asuntokannassa. Alueellinen eriytyminen onkin näkynyt myös tyhjien asuntojen
osuuksissa (kuvio 2.3). 1980-luvun lopun voimakkaan rakentamisen aikana
tyhjien asuntojen osuus asuntokannasta kasvoi kaikissa osissa maata. Laman aikana rakentaminen romahti ja tyhjien asuntojen osuus on lähti laskuun

suurimpien

kaupunkien

seutukunnissa,
6

voimakkaimmin

Helsingin

10 %
9%
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7%
6%
5%
4%
3%
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Kuvio 2.3.

Helsingin sk

Suuret kaupungit

Muut kaupungit

Maaseutu

Tyhjien asuntojen osuus asuntopinta-alasta alueittain vuosina
1987-2000.

seutukunnassa. Pienempien kaupunkien ja maaseudun kohdalla rakentamisen lama ainoastaan pysäytti tyhjien asuntojen osuuden kasvun ja 1990luvun lopulla niiden osuus alkoi uudelleen kasvaa. 2000-luvulle tultaessa
tyhjien asuntojen osuudet ovatkin eriytyneet huomattavasti maan eri osissa.1,2
Lamasta toipumisen kaudella muuttoliike on siis muokannut suomalaisten asumista ja alueellisia asuntomarkkinoita. Muuttoliike on suuntautunut
Helsingin seutukuntaan ja muihin suuriin kaupunkeihin lisäten asuntokysyntää. Näissä myös asuttu asuntopinta-ala on kasvanut voimakkaimmin. Kuitenkin asuntojen tarjonnan kasvuun liittyy erityisesti Helsingin seutukunnassa ja jossain määrin myös muilla suurilla kaupunkiseuduilla merkittäviä rajoituksia, erityisesti kaavoituksen ja rakennuskelpoisen maan rajallisuuden

1

Tyhjistä asunnoista enemmän Mukkala (2002).
Tyhjien asuntojen tilastointiin liittyy merkittäviä luotettavuusongelmia sekä määrän
että ajallisen vertailukelpoisuuden suhteen, joten niitä koskevat tiedot kuvaavat lähinnä ilmiön suuruusluokkaa.
2
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vuoksi. Tästä syystä asuntopinta-alan kasvu ei ole ollut niin suurta, että
asumisväljyys olisi voinut kasvaa takavuosien tai muun Suomen tahtiin. Toisaalta taas muuttotappioalueilla, varsinkin maaseudulla, väestön väheneminen on ollut niin voimakasta, että keskimääräinen asumisväljyyden kasvu on
kiihtynyt, vaikka asutun asuntopinta-alan kasvu on ollut lähes olematonta.
Muuttoliike on vienyt näiltä alueilta erityisesti kotoa irtautuvia aikuistuvia
nuoria, jolloin jäljelle jääneiden asuminen on väljentynyt, vaikka asuntokannassa on tapahtunut hyvin vähän muutoksia.
Alueellisen asuntomarkkinaennusten vastattavana onkin mielenkiintoisia
kysymyksiä. Tuleeko asuntokysynnän alueellinen eriytyminen jatkumaan?
Jatkuuko asuntokysynnän kasvu erittäin alhaisena vai kääntyykö se jopa pysyvämmin laskuun osassa seutukuntia? Entä jatkuuko suurten kaupunkien
asuntokysynnän kasvu yhtä voimakkaana kuin tähän asti?

2.2

Asuntohinnat

Asuntohinta on yksi tärkeimmistä yksittäisistä asuntomarkkinamuuttujista ja
mielenkiintoa sitä kohtaa lisäävät myös siinä tapahtuvat monesti suuretkin
muutokset. Vuodesta 1983 asuntohinnoilla on ollut kaksi voimakkaan kasvun
kautta ja yksi voimakkaasti laskevien hintojen kausi. 1980-luvun lopun nousukauden aikana hinnat nousivat hyvin jyrkästi (kuvio 2.4). Nopeinta nousu
oli vuoden 1987 alusta vuoden 1989 puoleen väliin. Tänä aikana nimelliset
asuntohinnat nousivat lähes 80 %. Laman myötä hinnat laskivat vuoteen
1993 mennessä vuoden 1987 tasolle, reaalihinnat jopa 1980-luvun alkupuolen tasolle. Lamasta toivuttaessa myös asuntohinnat lähtivät uudelleen nousuun vuodesta 1996 lähtien. Vuonna 2000 oli lamaa edeltänyt hintahuippu
lähes saavutettu nimellishinnoissa. Pääkaupunkiseudulla nimellishinnat olivat
jopa vuoden 1989 hintoja korkeammat.
Nimellisten hintojen voimakkaasta noususta huolimatta reaalihinnat
(hinnat suhteessa yleiseen hintatasoon) olivat vuonna 2001 koko maassa
kuitenkin edelleen reilusti vuoden 1989 huippuhintoja alhaisemmat. 1980luvun puolivälissä vallinnut taso oli sen sijaan reilusti ylitetty. Reaalihinnat
ovat siis varsin korkealla tasolla muihin kuin edellisen nousukauden hintoihin
nähden. Jos asuntohinnat suhteutetaan palkansaajien ansiotasoon, niin
asuntojen hintoja ei voida pitää kalliina edes 1980-luvun puoliväliin verrattuna. Pitemmällä aikavälillä asuntojen hinnat näyttäisivät nousseen jonkin verran ansiotason nousua hitaammin.
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Kuvio 2.4.

Asuntohinnat (€/m2) 1983-2001.

Asuntohintojen tasossa erot maan eri osien välillä ovat tuntuvia. Pääkaupunkiseudun keskimääräiset neliöhinnat olivat vuonna 2000 yli kaksinkertaiset
verrattuna maaseutualueiden hintoihin (taulukko 2.2). Pääkaupunkiseutu
eroaakin selvästi muusta maasta asuntojen kalleudella. Pääkaupunkiseudun
korkea hintataso on vetänyt myös kehyskuntien hintatason muuta maata
korkeammalle tasolle. Pienemmissä kaupungeissa ja maaseutualueella hintataso on selvästi alhaisin. Näillä alueilla asuntohinnat ovat olleet keskenään
lähes saman suuruisia. Turun, Tampereen ja muiden suurten kaupunkien
seutukunnissa asuntojen hinnat ovat vain 10-20 % korkeammat kuin muissa
kaupungeissa ja maaseudulla, mutta lähes 50 % alhaisemmat kuin pääkaupunkiseudulla. Näiden kasvavien suurten kaupunkialueiden ero pääkaupunkiseutuun verrattuna on todella merkittävä ottaen huomioon, että kysynnän
kasvu muuttoliikkeen seurauksena on niissä ollut pitkään samaa suuruusluokkaa kuin pääkaupunkiseudulla.
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Taulukko 2.2.

Asuntohinnat vuonna 2001.
Asuntohinnat, €/m2

Koko maa

1326

Pääkaupunkiseutu

2009

Kehyskunnat

1215

Turun sk

1060

Tampereen sk

1132

Muut suuret kaupungit

1025

Muut kaupungit

934

Maaseutu

936

Tasoerojen lisäksi myös hintamuutoksissa on alueellisia eroja. Hinnat muuttuvat yleensä kyllä samaan suuntaan, mutta muutoksen voimakkuus vaihtelee. Tästä syystä myös suhteellisten hintojen tasot vaihtelevat (kuvio 2.5).
Helsingin seutukunnassa ja varsinkin pääkaupunkiseudulla asuntohintamuutokset ovat yleensä kaikkein voimakkaimpia. Hintojen yleisesti kasvaessa
myös hintaerot kasvavat ja hintojen laskiessa hintaero kaventuu.
Toisaalta hintaeroista päätelleen hinnat reagoivat myös nopeammin
pääkaupunkiseudulla kuin muussa. 1980-luvun lopulla hintaerojen huippuvuosi oli 1988, kun taas koko maan hintataso oli korkeimmillaan vasta seuraavana vuonna. Samoin hintaerot alkoivat 1990-luvulla kasvaa jo vuoden
1992 jälkeen, vaikka koko maan hintojen nousu lähti käyntiin vasta vuoden
1996 jälkeen. Lamasta toipumisen kaudella hintojen kasvu on ollut Helsingin
seudulla huomattavasti nopeampaa kuin muualla maassa. Helsingin ero
muuhun maahan nähden onkin kasvanut suuremmaksi kuin mitä se oli
1980-luvun lopulla.
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Kuvio 2.5.

2.3

Helsingin sk

Suuret kaupungit

Muut kaupungit

Maaseutu

Asuntohintojen erot 1987-2001 (indeksi, koko maa=100).

Asuntorakentaminen

Asuntorakentamisessa muutokset ovat olleet saman suuntaisia kuin asuntohintojenkin muutokset. Huippuvuosi rakentamisessa oli vuosi 1990, jolloin
huoneistoalaa valmistui yli 5 miljoonaa neliömetriä (kuvio 2.6). Laman myötä rakentaminen laski voimakkaasti aina vuoteen 1996 jolloin asuntoja rakennettiin enää alle 2 miljoonan neliön verran. Tämän jälkeen rakentaminen
on toipunut, mutta nousu ei ole ollut kovin voimakasta. Vuonna 2001 rakennettua huoneistoalaa oli alle 3 miljoonaa neliömetriä.
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Kuvio 2.6.

Asuntorakentaminen yhteensä, huoneistoala (1000 m2).

Taulukko 2.3.

Asuntorakentaminen vuonna 2001.
Asuntorakentaminen,
1000 m2

Koko maa
Pääkaupunkiseutu
Kehyskunnat
Turun sk
Tampereen sk
Muut suuret kaupungit
Muut kaupungit
Maaseutu

2679,9
669,4
209,7
164,7
246,5
596,7
498,4
282,8

Asuntorakentaminen /
asuttu asuntokanta
1,5
2,2
2,6
1,6
2,4
1,6
1,1
0,8

%
%
%
%
%
%
%
%

Myös asuntorakentamisessa alue-erot ovat kasvaneet (kuvio 2.7). Kun ennen lamaa asuntorakentaminen suhteessa asuttuun asuntokantaan oli maan
eri osissa vielä melko samansuuruista, alkoivat erot kasvaa jo laman aikana.
Rakentamisen lasku ei ollut suurten kaupunkien seutukunnissa yhtä voimakasta kuin se oli pienempien kaupunkien seutukunnissa ja maaseutualueilla.
Rakentaminen on myös kasvanut suurten kaupunkien seutukunnissa ripeämmin lamasta toipumisen aikana. Maaseutuseutukunnissa asuntokantaan
suhteutettu kasvu on jäänyt lähes olemattomaksi.
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Alueellisessa asuntoennusteessa mielenkiintoa herättääkin ainakin kysymys alueellisen eriytymisen kehitys tulevaisuudessa. Kasvavatko alueiden
erot rakentamisessa edelleen? Asuntorakentamisen väheneminen merkitsee
asuntokannan kasvun hidastumista tai voi kääntää sen jopa laskuun.
Rakentamisen alueellisen ennustamisen kannalta ongelmallista on rakentamisen voimakas vaihtelu alueiden sisällä. Useat seutukunnat ovat varsin alueita ja yksittäistenkin rakennushankkeiden valmistuminen saattaa aiheuttaa suuria muutoksia vuodesta toiseen. Jopa pääkaupunkiseudun kohdalla vuosittaiset muutokset voivat olla huomattavan suuria. Erityisesti Helsingissä, mutta myös muissa pääkaupunkiseudun kunnissa, toteutetaan suuria asuntotuotannon projektialueita. Kohteiden valmistuminen voi keskittyä
paitsi alueellisesti myös ajallisesti, mikä heijastuu voimakkaina vuosittaisina
vaihteluina valmistuneen huoneistoalan määrään.
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Kuvio 2.7.

Helsingin sk

Suuret kaupungit

Muut kaupungit

Maaseutu

Asuntorakentaminen suhteessa asuttuun asuntokantaan.
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3. TEORIATAUSTA JA KIRJALLISUUSKATSAUS
Asuntomarkkinoilla, kuten kaikilla muillakin markkinoilla, vallitsee riippuvuussuhde kysynnän, tarjonnan ja hintojen välillä. Asuntomarkkinoilla on
kuitenkin paljon erityispiirteitä, jotka tulee ottaa huomioon niiden kehitystä
tarkasteltaessa. Tällä luvussa esitellään asuntomarkkinoiden erityispiirteitä
sekä markkinoiden keskeisten ilmiöiden välisiä riippuvuuksia alan kirjallisuuden pohjalta.

3.1

Asuntomarkkinoiden erityispiirteet ja riippuvuudet

Asuntomarkkinoilla on lukuisia erityispiirteitä, joita erittelevät mm. Arnott
(1987) ja Goodman (1989). Näitä erityispiirteitä ovat se, että asumiskulutus
on yksilölle ehkä tärkein yksittäinen kulutuskomponentti, sillä asuminen on
yksilön perustarve ja tuloihin suhteutettuna varsin kallis tyydyttää. Asuntomarkkinat koostuvat sekä vuokra- että omistusasuntomarkkinoista. Kotitaloudet toimivat sekä kysyjinä että tarjoajina asuntomarkkinoilla. Asunnot
ovat erittäin kestäviä, sillä korkeintaan muutama prosentti asuntokannasta
poistuu käytöstä vuosittain ja tähän liittyen suurin asuntojen tarjontapotentiaali sisältyy olemassa olevaan asuntokantaan. Asumista tai asuntoyksikköä
ei voi jakaa eikä siirtää paikasta toiseen esimerkiksi muuton yhteydessä.
Asuntoyksiköt ovat myös erittäin heterogeenisiä sekä sijaintinsa että muiden
ominaisuuksiensa suhteen. Tietyissä segmenteissä asuntomarkkinat ovat
varsin ohuet, ja varsinkin vuokra-asuntomarkkinat voivat olla lähes olemattomat tietyillä alueilla.
Lisäksi lyhyellä aikavälillä asuntojen tarjonta on varsin joustamatonta,
eli tarjonta muuttuu hyvin vähän hintojen muuttuessa. Tällöin kysynnässä
tapahtuvat pienetkin muutokset voivat aiheuttaa hinnoissa voimakkaita vaihteluita. Pitkällä aikavälillä asuntojen tarjonta on kuitenkin joustavaa, kun
asuntotuotanto reagoi kysynnän ja hinnan muutoksiin. Asuntotuotannon hitaan sopeutumisen lisäksi asuntomarkkinoiden tasapainoon vaikuttavat suuret transaktiokustannukset, jotka jarruttavat muuttohalukkuutta ja vaikuttavat sekä vanhojen asuntojen tarjontaan että asuntokysyntään.
Kotitalouksien kysyntä asuntomarkkinoilla voidaan käsittää kysynnäksi ns.
asumispalveluista, joita asunto tuottaa. Asumispalveluihin sisältyy asunnon
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pinta-alan lisäksi erilaisia laadullisia ominaisuuksia, jotka kotitalous saa hallintaansa vuokrasopimuksen tai omistuksen kautta. Välittömästi asuntoon
liittyvien määrällisten ja laadullisten tekijöiden lisäksi kiinteistön ja asuinalueen ominaisuudet vaikuttavat asumispalveluun. Kotitalouden asumispalveluiden kysyntä riippuu pääasiassa sen tuloista, asumisen käyttökustannuksista ja sekä asumista koskevista arvostuksista ja mieltymyksistä, jotka liittyvät mm. kotitalouden demografisiin tekijöihin. Kotitalouden asumiskulutuksen tarve muuttuu näiden tekijöiden muuttuessa. Kotitalouden koossa tapahtuvat muutokset, kuten perheen lisäys tai hajoaminen, vaikuttavat henkeä kohti laskettuun asumiskulutukseen siinäkin tapauksessa, että asuminen
jatkuisi entisessä asunnossa. Normaalisti kuitenkin merkittävät asumiskysynnän muutokset johtavat siihen, että kotitalous hankkii uuden asunnon
ja muuttaa siihen, sillä vanhan asunnon ominaisuuksia voidaan yleensä
muuttaa kysynnän muutoksia vastaavaksi vain tietyissä rajoissa. Tämän
mekanismin kautta muuttoliike ja asunnon valinta liittyvät kiinteästi yhteen.
Asuntojen tarjonta pohjautuu pääosin olemassa olevaan asuntokantaan,
joka jakautuu omistus- ja vuokra-asuntoihin. Omistusasuntojen sektorilla
kotitaloudet toimivat sekä olemassa olevien asuntojen kysyjinä että tarjoajina. Toisin sanoen he ovat yhtä aikaa sekä asunnon omistajan roolissa että
asunnon tuottaman asumispalvelun kuluttajan roolissa. Rakennettavien uusien omistusasuntojen kohdalla tarjonnasta vastaa yleensä rakennuttajasektori, jonka yritykset tekevät suunnitelmat, hankkivat tontin sekä rahoituksen
tuotannolle ja organisoivat rakentamisen. Prosessin kuluessa tekeillä olevat
tai valmiit asunnot myydään kotitalouksien omistukseen. Omakotirakentamisessa kotitaloudet toimivat usein itse myös rakennuttajan roolissa.
Vuokra-asuntomarkkinoilla asunnon omistus ja asumispalvelun kulutus
ovat eriytyneet. Vuokra-asuntojen omistajina toimii rinnakkain voittoa tavoittelevia yrityksiä, muita organisaatioita ja kotitalouksia sekä voittoa tavoittelemattomia yleishyödyllisiä ja julkisia organisaatioita.
Uusien asuntojen tarjonta on lyhyellä tähtäimellä varsin pientä koko
asuntokantaan nähden. Kokonaisuudessaan asuntokannan vuotuinen kasvu
vaihtelee tyypillisesti 1-3% välillä. Asuntojen rakentamisen lisäksi kasvuun
vaikuttaa se, että rakentamisen yhteydessä olemassa olevaa kantaa poistuu
markkinoilta, koska vanhoja taloja puretaan uusien alta. Lisäksi asuntokannan arvo muuttuu kulumisen sekä ylläpidon ja peruskorjaamisen kautta.
Vaikka uusien asuntojen tarjonnan merkitys lyhyellä aikavälillä onkin
vähäinen, on sen merkitys pitkän aikavälin tasapainon kannalta keskeinen.
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Uuteen asuntotuotantoon vaikuttavat rakennusyritysten tuotantopäätökset.
Niihin vaikuttavat asuntojen hinnat, rakennuskustannukset, maan hankintakustannukset ja erilaiset (osittain poliittiset) yhteiskunnalliset päätökset, kuten kuntien halukkuus ja mahdollisuudet kaavoittaa maata asuntotuotannolle. Myös yksittäisten kotitalouksien asunnonrakentamispäätöksiin vaikuttavat
suurelta osin samat asiat. Näiden lisäksi asuntotuotantoon vaikuttaa myös
julkisen vallan päätökset sosiaalisen asuntotuotannon osalta. Myöskään nämä päätökset eivät ole irrallaan edellä mainituista tekijöistä.
Asuntojen hintojen määräytymisen perustekijät ovat asuntojen kysyntä
ja tarjonta. Yhtäältä siihen vaikuttaa, minkälaisia asuntoja kotitalouksilla on
mahdollisuuksia ja haluja hankkia ja miltä alueilta. Toisaalta minkälaisia uusia ja vanhoja asuntoja on tarjolla. Asumiskysynnän tyydyttämisen lisäksi
asunnot toimivat myös sijoituskohteina, jolloin korkotaso ja yleinen taloudellinen tilanne vaikuttavat myös suoraan asuntojen hintoihin. Lisäksi myös
odotukset tulevista asuntohinnoista vaikuttavat nykyisiin hintoihin. Tästä
syystä asuntohinnat voivatkin poiketa ns. perustekijöiden määräämistä hinnoista ja esimerkiksi hintakuplat ovat mahdollisia.
Alueellisesta näkökulmasta ehkä tärkein havainto on asumiskulutuksen
kiinteä sitoutuminen paikkaan. Kun kotitalous suorittaa valintaa asumiskulutuksensa suhteen, on pohdittavana useita vaihtoehtoisia asuinpaikkoja ja
asumismuotoja. Asuinpaikan valintaa voidaan tarkastella kahdella tasolla:
asuntomarkkina-alueiden välisenä valintana sekä asuinalueiden välisenä valintana asuntomarkkina-alueen sisällä. Ensimmäisen tason valintaan ja valinnasta saatavaan hyötyyn vaikuttavat useat alueelliset tekijät: onko alueella työtä tarjolla, mikä on alueen keskimääräinen palkkataso ja mitä muita
hyviä ja huonoja ominaisuuksia alueella on. Hyödyn arvioinnissa kustannuksina huomioidaan asuntojen hintataso ja elinkustannukset alueella sekä
asunnon rahoittamisen kustannukset.
Sen sijaan asuntomarkkina-alueen sisällä asuinalueen valintaan vaikuttavat mm. alueen liikenteellinen sijainti, työpaikka- ja muiden keskusten
saavutettavuus, alueen palvelutaso sekä ympäristölliset ominaisuudet ja väestön sosiaalinen rakenne. Kotitalouden valittua asuinalueensa täytyy sen
edelleen päättää mikä asumismuoto sille on kyseisessä tilanteessa paras:
omistusasunto vai vuokra-asuminen. Tähän valintaan vaikuttavat kotitalouden omat ominaisuudet sekä alueen asuntomarkkinoiden mahdolliset tarjontarajoitteet. Näin ollen alueellisilla tekijöillä on keskeinen merkitys sen asuntomarkkinoiden kehityksen muovaajana. Alueelliset tekijät taas ovat hyvin
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tiiviisti sidoksissa talouden tilaan laajemminkin. Paikallisten yritysten tilanne
ja paikalliset työmarkkinat ovat riippuvaisia koko maan tilanteesta ja myös
maailmantalouden tilasta. Lisäksi myös reaalikorko, inflaatio ja erilaiset kustannustekijät vaikuttavat suoraan paikallisiin asuntomarkkinoihin.
Alueellisille asuntomarkkinoille onkin tyypillistä, että ”kaikki tekijät vaikuttavat toisiinsa”. Kysynnän, tarjonnan ja hintojen, sekä niihin suorasti ja
epäsuorasti vaikuttavien tekijöiden, välillä vallitsee kiinteä yhteys. Kuviossa
3.1 on esitetty pääpiirteittäin alueellisten asuntomarkkinoiden vaikutussuhteet. Eri tekijöiden vaikutusta kolmeen tässä tutkimuksessa ennustettavaan
muuttujaan, asuntokysyntään, uusien asuntojen tarjontaan ja asuntohintoihin tarkastellaan tarkemmin seuraavissa luvuissa. Kuvion 3.1 malli ei vastaa
kaikilta osin tarkalleen tässä tutkimuksessa asuntomarkkinoiden ennustetarkoitusta varten konstruoitavaa ja estimoitavaa mallia. Se on luonteeltaan
yleinen eri tekijöiden välisten vaikutussuhteiden kuvaus, joka toimii pohjana
empiiriselle asuntomarkkinamallille.
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Valtakunnalliset ja kansainväliset eksogeeniset tekijät

Yritysten
tuotteiden
kysyntä

Inflaatio

Energia- yms.
kustannustekijät

Reaali korko

Rakentamisen
panoskustannukset

Paikalliset eksogeeniset tekijät
Yritysten tuotanto
ja investoinnit

Tonttitarjonta ja
muut paikalliset
tarjontarajoitteet
Muuttoliike

Työpaikat

Väestö

Työllisyys

Asuntokysyntä
(toteutuva asumiskulutus)

Reaalitulot

Tyhjät asunnot

Asumisen
käyttökustannukset

Reaaliset
asuntohinnat
ja asuntovuokrat

Asuntotarjonta
(tuotantopoistuma)

Endogeeniset asuntomarkkinatekijät

Kuvio 3.1.

Alueellisten asuntomarkkinoiden perusmalli.
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3.2

Asuntojen kysyntä

Asumispalveluiden kysyntä tarkoittaa sekä määrällistä että laadullista kysyntää (DiPasquale ja Wheaton, 1996), jossa laadulliset tekijät voivat liittyä sekä itse asuntoon että sen sijaintikiinteistöön ja ympäröivään asuinalueeseen.
Teoriassa asumiskysyntää tulisi mitata asumispalvelun arvolla. Asumisen
määrällisten ja laadullisten ominaisuuksien arvottaminen on kuitenkin erittäin ongelmallista etenkin aggregoiduille aineistoille, joten käytännössä asumiskysyntää mitataan usein asuttujen asuntojen lukumäärällä tai pintaalalla. Tällöin samalla oletetaan, että asuntokanta on laadullisesti suunnilleen
homogeenista.
Asumiskysyntä jollain alueella muuttuu, jos markkinoille tulee uusia kotitalouksia tai sieltä poistuu entisiä joko muuttoliikkeen kautta tai alueella
olevien kotitalouksien hajotessa tai yhdistyessä. Kysynnässä voi tapahtua
muutoksia myös kantaväestön kotitalouksien tulojen tai mieltymysten muuttuessa. Määrän lisäksi asumiskysynnässä voi tapahtua muutoksia myös eri
hallintamuotojen (vuokra-asuntojen ja omistusasuntojen) kysynnän välillä.
Kysyntää voidaankin siis hahmotella kaksivaiheisena kehikkona, jossa ensi
vaiheessa päätetään tarvittavan asuntopinta-alan määrä ja toisessa vaiheessa se, mitä hallintamuotoa käytetään.
Koko yhteiskunnan tasolla väestön demograafinen koostumus on yksi
tärkeimmistä asuntokysynnän määrittäjistä, sillä uusien kotitalouksien muodostaminen on suurin asuntokysyntää lisäävä tekijä. Alueellisella tasolla kotitalouksien kokonaismäärän ja asuntokysyntään vaikuttaa lisäksi alueelle ja
sieltä pois muuttavien kotitalouksien määrä. Tärkeitä demografisia tekijöitä
ovat väestön keskimääräinen ikä ja keskimääräinen kotitalouden perustamisikä. Jälkimmäinen, ja samalla koko asuntokysyntä, ei kuitenkaan ole riippumaton asuntojen hinnasta. Korkea asuntojen hintataso voi viivästyttää kotitalouden perustamista (lapset asuvat kauemmin vanhempiensa luona) ja
johtaa myös siihen, että kysyntä kohdistuu henkeä kohti pienempään asumispinta-alaan.
Koska asumiskysyntä määräytyy kotitalouksien päätösten perusteella,
voidaan ajatella siihen vaikuttavan useita alueen houkuttelevuutta lisääviä
tai vähentäviä tekijöitä. Alueen suhteellisen houkuttelevuuden lisääntyessä
sinne muuttaa lisää asukkaita, mikä lisää asuntokysyntää. Yksi keskeisimpiä
houkuttelevuuteen vaikuttavista tekijöistä on tietenkin työvoiman kysyntä
alueella. Todellisuudessa myös muuttoliikkeeseen vaikuttavat asuntojen hin19

nat, eli sekin olisi endogeeninen muuttuja tässä kehikossa. Käytännössä tämän endogeenisuuden huomioiminen olisi kuitenkin hyvin vaikeaa, joten
seuraavassa ajatellaan muuttoliikkeen vaikuttavan asuntojen kysyntään eksogeenisesti.
Dipasquale ja Wheaton (1996) esittelevät mallikehikon, joka yhdistää
alueelliset asuntomarkkinat, työmarkkinat ja talouskasvun. Tämän mallin
mukaan alueella tuotettuihin tuotteisiin kohdistuvan kysynnän kasvu lisää
asuntokysyntää alueella. Kysynnän kasvua lisääviä tekijöitä ovat mm. koko
maan tulotason kasvu sekä alueen kilpailukyvyn paraneminen. Alueen kilpailukyvyn paranemisen myötä alueen työvoimaan kohdistuva kysyntä kasvaa
lisäten asuntokysyntää, sillä palkat ja tulotaso nousevat, ja alueelle virtaa
uutta työvoimaa muuttoliikkeen myötä. Toisaalta myös hinnat nousevat kysynnän lisääntyessä. Toisin sanoen, alueen työvoimaan ja tuotteisiin kohdistuvaan kysyntään vaikuttavat tekijät vaikuttavat välillisesti myös asuntomarkkinoihin.
Perusmalli alueelliselle asuntokysynnälle voidaan esittää seuraavasti,
joskin siitä on muodostettu lukuisia versioita ajallisten ja maakohtaisten erityispiirteiden mukaisesti (DiPasquale ja Wheaton, 1994):
D = D(X, P, UC)
Eksogeeniset tekijät, X, sisältävät esimerkiksi alueen väestön rakennetta kuvaavia muuttujia, alueen pysyväistulon jne. Lisäksi kysyntään vaikuttavat
endogeeniset tekijät: asuntojen hinta alueella (P), käyttökustannus (UC).
Asumisen käyttökustannus määritellään tyypillisesti verojen ja inflaation jälkeisenä kustannuksena, josta on poistettu asunnon odotettu hinnannousu
(tai lisätty hinnan odotettu aleneminen).
Monimutkaisin muuttuja alueellisessa asuntokysyntämallissa on komponentti X, johon sisällytetään joukko erilaisia tekijöitä. Reichert (1990) sisällyttää eksogeenisiin tekijöihin alueen väestön määrän, pysyväistulon sekä
alueen työllisyysasteen. Hänen mukaansa alueellisilla tekijöillä on suuri merkitys asuntokysynnälle, mutta siinäkin esiintyy alueellisia vaihteluita. Myös
DiPasquale ja Wheaton (1996) mukaan aluetason tuotanto-, työ- ja asuntomarkkinoiden välillä on voimakas riippuvuussuhde. Alueen tuotannon kasvaessa työvoiman kysyntä kasvaa, palkat kasvavat ja alueelle alkaa virrata
työvoimaa myös muilta alueilta. Kasvaneen tulotason ja väestön kasvun
myötä asuntojen kysyntä lisääntyy, ja tarjonnan jäykkyyden vuoksi myös
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asuntojen hinnat kasvavat. Tämä taas nostaa alueen elinkustannuksia ja vähentää sen houkuttelevuutta.
Tällä perusteella kysyntämalliin tulisi sisällyttää alueen BKT, työllisyys,
tulotaso ja väestön määrä. Toisaalta tuotanto, työllisyys ja tulot riippuvat
toisistaan ja aiheuttavat vaikean multikollineaarisuusongelman, joten on tärkeä pohtia mitä alueellisia tekijöitä on järkevää tai ylipäänsä voidaan mallissa käyttää saman aikaisesti. BKT- ja työllisyyskasvu näkyvät ainakin osittain
jo tulojenkin kasvuna, joten niiden pois jättäminen voi olla perusteltua.
Lisäksi DiPasquale ja Wheaton (1996) pohtivat eksogeenisten demograafisten tekijöiden merkitystä asuntojen kysynnälle. Erilaisten ja eriikäisten kotitalouksien kysyntä poikkeaa toisistaan. Yksinkertaisin indikaattori näille tekijöille on kotitalouksien keskimääräinen koko. Kattavasti näiden
tekijöiden huomioon ottaminen on kuitenkin hankalaa. Esimerkiksi kotitalouksien perustamisalttiuteen vaikuttavat useat tekijät mm. ikä, tulot, koulutus, työllisyystilanne.

3.3

Asuntojen tarjonta

Asuntojen tarjonta tiettynä ajankohtana voidaan yleisesti ymmärtää myytäväksi tai vuokrattavaksi tarjolla olevien uusien ja vanhojen asuntojen määränä. Uusia asuntoja tulee markkinoille asuntotuotannon myötä. Vanhoja
asuntoja tulee tarjolle pääasiassa kotitalouksien vaihtaessa asuntoa alueen
sisällä tai muuttaessa pois alueelta sekä siitä syystä, että asuntokunnan ainoa haltija kuolee. Asuntojen tarjonnan nettolisäys perustuu kuitenkin pääasiassa asuntojen uustuotantoon. Tästä syystä tyypillisesti asuntotarjontaa
mallitettaessa keskitytään ainoastaan asuntorakentamisen tuottamaan asuntotarjontaan ja ajatellaan uusien asuntojen tarjonnan määräytyvän rakennusyritysten rakentamispäätösten perusteella.
Uusien asuntojen tarjonta on suhteellisen joustamatonta lyhyellä välillä,
sillä rakentaminen on hidas prosessi eikä äkillisiin kysynnän ja hinnan
vaihteluihin

pystytä

rakennusyritykset

vastaamaan

ottavat

huomioon

kovin

nopeasti.

myös

mahdolliset

Näin

ollen

riskit,

joita

esimerkiksi markkinatilanteen muuttuminen rakentamisen aloittamis- ja
valmistumisajankohdan välillä aiheuttaa. Rakennusyritykset muodostavat
odotuksia asuntomarkkinoiden tulevasta tilasta nykyhetken informaation ja
aiemman kehityksen perusteella.
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Ensinnäkin rakennusyritysten tarjontapäätökseen vaikuttaa asuntojen odotettu hinta. Toinen tärkeä asuntojen tarjontaan vaikuttava tekijä on rakentamisen kustannukset, jotka muodostuvat työvoima- ja materiaalikustannuksista sekä rakennusmaan hinnasta ja rahoituskustannuksista. Lisäksi vaikuttavat rakentamismahdollisuudet alueella (esimerkiksi maan saatavuus) ja
mahdolliset muut alueeseen liittyvät ajassa muuttuvat ja muuttumattomat
tekijät (Reichert, 1990; Laakso, 2000).
Tarkkaan ottaen asuntotarjonnan muutos koostuu rakentamisen ja poistuman erotuksesta sekä asuntovarauman muutoksesta. Käytännössä poistumasta ja asuntovarauman muutoksista ei ole saatavissa luotettavia tietoja.
Jos voidaan olettaa, että vuosittainen poistuma on suunnilleen vakio-osuus
tuotannosta ja asuntovarauman muutokset ovat kohtuullisen pieniä, asuntotuotanto on varsin hyvä approksimaatio tarjonnan muutokselle.
Yksinkertaistettu asuntojen tarjontamalli tietyllä hetkellä tarjolla olevasta uusien asuntojen määrästä voidaan esittää muodossa :
C = C(P, R, CC, D)
Mallissa asuntojen tarjonnan muutosta, rakentamista (C) selitetään asuntohinnoilla (P), reaalikorolla (R) ja muilla rakentamisen kustannuksilla (CC) sekä alueen asuntojen kokonaiskysynnällä (D).

3.4

Asuntomarkkinoiden tasapaino ja asuntohinnat

Asuntoihin ja asuntomarkkinoille liittyy lukuisia eri hintakäsitteitä. Asunto on
pääomaa, jolla on kullakin hetkellä tietty sen rahallista arvoa kuvaava markkinahinta. Yleensä markkinahinta tulee määräytyneeksi lähinnä asuntokauppojen yhteydessä. Yksittäisen asunnon markkinahinta vastaa hintaa, jolla ostohalukkuus (kysyntä) ja myyntihalukkuus (tarjonta) kohtaavat eli saavuttavat tasapainon. Asunnon vuokra on tietyn ajan kuluessa - yleensä kuukaudessa - maksettava korvaus asunnon käyttöoikeudesta. Vuokra vastaa normaalisti myös asunnon haltijan asumisen käyttökustannusta. Sen sijaan
omistusasumisen käyttökustannus on eri asia kuin asunnon markkinahinta.
Monissa tutkimuksissa omistusasumisen käyttökustannus on laskennallinen
suure, johon lasketaan mukaan kaikki ne kustannukset, jotka omistajalle aiheutuvat tietyn ajan kuluessa, tyypillisesti kuukaudessa tai vuodessa. Näitä
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ovat asuntolainan korkokulut, asunnon ylläpito- ja hoitokulut, vaihtoehtoisen
sijoituskohteen tuotto (jonka asunnonomistaja menettää sijoittaessaan
asuntoon) sekä asunnon markkina-arvon muutos.
Tässä tutkimuksessa käytetään asuntohintoina alueellisia markkinahintoja, joiden on tarkoitus kuvata alueiden asuntojen keskimääräisiä pääomaarvoja. Vaikka niiden laskenta pohjautuu vain osaan asuntokantaa (vanhojen
osakemuotoisten asuntojen toteutuneet kaupat), niitä kuitenkin käytetään
kuvaamaan yleisemminkin kunkin alueen asuntohintojen tasoa ja muutosta.
Tämä on perusteltua, koska vanhojen asuntojen hinnoilla on vahva yhteys
uusien asuntojen hintoihin samoin kuin ei-osakemuotoisten asuntojen (pääasiassa omakotitalojen) hintoihin.
Tilastoiduilla asuntojen hinnoilla ei tarkoiteta yksinkertaisesti keskimääräistä neliöhintaa tietyllä alueella, vaan asuntohintojen mittaaminen on monimutkaisempaa. Ensinnäkin, asuntohinta arvioidaan tietyn ajan kuluessa
kaupan kohteena olleista asunnoista. Pienellä alueella kulloinkin on markkinoilla varsin suppea otos asuntokannasta, jolloin niiden hinta ei välttämättä
anna hyvää kuvaa alueen todellisesta hintatasosta, sillä kaupan kohteena olleet asunnot eivät välttämättä edusta koon, sijainnin, laadun ja muiden ominaisuuksiensa suhteen koko asuntokantaa. Näistä syistä johtava laatuvaihtelu voi vääristää hintojen muutoksia, mikäli ei tiedetä miltä osin havaittu hintavaihtelu johtuu todellisesta muutoksesta kysynnässä ja tarjonnassa, ja
missä määrin se kuvastaa kulloinkin markkinoilla olevien asuntojen rakennetta, sijaintia ja laatua. Tämän ongelman ratkaisemiseksi käytetäänkin
yleensä ns. hedonisia asuntohintoja, jotka ottavat huomioon ainakin osan
asuntojen erilaisista laatuominaisuuksista. Lähestymistapa poikkeaa oleellisesti siitä, että laskettaisiin sellaisenaan kauppahintojen keskiarvoja. Hedonisiin asuntohintoihin vaikuttaa siis asunnon sijainti ja ominaisuudet sekä
kaupankäynnin ajankohta. Ajankohta otetaan huomioon, koska asuntohintoihin sisältyy myös vuoden sisäistä vaihtelua.

3.4.1

Hintojen pitkän ajan tasapaino

Asuntojen markkinahinta kuvastaa asuntojen kysynnän ja tarjonnan tasapainoa. Hinta-analyysissä voidaan erottaa staattinen ja dynaaminen näkökulma. Staattisessa analyysissä on keskeistä hintojen määräytyminen pitkän
aikavälin tasapainossa. Dynaamisessa analyysissä näkökulma on lyhyen ajan
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muutosprosessissa, jolla hinnat hakeutuvat uuteen tasapainoon, kun yhdessä tai useammassa hintoihin vaikuttavassa tekijässä tapahtuu muutos.
Asuntomarkkinoiden hinnanmääräytymisen perusideaa voidaan kuvata
staattisen perusmallin avulla, jonka lähtökohtana ovat seuraavat asuntojen
kysyntä- ja tarjontayhtälöt3:
HD = f(Y,P,R,UC,DG)

kysyntä

HS = g(P,CC,R)

tarjonta,

jossa Y on tulotaso, P asuntojen hintataso, R korkotaso, UC sisältää muut
asumisen käyttökustannukset, DG kuvaa kotitalouksien demografisia ja sosio-ekonomisia ominaisuuksia ja CC rakennuskustannuksia.
Mallin mukaan asuntojen kysyntä riippuu tulotasosta, asuntojen hintatasosta, korkotasosta, muista käyttökustannuksista sekä kotitalouksien määrästä ja rakenteesta. Tulotason ja kotitalouksien määrän nousu lisäävät kysyntää. Sen sijaan hintojen ja kustannustekijöiden nousu alentavat kysyntää. Tarjonta (asuntotuotanto) puolestaan määräytyy hintatasosta ja rakentamisen kustannuksista. Hintojen nousu kohottaa tuottajien tuotto-odotuksia
ja lisää tarjontaa. Rakennuskustannusten nousu sen sijaan lisää kustannuksia ja alentaa tuottoja ja johtaa tarjonnan vähenemiseen.
Asuntomarkkinoiden tasapainossa kysyntä ja tarjonta ovat yhtä suuret:
HD = HS.
Tasapainoehdosta

voidaan

ratkaista

asuntojen

tasapainohinta,

ja

tasapainotilannetta vastaava hintataso määräytyy seuraavasti:
P = h(Y,R,UC,DG,CC).
Lopputulos on, että asuntomarkkinoiden pitkän aikavälin tasapainossa asuntojen hintataso riippuu tulotasosta, korkotasosta, muista asumisen käyttökustannuksista, väestön määrästä ja sen ominaisuuksista sekä rakennuskustannuksista. Tämä vastaa myös kuviossa 3.1 esitettyä graafista vaikutussuh-

3

Yhtälöt eivät vastaa sellaisenaan tässä tutkimuksessa sovellettavia malleja.
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teiden kaaviota. Useimpien muuttujien suhteen myös vaikutussuhteiden
suunta on ilmeinen:
-

Tulotason nousu kohottaa asuntohintoja.

-

Korkotason nousu alentaa asuntohintoja.

-

Muiden asumisen käyttökustannusten nousu alentaa asuntohintoja.

-

Väestön määrän kasvu kohottaa asuntohintoja, samoin mm. kotitalouksien pieneneminen.

-

Rakennuskustannusten nousu kohottaa hintoja.

3.4.2

Asuntohintojen dynamiikka

Edellä kuvatut hintoihin vaikuttavat tekijät muuttuvat jatkuvasti, minkä seurauksena myös hinnat ovat jatkuvassa enemmän tai vähemmän voimakkaassa muutoksessa. Hintojen ajallinen muutos kohti pitemmän ajan tasapainoa on dynaaminen prosessi. Asuntohintojen muutoksen dynamiikka on
sisällytetty mukaan myös tämän tutkimuksen hintamalliin.
Asuntojen hintojen määräytymisessä tärkeä merkitys on odotuksilla.
Tyypillisesti hintoja kuvataan kahden vaihtoehtoisen kehikon puitteissa. Yksinkertaisimmillaan voidaan hintojen ajatella sopeutuvan kysynnän ja tarjonnan muutoksiin mutta niin, että hintasopeutumiseen liittyy tiettyä hitautta
(DiPasquale ja Wheaton, 1994). Asuntomarkkinat eivät tällöin saavuta tasapainoa lyhyellä välillä, joten hinnat eivät välttämättä kuvasta tietyn hetken
markkinatilannetta tarkasti. Markkinoiden ylitarjonta näkyy siis esimerkiksi
tyhjien asuntojen osuuden kasvuna tai myyntiaikojen pidentymisenä, eikä
niinkään hintojen täydellisenä romahtamisena. Tyhjien asuntojen olemassaolo johtaa hitaaseen hintasopeutumiseen (Eubank ja Shirmans, 1979; Rosen
ja Smith, 1983; Fair, 1972). Tämän prosessin tuloksena havaitaan tyypillisesti positiivista sarjakorrelaatiota asuntohinnoissa. Vaihtoehtoisesti hintamalleissa voidaan käyttää ns. kuplamalleja, joissa ajatellaan asuntohintojen
seuraavan edellisen periodin kehitystä, mutta niiden jatkuvan poikkeamisen
tasapainotasoltaan tulevan aina sitä epätodennäköisemmäksi mitä kauempana tasapainotasolta liikutaan.
Hitaan hintasopeutumisen pohjana on asuntomarkkinakirjallisuudessa
yleisesti käytetty virta-varanto (stock-flow)-malli, jossa asuntohinnat soputuvat useiden periodien aikana hitaasti kysyntä- ja tarjontashokkeihin. Perusmallissa kysyntä määräytyy asuntohintojen ja tulojen funktiona, ja riip25

puu kotitalouksien lukumäärästä (DiPasquale ja Wheaton, 1996). Hinnat
määräytyvät kysynnän ja tarjonnan tasapainottamisen tuloksena. Perinteiseen virta-varanto -malliin voidaan lisätä hintojen hitaan sopeutumisen mekanismi seuraavasti:
∆P = τ[P* - P],
jossa hintojen muutos selittyy tietyn hetken hintojen (P) erolla tasapainohintaan (P*), ja τ kuvaan vauhtia, jolla hinnat konvergoituvat kohti tasapainotasoaan.
Odotuksilla on keskeinen rooli asuntohintojen määräytymisessä. Poterba
(1984) ja Sheffrin (1983) olettavat, että tulevat hintaennusteet tehdään rationaalisesti kaiken markkinoilla olevan informaation perusteella. Ennustamisessa käytettävien eksogeenisten tekijöiden liikkuessa systemaattisesti, ovat
rationaalisetkin ennusteet korreloituneita yli ajan. Mallintamisessa tämä
merkitsee ns. instrumenttimuuttujien käyttöä, eli tulevia hintaodotuksia instrumentoidaan tämän hetken eksogeenisten tekijöiden arvoilla. Toinen lähestymistapa on, että kotitaloudet käyttävät viimeisten vuosien tietoja hyväkseen muodostaessaan hintakäsityksiä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä,
että hintaodotus muodostetaan aiempien hintamuutosten jakautuneista viiveistä (”distributed lags” -malli). Tässä kotitalouksilla on siis taaksepäin katsovat (”backward-looking”) odotukset, mikä jo sinällään merkitsee jonkinasteisen hintakuplan syntymisen olevan mahdollista.
Vaihtoehtona hitaalle hintasopeutumiselle on käytetty ns. kuplamalleja,
jossa ajatellaan asuntohintojen olevan lyhyellä tähtäimellä tasapainotasonsa
ulkopuolella. Liike poispäin tasapainosta jatkuu, kunnes ero tasapainohintaan
on muodostunut liian suureksi ja kupla puhkeaa. Talouden perustekijät eivät
siis yksin selitä asuntojen hintojen muutosta (Abraham ja Hendershot,
1994). Heidän esittämäänsä kuplamallia on sovellettu mm. Laakson (2000)
alueellisia asuntomarkkinoita käsitelleessä tutkimuksessa. Tältä osin keskeinen tulos oli, että kuplailmiö sinänsä oli olemassa Suomen asuntomarkkinoilla, erityisen vahvana 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa, mutta kuplan
puhkeaminen ei selity sen kasvamisella liian suureksi, vaan pikemminkin reaalisilla tekijöillä. Mm. tällä perusteella em. kuplamallia ei sovelleta tässä
tutkimuksessa. Lisäksi sen käyttö hintojen ennustamisessa olisi erittäin ongelmallista.
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Tässä tutkimuksessa hintojen muutoksen dynamiikka sisällytetään hintamalliin mukaan siten, että kunkin periodin hintaa selitetään paitsi saman
periodin selittävillä eksogeenisilla tekijöillä, myös yhdellä periodilla viivästetyille endogeenisilla tekijöillä, mukaan luettuna edellisen periodin hinta. Jos
edellisen periodin hinta selittää merkittävästi seuraavan periodin hintaa, on
se osoitus siitä, että hintaodotukset ovat merkittävä hintakehityksen selittäjä. Toisin sanoen hintojen nousu luo odotuksia tulevasta hintojen noususta,
ja hintojen lasku odotuksia tulevasta hintojen laskusta.

3.5

Suomen asuntomarkkinat tutkimusten valossa

Suomen asuntomarkkinoista on viime aikoina tehty useita tutkimuksia. Yhtenä kiinnostuksen herättäjänä asuntomarkkinoiden kehitykseen toimi 1990luvun lama, jonka seurauksena asuntohinnat suorastaan romahtivat, kasvettuaan ensin voimakkaasti 1980-luvun lopun nousukauden myötä. Suomen
asuntomarkkinoilla on tiettyjä erikoispiirteitä, joita seuraavassa tarkastellaan
aiemmin aiheesta julkaistujen tutkimusten valossa.
Laakso (2000) on tehnyt laajan tutkimuksen Suomen alueellisten asuntomarkkinoiden kehityksestä ja dynamiikasta, erityisesti nousukauden ja laman aikana. 1980-luvun alusta asuntokysyntä on kasvanut tasaisesti koko
maassa. Helsingissä asukasta kohden mitattu kysynnän kasvu näyttäisi kuitenkin pysähtyneen 1990-luvun puolivälin jälkeen, johtuen väestön nopeasta
kasvusta ja Helsingin asuntomarkkinoiden tarjontarajoitteista. Laakson mukaan alueelliset erot väestökehityksessä, ikärakenteessa ja tulotasoissa selittävät hyvin alueiden välisiä eroja asuntokysynnässä. Alueelliset työllisyys- ja
työttömyyserot puolestaan selittävät alueelle kohdistuvaa muuttoliikettä ja
työvoiman tarjontaa, jotka vuorostaan nostavat asuntokysyntää. Työmarkkinoiden ja asuntomarkkinoiden kiinteä yhteys on siis asuntohintoja tärkeämpi
asuntokysynnän selittäjä.
Asuntojen tarjonta puolestaan vaihtelee voimakkaasti suhdanteiden
mukaan. 1980-luvun lopun nousukaudella tarjonta kasvoi voimakkaasti, ja
kääntyi laman aikana jyrkkään laskuun. Uutta kasvua on ollut havaittavissa
laman jälkeisinä vuosina. Valmistuvien uusien asuntojen määrä suhteessa
asuntokantaan on vaihdellut välillä 1 - 3,5%, mutta siinä esiintyy suuria alueellisia eroja, ja erot ovat olleet kasvussa 1990-luvun laman jälkeen. Myös
tyhjien asuntojen osuus asuntokannasta vaihtelee voimakkaasti alueittain.
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Tyhjien asuntojen osuus lähti jyrkkään kasvuun 1980-luvun puolessa välissä
kaikilla alueilla, ja syrjäseuduilla kasvu on jatkunut edelleen 1990-luvulla.
Johtuen asuntokysynnän nopeasta kasvusta Helsingissä, ja osin myös muissa suurissa kaupungeissa, tyhjien asuntojen osuus on laskenut voimakkaasti
1990-luvun alkupuolella näillä alueilla. Toisin kuin lähes kaikilla muilla alueilla, Helsingin asuntotarjonta ei kuitenkaan ole voinut kasvaa kysynnän tahdissa, joten suurelta osin kasvanut kysyntä on näkynyt nopeana kasvuna
asuntohinnoissa. Asuntohintoihin on yleisesti vaikuttanut myös alueellisen
tulotason ja työllisyyden kehitys, sekä korkotaso. Laakson mukaan Suomen
asuntohintojen romahtaminen 1990-luvun laman aikana ei johtunut niinkään
ylisuureksi kasvaneesta hintakuplasta vaan lähinnä em. tekijöiden vaikutuksista ja rahoitusmarkkinoiden muutoksista.
Aiemmissa tutkimuksissa on myös tarkasteltu Suomen asuntomarkkinoiden erityispiirteitä, liittyen lähinnä rahoitusmarkkinoihin. Booth ym.
(1994) selvittävät millaisia muutoksia asuntomarkkinapolitiikassa on tapahtunut 1980-90 luvuilla. Tärkeimpiä niistä ovat olleet rahoitusmarkkinoiden
sääntelyn lopettaminen, omistusasumisen suotuisa verokohtelu aina 1990luvun lamavuosiin saakka sekä vuokrasäännöstelyn lopettaminen 1990luvun alussa. Pohjautuen lähinnä graafiseen tarkasteluun Booth ym. päättelevät, että edellä esitetyt tekijät, ja erityisesti lainamarkkinoiden vapauttamista seurannut lainakannan erittäin nopea paisuminen, selittävät asuntomarkkinoiden romahtamisen 1990-luvun laman aikana. Heidän tulkintansa
mukaan Suomen rahoitusmarkkinoiden uudistuksista oli asuntomarkkinoiden
näkökulmasta vain vähän todellista hyötyä. Lähinnä uudistukset ovat aiheuttaneet asuntomarkkinoille suuria ongelmia.
Teoreettisemmissa ja aikasarjamalleihin pohjautuvissa analyyseissä
Koskela ym. (1992) sekä Kosonen (1997) pohtivat syitä Suomen asuntohintojen jyrkkiin vaihteluihin suhteessa tuloihin. Koskela ym. (1992) rakentavat
aggregaattitason hintamallin Suomen asuntomarkkinoille. Asuntojen kysyntää selitetään tulotasolla, demograafisilla tekijöillä, asuntohintojen ja muiden
varallisuusesineiden suhteellisilla hinnoilla, lainojen koroilla ja saatavuudella
sekä vuokramarkkinoiden tilalla. Hintoihin puolestaan vaikuttavat Suomessa
edellä mainittujen lisäksi kotitalouksien velkaantumisaste ja asuntohintojen
mennyt kehitys. Samoin kuin yllä käsitellyt tutkimukset Koskela ym. päättelevät omistusasuntojen 1980-90 luvulla esiintyneiden suurten hintavaihteluiden johtuvan rahoitusmarkkinoiden muutoksista, asuntolainojen verokohtelusta ja ”ohentuneilta” vuokramarkkinoilta välittyneistä vaikutuksista. Vuo28

desta 1950 vuoteen 1985 vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta laski yli
kymmenellä prosenttiyksiköllä. Sen sijaan demograafisilla tekijöillä näyttäisi
olevan vain vähäinen merkitys, eikä reaalitulojen vaikusta pystytä arvioimaan tarkasti. Koskela ym. korostavat asuntomarkkinoiden ja säästämisasteen yhteyden merkitystä kotitalouksien säästämisalttiuden selittäjänä.
Vaikka aggregaattitasolla väestön ominaisuuksilla ei näyttäisi olevan merkitystä, selittävät demograafiset tekijät varsin hyvin aluetason hinta- ja kysyntävaihtelua (Kuismanen ym., 1999).
Kososen (1997) mukaan koko maan tasolla asuntohintojen vaihtelun
suurimpina syinä voidaan nähdä rahoitusmarkkinoiden vapauttaminen: veron jälkeisen reaalikorkotason sekä kotitalouksien lainakannan muutokset.
Osaltaan hintoihin vaikuttavat myös talouden perustekijät kuten käytettävissä olevat tulot ja työttömyysaste. Asuntokysyntä määräytyy Suomessa tulojen sekä asunnon käyttökustannusten mukaan. Kososen analyysien tulokset
kertovat Suomen asuntohintojen taipumuksesta ylireagointiin (”overshooting”), joka puolestaan johtaa hinnan nousujen ja laskujen pysyvyyteen. Pitkällä aikavälillä asuntohinnat kuitenkin pyrkivät kohti tasapainotasoaan myös
Suomessa.
Kuten yllä on käynyt ilmi, on Suomen asuntomarkkinoilla tiettyjä ominaispiirteitä, jotka vaikuttavat niiden dynamiikkaan. Erityisesti rahoitusmarkkinoilla näyttäisi olevan suuri merkitys asuntomarkkinadynamiikan
selittäjänä.

Toisaalta

myös

asuntomarkkinoiden

työmarkkinoihin vaikuttaa asuntokysyntään ja

kiinteä

yhteys

-hintoihin. Lisäksi myös

väestön demografisten ominaisuuksien havaittiin olevan ainakin jossain
määrin yhteydessä asuntomarkkinoiden kehitykseen.
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4.

AINEISTO

Teoriatausta lisäksi myös käytettävissä oleva aineisto muokkaa käytettyä
ennustemallia. Ensimmäinen rajoite tulee alueellisen ennustemallin tavoitteesta. Mallissa käytettävät muuttujat täytyy valita siten, että niistä on saatavissa relevanttia tietoa myös aluetasolla tai niissä ei ole ennusteen kannalta merkittävä vaihtelua alueiden välillä, jolloin voidaan käyttää koko maata
kuvaavia muuttujia. Toinen rajoite tulee mallin ennustekäytöstä useamman
vuoden ennustehorisontilla. Myös mallin eksogeenisille muuttujille täytyy olla
mahdollista muodostaa järkevä ennuste tälle ennusteperiodille.

4.1

Asuntomarkkina-alueet

Ennen ennustemalliin sisällytettävien muuttujien valintaa täytyy olla selvillä
ennusteessa käytettävä aluejako. Aluejaon valintaan vaikuttaa käytettävissä
olevan aineiston lisäksi myös tietyt vaikutussuhteet, jotka määrittävät teoreettisen asuntomarkkina-alueen rajat. Asuntomarkkinat käsittävät sellaisen
joukon asuntoja ja kiinteistöjä jotka reagoivat samalla tavoin tiettyjen makrotason tekijöiden vaihteluihin (Wheaton ja DiPasquale, 1996). Markkinoiden
mallintaminen järkevällä tavalla on mahdollista ainoastaan mikäli tämä olettamus toteutuu. Asuntomarkkina-alue puolestaan on yksittäinen asuntomarkkinakokonaisuus tai ryhmä asuntomarkkinoita, jotka reagoivat samalla
tavoin paikallisiin taloudellisiin oloihin. Toisin sanoen työllisyys, tulotaso ja
työvoiman liikkuvuus vaikuttavat samalla tavoin yhden asuntomarkkinaalueen eri osissa. Keskeistä on se, että asuntomarkkina-alue vastaa työssäkäyntialueen rajoja, ja että pendelöinti alueen sisällä on yleistä, kun taas
alueiden välillä pendelöinti on harvinaista.
Suomen kohdalla yllä esitetyt määritelmät mukaan käyttökelpoisin
asuntomarkkina-aluetaso on seutukunta (NUTS 4), joka vastaavat varsin hyvin työssäkäyntialueita. Kunnat olisivat liian pieniä kokonaisuuksia ja niiden
välillä pendelöinti on varsin yleistä. Seutukunnat sen sijaan muodostavat
työ- ja asuntomarkkinakokonaisuuden, joiden empiirinen tarkastelu on järkevää ja perusteltua.
Ainut poikkeus seutukuntajaosta on tehty Helsingin seutukunnan osalta,
joka on jaettu pääkaupunkiseutuun (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen)
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ja kehyskuntiin (Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä,
Nurmijärvi, Pornainen, Siuntio ja Tuusula). Syynä tähän on se, että pääkaupunkiseutu on kiinnostava erillisenä asuntomarkkinakokonaisuutena ja pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat poikkeavat kehyskuntien asuntomarkkinoista. Vaikka ne yhdessä muodostavatkin työssäkäyntialueen, poikkeavat
ne esimerkiksi tonttitarjonnan ja väestökehityksen osalta toisistaan.
Asuntoennustemallien estimoinnissa aluejakona on siis käytetty pääkaupunkiseutua, kehyskuntia ja muun Manner-Suomen osalta seutukuntia4.
Suuri osa seutukunnista on kuitenkin hyvin pieniä ja tämä heijastuu varsinkin ennusteiden, mutta myös tietojen, luotettavuuteen. Pieniä yksikköjä tarkastellessa satunnaisvaihteluilla on suuri rooli. Esimerkiksi rakentamistiedoissa jo yhdenkin kohteen merkitys voi pienissä seutukunnissa olla hyvinkin
suuri. Toisaalta esimerkiksi aitoja hintatietoja ei ole saatavilla kaikille seutukunnille vaan joudutaan tyytymään suuremman alueen hintojen pohjalta
laskettuihin tietoihin. Näistä syistä ennusteen raportoinnissa ei käytetä yhtä
tarkkaa aluejakoa kuin mitä on käytetty estimoinnissa ja mille ennusteet on
alun perin tehty. Raportointi tapahtuu seutukuntatasolla ainoastaan suurimpien seutukuntien osalta ja muille seutukunnille ilmoitetaan ainoastaan alueaggregaattitietoja.

4.2

Muuttujat

Alla käydään läpi ennustemallit ja niihin mukaan otetut selittävät muuttujat
sekä teoriaan perustuvat muuttujat, joita ei voitu liittää malliin eri syistä.
Osa syistä liittyy tietojen saatavuusongelmiin, osa näiden muuttujien ennustamisongelmiin ja osa muuttujista jätettiin pois estimointivaiheessa mallien
testauksen perusteella.
Kaikki mallien estimoinnissa käytetyt tiedot ovat vuosilta 1987-2000 lukuun ottamatta asuinrakennusten rakentamisen aloitustietoja, jotka ovat
vuosilta 1988-2000. Tiedot ovat joko valitun aluejaon mukaisia tietoja tai
koko maan tietoja.

4

Ahvenanmaan seutukunnat jätettiin ennusteen ulkopuolelle.
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4.2.1

Kysyntämalli – Asuttu asuntokanta

Kysyntämallilla tarkoitetaan tässä vakinaisesti asutun asuntokannan ennustemallia. Vakinaisesti asututtu asuntokanta kuvaa toteutunutta kysyttyä
asuntopinta-alan määrää. Se ei siis kuvaa teorian mukaista varsinaista ns.
asuntopalveluiden kysyntää, mutta on lähin käytännössä mahdollinen mittari
tälle.
Teorian mukaan kotitalouksien asuntokysyntään vaikuttavat keskeisimmät tekijät ovat kotitalouksien tulot, muun muassa demografisiin tekijöihin
liittyvät arvostukset ja mieltymykset, asumisen käyttökustannukset ja asuntojen hinta. Lisäksi kokonaiskysyntään vaikuttaa kotitalouksien kokonaismäärä.
Tuloja ennustemallissa on kuvattu luonnollisten henkilöiden valtionverotuksen mukaisilla tuloilla verojen jälkeen. Teorian perusteella loogisempaa
olisi ollut käyttää asuntokuntien tai väestön keskimääräisiä tuloja, mutta
pelkkien tulojen käyttämisellä saavutettiin käytännössä parempia tuloksia
ennustusta ajatellen. Arvostuksia ja mieltymyksiä on vaikea mitata, mutta
toisaalta asutun asuntokannan ennustamiseen ei tarvita tietoja kuin pintaalan määrän vaikuttavista asioita. Selvin mittari tälle on asuntokuntien koko.
Asuinpinta-alan tarve riippuu asuntokuntien koosta. Mitä pienempiä ovat
asuntokunnat, sitä suurempi on yksittäisen ihmisen tarvitsema asuinpintaala. Ennustemalliin onkin otettu mukaan asuntokuntien keskikoko, joka määritellään koko väestön suhteena asuntokuntien määrään.
Asumisen käyttökustannuksia ei ennustemallissa ole mukana, koska
merkittävimmät tekijät käyttökustannuksissa, korot ja asunnon arvon muutos, näkyvät asuntojen hinnoissa ja varsinaiset hoitokulut taas muuttuvat
niin hitaasti ettei niillä ole merkitystä asutun asuntokannan muutoksiin.
Asuntojen hintamuuttajana mallissa on alueittainen asuntojen neliöhintaarvio, josta enemmän hintamallin yhteydessä.
Kotitalouksien kokonaismäärään asemasta ennustemallissa on käytetty
väestön määrää alueelle. Tähän päädyttiin sen takia, että asuntokuntien
määrän ennuste olisi jouduttu tekemään väestöennusteen ja asuntokuntien
koon ennusteen perusteella. Selvempi ratkaisu oli käyttää mallissa suoraan
väestöä ja asuntokuntien kokoa, joille tehdään itsenäinen ennuste.
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Taulukko 4.1.

Asutun asuntokannan ennustemallin muuttujat ja lähde.

Vakinaisesti asuttu asuntokanta5, huoneistoala,

Tilastokeskus, Altika

2

1000 m

- Väkiluku, henkeä

Tilastokeskus, Altika

- Asuntokuntien koko, henkeä

Tilastokeskus, Altika

- Tulot valtionverotuksessa verojen jälkeen, 1000 €
2

Tilastokeskus

- Asuntojen hinta-arvio, euroa/m

4.2.2

Tilastokeskus, Altika

Tarjontamalli – Asuntorakentaminen

Tarjontamallilla tarkoitetaan asuntorakentamisen ennustemallia. Mallilla ennustetaan siis uusien asuntojen tarjontaa, ei koko tarjontaa asuntomarkkinoilla. Täten käytettyjen ennustemallien kysyntä- ja tarjontakäsitteet eivät
vastaa toisiaan ja jatkossa niihin viitataankin pääsääntäisesti asutun asuntokannan ja asuntorakentamisen malleina. Uusien asuntojen tarjontaa kuvaa
asuntotuotannon huoneistoalan määrä.
Teorian mukaan asuntotuotantoon keskeisesti vaikuttavia tekijöitä ovat
asuntojen hinnat, rakennuskustannukset, maan hankintakulut ja tonttien
saatavuus sekä asuntojen kokonaiskysyntä alueella. Lisäksi asuntotuotantoon voi vaikuttaa julkisen vallan päätökset sosiaalisesta asuntotuotannosta.
Asuntojen hintamuuttujana käytettiin asuntojen neliöhinta-arviota. Rakennuskustannukset muodostuvat itse rakentamisen kustannuksista, mutta
myös korkokustannuksista. Rakentamisen kustannusten muuttujana on rakennuskustannusindeksi. Se kuvaa valitettavasti ainoastaan koko maan tilannetta, mutta alueellisia kustannustietoja ei ole saatavissa. Korkokustannuksia kuvaa verojen jälkeinen asuntoluottojen keskikorko. Pelkkä reaalikorko kuvaisi periaatteessa verojen jälkeistä asuntoluottojen reaalikorkoa paremmin rakentamisen korkokustannustekijää, mutta käytännössä se ei
osoittautunut yhtä hyväksi ennustekäytössä. Asuntojen kokonaiskysyntää
alueella kuvaa vakinaisesti asuttu asuntokanta.

5

Vuodet 1994-1997 arvioitu viemärillisten asuntojen perusteella.
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Maan hankintakustannuksia ei ole mallissa mukana lukuun ottamatta
maan hankinnan korkokustannuksia, koska varsinkaan kaupunkien osalta ei
ole olemassa aitoja maamarkkinoita asuntotonteille, joten markkinahintojen
maan hankintakustannuksista ei ole saatavana. Tämän lisäksi myös tonttimaan saatavuutta kuvaava muuttuja puuttuu mallissa, koska sitä kuvaamaan ei ole yksinkertaista ja luotettava tietoa. Tämä on mallin puute varsinkin pääkaupunkiseudun osalta. Myöskään sosiaalinen asuntotuotantoa ei ollut mahdollista ottaa malliin mukaan, koska siitä ei ollut saatavilla alueellista
tietoa koko estimointiperiodilta.
Koska rakentamisen vuosittainen vaihtelua on erittäin voimakasta, on
ensimmäisen vuoden ennusteessa käytetty hyväksi myös tietoja aloitetusta
asuinrakennuksista. Ne ennakoivat melko hyvin seuraavana vuonna valmistuvia asuinrakennuksia.
Taulukko 4.2.

Asuntorakentamisen ennustemallin muuttujat ja lähde.

Asuntotuotanto, huoneistoala, m2

Tilastokeskus, Altika
2

- Asuntojen hinta-arvio, euroa/m

Tilastokeskus

- Rakennuskustannukset, Rakennuskustannusin-

Tilastokeskus, Altika

deksi (1980=100)
- Verojen jälkeinen asuntoluottojen reaalikorko, %

Suomen Pankki

- Vakinaisesti asuttu asuntokanta, huoneistoala,

Tilastokeskus, Altika

1000m2
- Aloitetut asuinrakennukset, kerrosala, m2

4.2.3

Tilastokeskus

Hintamalli – Asuntohinnat

Hintamallilla tarkoitetaan asuntojen neliöhintojen ennustemallia. Tutkimuksessa käytetylle aluejaolle ei ole olemassa aitoa asuntohintatietoa vaan alueille on laskettu hinta-arvio saatavista olevista alueellisista hintatiedoista
Laakson (2000) mallin mukaan. Arvioiden pohjana olevat asuntohinnat perustuvat ns. hedoniseen hintaindeksiin (ks. luku 3.4).
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Teorian perusteella voidaan asuntojen hintojen ajatella määräytyvän
asuntojen kysynnän ja tarjonnan sekä korkojen ja hintaodotusten perusteella.
Asuntomarkkinaennusteessa kysyntää kuvaamaan käytetyn asututun asuntokannan käyttäminen hinnan ennustemallissa ei tuottanut kelvollista hintaennustetta. Useiden kokeilujen jälkeen päädyttiin kysyntää kuvaamaan kysyntätekijöillä, keskimääräiset asuntokuntakohtaiset tulot ja asuntokuntien
määrä. Tarjonnan muutosta kuvaa asuntotuotanto.
Korkomuuttujana ennustemallissa on verojen jälkeinen asuntoluottojen
reaalikorko, joka on teorian perusteella oikea korkotekijä hintojen kohdalla.
Yksinkertaiseen ennustemalliin ei ole mahdollista liittää eteenpäin katsovia
hintaodotuksia. Käytännössä ainoa tapa ottaa hintaodotukset huomioon on
käyttää taaksepäin katsovia odotuksia. Yksinkertaisimmillaan tämä tehdään
olettamalla, että hintaodotukset perustuvat edellisen periodin hintaan.
Taulukko 4.3.

Asuntohintojen ennustemallin muuttujat ja lähde.

Asuntojen hinta-arvio, euroa/m2

Tilastokeskus, Laakso

- Tulot valtionverotuksessa verojen jälkeen

Tilastokeskus, Altika

(1000 €) / asuntokunnat
- Verojen jälkeinen asuntoluottojen reaalikorko
2

Suomen Pankki

- Asuntotuotanto, huoneistoala, m

Tilastokeskus, Altika

- Asuntokuntien lukumäärä

Tilastokeskus, Altika
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5.

ENNUSTEMALLIT

Asuntomarkkinoihin liittyvä teoria ja aineiston asettamat rajoitukset määräsivät pitkälle minkälaisia selittäviä muuttujia ennustemalliin sisällytettiin.
Näiden lisäksi lopullisen mallin muotoutumiseen vaikuttivat ennustemenetelmän valinta ja tietenkin mallin estimointi.
Lähtökohtana mallille oli ennustekäyttö. Ensinnäkin mallin täytyi antaa
ennuste kullekin alueelle erikseen. Toiseksi malliin mukaan otettavien eksogeenisten muuttujien täytyi olla sellaisia, että niille oli mahdollista muodostaa järkevä ennuste ennusteperiodille. Lisäksi ennustemallin täytyi olla suhteellisen yksinkertainen siten, että se pystyttiin liittämään Excel-pohjaiseen
ennustekehikkoon.
Koska käyttämämme tiedot käsittää havainnot 80:lta alueelta vuosilta
1987-2000, on järkevää että myös valittu estimointimenetelmä käyttää hyväkseen aineiston paneeli- ominaisuutta. Aineisto on siis yhdistelmä eri alueiden poikittaisista havainnoista ja samojen alueiden aikasarjahavainnoista.
Vaikka paneeliaineistoja onkin yleisesti käytetty vaikutussuhteiden estimoinneissa, ei sen käyttö ennustetarkoituksiin ole ollut kovin yleistä. Poikkeuksia
ovat esimerkiksi Battese, Harter ja Fuller (1988), Baltagi ja Li (1992) ja
Frees ja Miller (2002).
Tavoitteena ennusteprojektissa oli saada useamman vuoden ennusteperiodilla ennusteet kolmelle asuntomarkkinamuuttujalle: asuttu asuntokanta,
asuntorakentaminen ja asuntohinnat. Yksinkertaisuuden vuoksi ennustemallit on estimoitu kaikille kolmelle muuttujalle erikseen. Näin siitä huolimatta,
että myös ennustettavat muuttujat vaikuttavat toisiinsa.
Estimointimenetelmänä päädyttiin käyttämään lineaarista sekamallia
(Mixed-Effects Model), joka perustuu Lairdin ja Waren (1982) esittämään estimointimalliin. Sekamallia käytetään yleisesti lääketieteellisissä tutkimuksissa, mutta käyttö taloustieteellisessä tutkimuksessa on ainakin vielä ollut
harvinaista. Poikkeuksena on kuitenkin esimerkiksi edellä mainittu Freesin ja
Millerin (2002) alueellisen arpajaismyynnin ennuste.
Sekamalli on periaatteessa yleisempi tapaus satunnaisvaikutusten mallista (Random-Effects Model). Sillä voidaan estimoida kaikille alueille yhteiset
kertoimet kaikille muuttujille ja tämän lisäksi sallia seutukuntakohtaiset
poikkeamat näistä kertoimista niille muuttujille, joille se nähdään tarpeelli36

seksi. Täten voimme ottaa huomioon aluekohtaiset erot asuntomarkkinoiden
käyttäytymisessä.
Sekamallin kiinteän osan kertoimet eli kaikille alueille yhteiset muuttujien kertoimet ovat GLS-estimaatteja. Aluekohtaiset erot puolestaan voidaan
ottaa huomioon jakamalla virhetermi kahteen osaan. Ensimmäinen osa virhetermistä eli satunnaisosa kuvaa yksittäisten alueiden syystemaattista
poikkeamaa kiinteän osan kertoimien arvoista. Toinen osa on normaali satunnaisvirhe. Estimoitava yhtälö on kuvattu matriisimuodossa yhtälössä 5.1.
(5.1)

y = Xβ + Zu + ε,

jossa β on kiinteiden vaikutusten vektori ja kuvaa kaikille alueille yhteisiä selittävien muuttujien (X) kertoimia. Yhtälön loppuosa kuvaa jaettua virhetermiä. u on satunnaisvaikutusten vektori ja Z on satunnaisvaikutusten suunnittelumatriisin, joka sisältää selittävät muuttujat, joille aluekohtaiset erot
katsottiin tarpeelliseksi ottaa mukaan. ε on satunnaisvirhe.
Malli mahdollistaa myös satunnaisvirhetermin korreloituneisuuden huomioon ottamisen estimoitaessa mallia. Asuntomarkkinamalleille testasimme
AR(1)- autokorrelaation ottamista malleihin mukaan.
Sekamallille vaihtoehtoinen tapa olisi ollut käyttää dummy-muuttujia
alueille, mutta tällöin dummy-muttujien määrä olisi kasvanut erittäin suureksi. BIC informaatiokriteerin perusteella pidimmekin sekamallin käyttämistä järkevämpänä. Lähemmin sekamallia ja informaatiokriteereitä käsitellään
liitteessä 2.
Valitessamme lopullista ennustemallia vaihtoehtoisten mallien joukosta
olemme kiinnittäneet huomiota pääasiassa kolmeen kriteeriin. Ensinnäkin
malliin on otettu mukaan ainoastaan teorian mukaisia erittäin merkitseviä
muuttujia. Toiseksi mallin informaatiokriteerien antamat arvot ovat mahdollisimman hyvät. Kolmanneksi mallin antama ennuste estimoidun otoksen ulkopuolella on mahdollisimman hyvä.
Seuraavissa luvuissa esitellään asutun asuntokannan, asuntotuotannon
ja asuntohintojen ennustemallit. Ensin käsitellään mallien rakenne ja muuttujien vaikutussuhteet. Sen jälkeen varsinaiset estimointitulokset ja viimeiseksi tarkastellaan eksogeenisten muuttujien vaikutusta ennustettaviin
muuttujiin.
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5.1

Valitut mallit

Estimoidut ennustemallit perustuvat luvussa 4 esiteltyihin eksogeenisiin
muuttujiin. Mallit on esitelty yhtälöissä 5.2-5.4. Yhtälöissä on kirjoitettu yhtälön 5.1 muoto auki alueelle j ajanhetkenä t. Asuntorakentamisen osalta estimoitiin kaksi malli, joista ensimmäisen ennustevuoden mallissa on käytetty
hyväksi myös tietoa aloituksista.
(5.2)

Log(asuttu asuntokantajt)
= β10 + β1log(väkilukujt) + β12log(asuntokuntien kokojt) +
β13log(tulotjt-1) + β14log(asuntohintajt-1) + u1j0 +
u1j1log(väkilukujt) + u1j2log(asuntokuntien kokojt) + ε1jt

(5.3a) Log(asuntorakentaminenjt/asuttu asuntokantajt)
= β20 + β21log(hintajt) + β22log(rakennuskustannuksetjt-1) +
β23reaalikorkojt-1 + β24log(asuntorakentaminenjt-1/asuttu
asuntokantajt-1) + u2j0 + u2j1log(hintajt) + u2j2reaalikorkojt-1 +
ε2jt
(5.3b) Log(asuntorakentaminenjt/asuttu asuntokantajt)
= β30 + β31log(rakennuskustannuksetjt-1) + β32reaalikorkojt-1 +
β33log(aloituksetjt-1/asuttu asuntokantajt-1) + u3j0 +
u3j1log(rakennuskustannuksetjt-1) + u3j2reaalikorkojt-1 + ε3jt
(5.4)

Log(hintajt)
= β40 + β41log(tulot/asuntokunnatjt) + β42reaalikorkojt +
β43log(asuntorakentaminenjt-1) + β44log(asuntokunnatjt)
+β45log(hintat-1) + u4j0 + u4j1log(reaalikorkojt) +
u4j2log(asuntorakentaminenjt-1) + u4j3log(asuntokunnatjt) + ε4jt

Mallien varsinaiset estimointitulokset on esitetty seuraavassa luvussa, mutta
kuviossa 5.1. on hahmoteltu yhtälöiden muuttujien vaikutus ennustemalleissa (lukuun ottamatta rakentamisen mallia, jossa aloitukset ovat mukana).
Kuviosta ilmenee ensinnäkin, onko vaikutus positiivinen vai negatiivinen, toiseksi kuva kertoo, onko muuttujan vaikutus mahdollisesti viivästetty ja kolmanneksi, onko muuttuja mukana satunnaisosassa vai ei. Lisäksi kaikissa
malleissa on mukana myös vakio ja asutun asuntokannan ja asuntorakenta38

misen mallissa virhetermissä on lisäksi autokorrelaatiorakenne. Endogeenisiksi muuttujiksi on merkitty muuttujat, joita ennustetaan asuntomarkkinamalleilla.
Se, onko muuttuja viivästetty ja onko muuttuja mukana satunnaisosassa ratkaistiin estimointivaiheessa aina siten, että saatiin mahdollisimman hyvä ennustemalli. Muuttujan mukanaolo satunnaisosassa tarkoittaa sitä, että
eksogeenisen muuttujan vaikutus vaihtelee aluekohtaisesti. Lisäksi kaikissa
malleissa satunnaisosassa on myös vakiotermi, jolloin mallin vakiotermi
vaihtelee alueittain.
Asutun asuntokannan ennusteeseen positiivinen vaikutus on siis väkiluvulla ja viivästetyillä tuloilla. Negatiivisesti ennusteeseen vaikuttaa asuntokuntien koko ja edellisvuoden hinnat. Satunnaisosassa näistä muuttujista
mukana ovat väkiluku ja asuntokuntien koko.
Asuntotuotannon mallinnuksessa asuntotuotanto suhteutettiin asuttuun
asuntokantaa. Asuntorakentamisen ennuste saadaan siis kertomaalla mallin
ennustama suhde asutulla asuntokannalla, joten sen vaikutus ennusteeseen
on positiivinen. Muita positiivisesti vaikuttavia muuttujia ovat hinta ja asuntotuotannon ja asutun asuntokannan oma viivästetty arvo. Ennustettavan
muuttujan omaa viivettä on käytetty, koska täten mallista saatiin huomattavasti parempi ennustetarkoitukseen. Negatiivien vaikutus on viivästetyllä reaalikorolla ja viivästetyllä rakennuskustannuksilla. Satunnaisosassa ovat
mukana hinta ja viivästetty reaalikorko.
Asuntotuotannolle ensimmäisen vuoden ennusteelle on myös erillinen
malli, jossa käytettään hyväksi tietoja asuntorakentamisen aloituksista. Tämä malli poikkeaa varsinaisesta asuntotuotannon mallista siten, että viivästetyn asuttuun asuntokantaan suhteutetun asuntorakentamisen tilalla on
vastaavasti suhteutettu viivästetty asuntorakentamisen aloitukset. Lisäksi
hintamuuttuja puuttuu mallista.
Asuntohintojen ennusteeseen positiivinen vaikutus on asuntokuntakohtaisilla tuloilla, asuntokuntien määrällä ja viivästetyillä hinnoilla. Tässä tapauksessa oman viiveen mukaan ottamiselle malliin on perusteltua, jos ajatellaan hintaodotusten muodostuvan viimeisestä havaitusta hinnasta. Viivästetyn hinnan malliin mukaan ottaminen paransi myös mallin ennustekykyä
huomattavasti. Negatiivinen vaikutus ennusteeseen on reaalikoroilla ja viivästetyllä asuntotuotannolla. Näistä muuttujista asuntokunnat, reaalikorot ja
viivästetty asuntotuotanto on mukana satunnaisosassa.
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Asuttu asuntokanta

Asuntotuotanto
Viivästetyt
(t-1)

Viivästetyt
(t-1)
Väkiluku

Tulot

Asuttu
asuntokanta

Hinta
Asuntokun.
koko

Reaalikorko

Hinta

Asuntotuotanto
/asuttu
asuntokanta

Asuntotuotanto
/asuttu
asuntokanta

Rakennuskustannukset

Asuntohinta
Viivästetyt
(t-1)

Asuntokunnat

Tulot
/asuntok.

Positiivinen
vaikutus
Endogeeniset
Negatiivinen
vaikutus

Hinta

Eksogeeniset

Hinta

Muuttuja
mukana myös
satunnaisosassa
Asuntotuotanto

Kuvio 5.1.

Reaalikorko

Asuntomarkkinoiden ennustemallit.
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5.2

Estimointitulokset

Taulukoissa 5.1.-5.3. on esitetty ennustemallien estimointitulokset. Taulukoissa on esitetty mallin kiinteän osan estimoidut kertoimet, kertoimien keskivirhe ja p-arvo sekä satunnaisosan kertoimien keskihajonta ja mahdollinen
virhetermin AR(1)-korrelaatiorakenteen korrelaatiokerroin.
Satunnaisosan keskihajonta kuvaa sitä kuinka suuri on aluekohtainen
hajonta kyseisen muuttujan kohdalla kiinteän osan kertoimen ympärillä.
Muuttujan aluekohtainen vaikutuskerroin muodostuu kiinteän osan kertoimesta ja mahdollisesta satunnaisosan kertoimesta, jonka kaikkien alueiden
keskiarvo on nolla.
Taulukosta voi todeta, kaikki ennustemalleihin mukaan otetut muuttujat
saavat teorian perusteella odotetut ja tilastollisesti erittäin merkitsevästi nollasta poikkeavat kertoimet.
Taulukko 5.1.

Lineaarinen sekamalli asutulle asuntokannalle.

Kiinteä osa
Kerroin
Vakio
Väkilukut
Asuntokuntien kokot
Tulott-1
Asuntohintat-1

-2,027
0,864
-1,067
0,090
-0,017

Keskivirhe

p-arvo

0,075
0,009
0,022
0,004
0,002

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Satunnaisosa
Keskihajonta
Vakio
Väkilukut
Asuntokuntien kokot
Satunnaisvirhe

0,100
0,001
0,092
0,007

Korrelaatiorakenne AR(1): ρ = 0,561
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Taulukko 5.2.a.

Lineaarinen sekamalli asuntorakentamiselle, perusmalli.

Selitettävänä

muuttujana

asuntorakentami-

nen/asuttu asuntokanta.
Kiinteä osa
Kerroin
Vakio
Hintat
Rakennuskustannuksett-1
Reaalikorkot-1
Asuntorakentaminent-1/asuttu asuntokantat-1

Keskivirhe

4,836
0,466
-1,484
-0,042
0,657

0,804
0,122
0,132
0,011
0,020

p-arvo
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Satunnaisosa
Keskihajonta
Vakio
Hintat
Reaalikorkot-1
Satunnaisvirhe

4,334
0,647
0,043
0,276

Korrelaatiorakenne AR(1): ρ = -0,325
Taulukko 5.2.b.

Lineaarinen sekamalli asuntorakentamiselle, aloitukset
mukana mallissa. Selitettävänä muuttujana asuntorakentaminen/asuttu asuntokanta.

Kiinteä osa
Kerroin
Vakio
Rakennuskustannuksett-1
Reaalikorkot-1
Aloitukset-t-1/asuttu asuntokantat-1

Keskivirhe

6,776
-1,274
-0,012
0,799

Satunnaisosa
Keskihajonta
Vakio
Rakennuskustannuksett-1
Reaalikorkot-1
Satunnaisvirhe

5,076
0,977
0,000
0,245

Korrelaatiorakenne AR(1): ρ = -0,122
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1,035
0,197
0,005
0,020

p-arvo
<0,001
<0,001
0,028
<0,001

Taulukko 5.3.

Lineaarinen sekamalli asuntohinnalle.

Kiinteä osa
Kerroin
Vakio
Tulo per asuntokunnatt
Reaalikorkot
Asuntorakentaminent-1
Asuntokunnatt
Hintat-1

3,200
0,349
-0,052
-0,030
0,038
0,376

Keskivirhe

p-arvo

0,076
0,020
0,001
0,004
0,007
0,014

<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001
<0,001

Satunnaisosa
Keskihajonta
Vakio
Reaalikorkot
Asuntorakentaminent-1
Asuntokunnatt
Satunnaisvirhe

5.3

0,276
0,005
0,001
0,039
0,043

Herkkyysanalyysi

Tässä luvussa on testattu eksogeenisten muuttujien vaikutusta ennustettaviin asuntomarkkinamuuttujiin. Vaikka ennustemalleissa onkin useampia
muuttujia, ainoastaan viisi näistä on varsinaisesti itsenäisiä muuttujia. Muut
saadaan joko näiden kombinaationa tai ne ovat toisia asuntomarkkinamuuttujia. Tarkastellut viisi muuttujaa ovat asuntokuntien koko, väkiluku, tulot,
rakennuskustannukset ja reaalikorko.
Herkkyysanalyysi on tehty kasvattamalla näitä muuttujia kutakin vuorollaan yhden prosentin (reaalikoron tapauksessa 0,1-prosenttiyksikköä) alkuperäisestä ennusteesta siten, että tasomuutos säilyy ennusteperiodin loppuun. Se miten herkkyysanalyysin muutosten annetaan vaikuttaa ennusteeseen ei ole aivan yksiselitteinen asia, sillä eksogeeniset muuttujat näes vaikuttavat myös toisiinsa. Ongelmat syntyvät lähinnä siitä, että nykyisessä
ennustekehikossa asuntokuntien koon ennustetta ei ole sidottu väestö ja tuloennusteeseen ja näillä kaikilla kolmella on vaikutusta asuntokuntakohtaisten tulojen määräytymiseen. Muutokset onkin tehty niin, että väkiluvun ja
asuntokuntien koon muutoksen annettiin vaikuttaa asuntokuntien määrän
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muutokseen, mutta ei tulot per asuntokunnat muuttujaan. Siihen vaikuttivat
ainoastaan tulojen muutokset.
Taulukossa 5.4 on esitetty kunkin eksogeenisen muuttujan vaikutus
asuntomarkkinamuuttujiin kolmen vuoden kuluttua. Muutoksista on ilmoitettu alueiden keskiarvo ja ensimmäinen ja kolmas neljännes, joiden väliin
mahtuu muutoksen suuruudella mitattuna puolet alueista.
Taulukko 5.4.

Eksogeenisten muuttujien vaikutus asuntomarkkinamuuttujiin kolmen vuoden kuluttua muutoksesta, %
Asuntokuntien koko
1%

Asuttu asuntokanta
Keskiarvo
3.neljännes
1.neljännes
Rakentaminen
Keskiarvo
3.neljännes
1.neljännes
Hinta
Keskiarvo
3.neljännes
1.neljännes

Väkiluku

Tulot

1%

1%

Rakennuskustannukset
1%

Reaalikorko
0,1 %-yksikkö

-0,98
-0,89
-1,09

0,86
0,87
0,86

0,08
0,08
0,08

0,00
0,00
0,00

0,01
0,01
0,01

-0,99
-0,93
-1,10

0,89
0,92
0,86

0,57
0,96
0,28

-2,98
-2,95
-3,02

-1,61
-1,55
-1,67

-0,01
0,01
-0,02

0,02
0,03
0,00

0,53
0,54
0,52

0,09
0,10
0,07

-0,77
-0,74
-0,81

Muutokset ovat odotetun suuntaisia ja suuruisia. Asuttuun asuntokantaan
vaikuttaa selvästi eniten asuntokuntien koon ja väkiluvun muutos. Muilla
muuttujilla on vain marginaalinen vaikutus. Reaalikoron lievästi asuttua
asuntokantaa kasvattava vaikutus saattaa tuntua oudolta. Täytyy kuitenkin
muistaa, että asuttu asuntokanta ei mittaa varsinaista kysyntää, johon koron
nousulla on negatiivien vaikutus, vaan se mittaa toteutunutta asutun asuntopinta-alan määrää. Koron nousu vähentää kysyntää ja alentaa asuntojen
hintoja. Alhaisemmilla hinnoilla taas on lievä positiivinen vaikutus toteutuneeseen asutun asuntokannan määrään.
Rakentamiseen kaikilla eksogeenisilla muuttujilla on merkittävä vaikutus. Näistä asuntokuntien koko ja väkiluku vaikuttavat asutun asuntokannan
kautta ja tulot asuntohintojen kautta. Hintoihin suurin vaikutus on tuloilla ja
reaalikorolla.
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6.

ASUNTOMARKKINAENNUSTE

Alueellinen asuntomarkkinaennuste tehdään edellisessä luvussa kuvattujen
mallien pohjalta. Ennustetta varten mallien eksogeenisille muuttujille tehdään ennusteet ennustevuosille ja näiden ennusteiden perusteella lasketaan
mallista ennusteet asuntomarkkinamuuttujille: asuttu asuntokanta, asuntorakentaminen ja asuntohinnat. Tässä luvussa kuvaillaan eksogeenisten
muuttujien ennusteet ja miten ne on tehty ja sitten näiden pohjalta lasketut
asuntomarkkinaennusteet.

6.1

Eksogeenisten muuttujien ennusteet

6.1.1

Tulot

Valtionveron alaisen verojen jälkeisen tulon ennustamisessa on käytetty seutukunnittaista työllisyysennustetta ja koko maan ennustetta keskimääräisistä
tuloista

työllistä

kohden.

Ennusteperiodilla

on

oletettu

työllistä

kohti

laskettujen tulojen muuttuvan kaikissa seutukunnissa samalla prosentilla
kuin koko maassakin, tasoerot siis säilyvät. Näin saatu keskimääräinen
seutukunnan

työllisten

tulo

kerrotaan

työllisten

määrällä

ja

saadaan

seutukunnan tulot.
Viiden vuoden ennusteperiodille oletus yhtä suuresta työllistä kohti laskettujen tulojen muutoksesta ei ole kovin epärealistinen. Tulot työllistä kohden näyttävät muuttuvan kaikissa seutukunnissa hyvinkin samaan tahtiin ja
tarkasteluperiodilla 1987-1999 muutokset poikkesivat keskimäärin koko
maan muutoksesta vain hyvin vähän. Myöskään t-testi ei hylännyt yhdenkään seutukunnan kohdalla oletusta, että muutoksilla seutukunnassa ja koko
maassa on sama keskiarvo.
Monimutkaisempi osa tuloennustetta on työllisyysennuste. Sen perustana on koko maan toimialoittainen (31) työllisyysennuste ja väestöennuste.
Voidaan ajatella, että seutukuntien työllisyyden muutokset muodostuvan
toimialamuutoksesta ja rakennemuutoksesta. Toimialamuutoksella tarkoitetaan alueen kokonaistyöllisyyden muutosta, kun alueen kunkin toimialan
työllisyyden prosenttimuutos on yhtä suuri kuin koko maassa kyseisellä toi45

mialalla. Työllisyyden toimialamuutoksessa alueelliset erot johtuvat siitä, että alueiden toimialarakenne on erilainen. Rakennemuutos vastaa koko työllisyyden muutoksen ja toimialamuutoksen erotusta. Rakennemuutoksen seurauksena alueen toimialarakenne muuttuu.
Toimialamuutos saadaan suoraan jakamalla koko maan toimialoittainen
työllisyys edellisen vuoden toimialarakenteella alueille. Yhden tai kahden
vuoden ennustehorisontilla tällaisen ennusteen virhe ei olisi kovin suuri,
mutta viiden vuoden tähtäimellä rakennemuutoksen merkitys kasvaa.
Rakennemuutoksen ennustamisessa on lähdetty siitä, että alueen väestönmuutoksella on vaikutusta joidenkin toimialojen työllisyyden kasvuun.
Ennustemallissa rakennemuutos seuraa siis väestönmuutoksesta. Väestönmuutoksen vaikutuksen arviointia varten estimoitiin jokaiselle toimialalle lineaarinen regressiomalli, jossa testattiin seutukunnan koko maan väestönmuutoksesta poikkeavan väestönmuutoksen vaikutusta seutukunnan työllisyyden rakennemuutokseen. Rakennemuutos on määritelty todellisen työllisyyden muutoksen ja toimialamuutoksen erotuksena. Käytännössä estimointi tehtiin tasomuodossa yhtälön (6.1) mukaisesti.

(6.1)

eki (t ) −



eki (t − 1)
p i (t − 1)
Ek (t ) = β  p i (t ) −
P(t ) + ε (t )
Ek (t − 1)
P(t − 1)



Yhtälössä eik(t) on työllisyys alueella i toimialalla k vuonna t, Ek(t) on työllisyys koko maassa toimialalla k vuonna t, pi(t) on väestö alueella i vuonna t,
P(t) on väestö koko maassa vuonna t, β on regressiokerroin ja ε on virhetermi.
Estimoinnissa väestönmuutoksen vaikutuksen kerroin oli 10 toimialalla
positiivinen ja merkitsevästi nollasta poikkeava (taulukko 6.1). Kahdella varsinaisella toimialalla ja ”toimiala tuntematon” -luokassa kerroin oli negatiivinen. Negatiivisia kertoimia ei kuitenkaan otettu ennusteeseen mukaan. Positiivisen kertoimen saaneet toimialat ovat lähes kaikki varsin loogisia. Näiden
toimialojen työllisyyden kasvun olettaisikin kasvavan alueen väestön kasvun
seurauksena. Tässä tapauksessa myös kertoimien summa on merkityksellinen. Se kertoo koko maan väestön muutoksesta poikkeavan väestön muutoksen vaikutuksen seutukunnan koko työllisyyteen.
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Taulukko 6.1.

Toimialoittaiset merkitsevät kertoimet

Kustantaminen ja painaminen
Öljynjalostusteollisuus
Tietoliikenne välineiden valmistus
Kauppa
Majoitus- ja ravitsemustoiminta
Kuljetus ja varastointi
Tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Julkinen hallinto
Koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut

0,005
0,004
0,017
0,044
0,013
0,025
0,043
0,022
0,020
0,093

Summa

0,286

Työllisyysennusteessa lasketaan siis yhteen toimialamuutoksen vaikutus ja
väestön muutoksesta kertoimen avulla saatu muutos kymmenelle toimialalle.
Näin saadaan ennustevuoden kokonaistyöllisyys ja uusi toimialarakenne seuraavan vuoden ennustetta varten.
Ennuste:
Taulukko 6.2.

Keskimääräiset tulot työllistä kohden, muutos vuosina
2001-2005, %-muutos

Tulot/työlliset

2001

2002e

2003e

2004e

2005e

5,0

4,6

5,0

4,5

4,5

Ennuste sama kaikille seutukunnille.
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Taulukko 6.3.

Työllisyyden muutos koko maassa työssäkäyntitilaston
määritelmän mukaan vuosina 2001-2005, %

Työllisyyden muutos, koko maa
Taulukko 6.4.

2001

2002e 2003e 2004e 2005e

1,3

-0,1

0,0

0,6

0,5

Työllisyyden muutos toimialoittain keskimäärin vuosina
2002-2005, %.
2002-2005

Maa- ja riistatalous
Metsätalous ja kalatalalous
Mineraalien kaivu
Elintarvikkeiden juomien ja tupakan valmistus
Tevanake-teollisuus
Puutavaran ja puutuotteiden valmistus
Massa ja paperin valmistus
Kustantaminen ja painaminen
Öljynjalostusteollisuus
Kemikaaliteollisuus
Kumi- ja muoviteollisuus
Ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus
Perusmetallien ja metallituotteiden valmistus
Koneiden ja laitteiden valmistus
Tietoliikenne välineiden valmistus
Muu sähkötekninen teollisuus
Kulkuneuvojen valmistus
Muu teollisuus
Energia ja vesihuolto
Rakentaminen
Kauppa
Majoitus- ja ravitsemustoiminta
Kuljetus ja varastointi
Tietoliikenne
Rahoitustoiminta
Kiinteistöalan palvelut
Liike-elämän palvelut
Julkinen hallinto
Koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut
Muut
Tuntematon
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-2,0
-0,3
0,0
-0,8
-2,4
0,3
0,4
-2,0
2,0
-0,5
1,3
-0,8
-0,3
-1,4
2,1
1,6
-1,0
-0,7
-3,1
-0,5
0,7
0,7
0,0
1,2
-0,4
-0,2
2,1
-0,2
0,5
0,6
-0,5

6.1.2

Asuntokuntien tulot

Saadaan laskennallisesti jakamalla alueen kokonaistulot asuntokuntien lukumäärällä.

6.1.3

Väestö

Väestöennuste on tehty ottamalla huomioon Tilastokeskuksen omavaraisennusteen väestön muutosvauhti ja muuttoliike. Ennusteessa ei kuitenkaan ole
huomioitu muuttoliikkeen aiheuttamaa muutosta alueelliseen syntyvyyteen
ja kuolleisuuteen.
Ennusteessa väestö muuttuu vuosittain omavaraisennusteesta saadun
muutosprosentin mukaan lisättynä muuttovoitolla tai vähennettynä muuttotappiolla. Muuttoennusteessa ennustetaan seutukunnille kokonaisnettomuutto suhteessa väestöön ja nettosiirtolaisuus koko maassa. Muuttotappioseutukuntien nettomuutto saadaan suoraan kokonaisnettomuuttoprosentin perusteella. Muuttovoittoseutukuntien nettomuutto joudutaan kuitenkin skaalaamaan siten, että maan sisäinen nettomuutto ei poikkea nollasta. Tämä
tehdään laskemalla muuttovoittoseutukunnille niiden osuus ennusteprosenttien mukaisesta muuttovoitosta ja kertomalla tällä osuudella muuttotappioseutukuntien nettomuutto ja nettosiirtolaisuus.
Ennuste:
Taulukko 6.5.

Muuttoliike vuosina 2001-2005.

Nettosiirtolaisuus, hlö
Maan sisäisen muuttoliikkeen suhde väkilukuun

2001

2002e

2003e

2004e

2005e

5802

5800

6000

6500

6500

0,28 %

0,23 %

0,22 %

0,22 %

0,23 %
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Henkilöä
25000

20000
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10000
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0
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Muuttovoitto
Muuttotappio
Nettosiirtolaisuus

Kuvio 6.1.

Muuttovoittoseutukuntiin muuttaneet, muuttotappioseutukunnista muuttaneet ja nettosiirtolaisuus vuosina 1987-2005.

Muuttoliike on jo vuonna 2001 ja vuoden 2002 alussa laskenut selvästi.
Muuttoliikkeen tason laskun lisäksi muuttovoitto on jakautunut aikaisempaa
tasaisemmin. Ns. kasvukeskusten osuus muuttovoitosta on vähentynyt ja
muuttoliike on suuntautunut aiempaa useampaan seutukuntaan. PTT:n näkemyksen mukaan kyse on osittain suhdanneluotoisesta muuttoliikkeen alenemisesta. Talouskasvun piristyessä muuttoliike kääntyy uudelleen nousuun.
Muuttoliike jää perusennusteessa kuitenkin ennusteperiodilla huomattavasti
rauhallisemmaksi kuin viime vuosina.

6.1.4

Asuntokuntien koko

Periaatteessa asuntokuntien keskikoko riippuu väestön ikärakenteesta sekä
perheellistymiseen ja asuntokuntien muodostukseen liittyvistä tekijöistä.
Perheellistymisessä tai asuntokuntien muodostuksessa tapahtuvat muutokset ovat kuitenkin hitaita prosesseja. Suurin vaikutus asuntokuntien kokoon
viiden vuoden ennusteperiodilla on ikärakenteen muutoksella, joka puolestaan on seurausta demografisesta kehityksestä ja muuttoliikkeestä.
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Käytännössä ikärakenteen muutoksiin perustuva ennusteprosessi olisi raskas. Lisäksi asuntokuntien koon muutoksessa on ollut havaittavissa selvä
trendi, jonka perusteella kehitystä voitaneen ennustaa melko luotettavasti
viiden vuoden aikahorisontilla. Asuntokuntien keskikoko on laskenut jo pitkään noin 0,025 henkeä vuodessa. Sekä asuntokuntien keskikoko että sen
muutosvauhti poikkeaa kuitenkin alueellisesti huomattavastikin. Asuntokuntien koko on suurempi Pohjois-Suomessa ja maaseudulla kuin EteläSuomessa ja kaupungeissa. Toisaalta asuntokuntien koon pieneneminen on
ollut voimakkaampaa alueilla, joissa asuntokuntien koko on suuri. Pääkaupunkiseudulla asuntokuntien koon pieneneminen on jopa pysähtynyt. Alueelliset erot ovat siis selvästi kaventuneet.
Ennusteen lähtökohdaksi onkin otettu asuntokuntien koon viiden edellisen vuoden keskimääräinen muutos. Asuntokuntien koko ei voi kuitenkaan
rajatta laskea. Pääkaupunkiseudulla keskikoko näyttäisi jo laskeneen lähelle
tätä rajaa . Siellä asuntokuntien koon pieneneminen on selvästi hidastunut
vuoden 1995 jälkeen. Viime vuosiin asti pääkaupunkiseudulla on ollut Manner-Suomen pienin asuntokuntien keskikoko. Toinen lähtökohta ennusteessa
onkin, että asuntokuntien keskikoko ei voi kovin paljon laskea pääkaupunkiseudun keskikoon alapuolelle. Ennusteessa onkin määritetty ylä- ja alaraja
pääkaupunkiseudun asuntokuntien keskikoon ympärille. Kun seutukunnan
asuntokuntien koko laskee tämän ylärajaa alle vaimennetaan viiden edellisen
vuoden muutoksen vaikutusta. Vaimennus alkaa ylärajalta ja kasvaa lineaarisesti mitä lähemmäs alarajaa tullaan, jossa muutos on nolla. Asuntokuntien
keskikoko ei siis voi laskea kuin alarajan verran pienemmäksi kuin keskikoko
pääkaupunkiseudulla.
Ennuste:
Viiden edellisen vuoden keskimääräinen muutos. Muutoksen vaimennus alkaa, kun keskimääräinen asuntokunnan koko laskee 0,15 henkeä lähemmäksi pääkaupunkiseudun keskikokoa. Keskikoko voi alittaa pääkaupunkiseudun keskikoon 0,3:lla hengellä.
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6.1.5

Asuntokunnat

Saadaan laskennallisesti väestön ja asuntokuntien koon ennusteesta.

6.1.6

Reaalikorko

Uusien asuntoluottojen reaalikorkoa verojen jälkeen on ennustettu kahdentoista kuukauden euribor-korkojen perusteella. Euriboriin lisätään ennuste
pankkien korkomarginaalista uusille asuntoluotoille. Tästä vähennetään verovähennysten vaikutus olettaen, että pääomavero pysyy 29 prosentissa eikä vähennyssääntöihin tule muutoksia. Lopuksi vielä vähennetään inflaation
vaikutus.
Ennuste:
Taulukko 6.6.

Verojen jälkeinen asuntoluottojen reaalikorko ja sen osatekijät vuosina 2001-2005.

Euribor, 12 kk
Asuntoluottojen korkomarginaali
Inflaatio, % -muutos
Pääomaveroprosentti
Verojen jälkeinen asuntoluottojen reaalikorko

6.1.7

2001

2002e

2003e

2004e

2005e

4,09
1,36
2,5
29

3,60
0,95
1,6
29

3,75
1,0
1,8
29

4,25
1,0
2,0
29

4,25
1,0
2,0
29

1,34

1,63

1,57

1,73

1,73

Rakennuskustannukset

Rakennuskustannusten

ennuste

rakennuskustannusindeksin

tehdään

muutosta.

suoraan

ennustamalla

Rakennuskustannukset

kuvaavat

koko maan tilannetta eikä niitä ole eriytetty alueellisesti. Perusennusteessa
rakennuskustannusindeksin muutoksen ennuste on tehty inflaatioennusteen
perusteella.

Rakennuskustannusten

hintakehitystä.
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muutokset

seurailevat

yleistä

Ennuste:
Taulukko 6.7.

Rakennuskustannusten muutos vuosina 2001-2005.
2001

2002e

2003e

2004e

2005e

2,9

1,2

2,0

2,0

2,0

Rakennuskustannusindeksi, %muutos
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6.2

Asuntomarkkinoiden ennuste

6.2.1

Asuttu asuntokanta

Asutun asuntokannan ennuste perustuu siis väkiluvun, asuntokuntien koon,
tulojen ja asuntohinnan arvioituun kehitykseen luvussa 5 esitetyllä tavalla.
Näistä suurin merkitys on väkiluvulla ja asuntokuntien koolla. Vuosien 19962000 keskimääräinen muutos ja keskimääräisen muutoksen ennuste vuosille
2001-2005 on esitetty taulukossa 6.8.
Koko maan asuttu asuntopinta-alan kasvaa vuosina 2001-2005 edellisvuosien tapaan vajaan puolentoista prosentin vuosivauhtia. Kasvun jakaantuminen alueellisesti ei kuitenkaan ennusteperiodilla ole samanlainen kuin
mitä se oli edeltävinä viitenä vuotena. Muuttoliikkeen hidastuminen ja tasaantuminen näkyy asutun asuntokannan kasvun muutoksissa.
Taulukko 6.8. Asutun asuntokannan muutos keskimäärin vuodessa 19962000 ja ennuste vuosille 2001-2005, %. Aluejako liitteessä
3.
1996-2000

2001-2005e

Koko maa

1,3

1,4

Pääkaupunkiseutu

1,8

1,5

Kehyskunnat

2,2

2,1

Turun sk

1,7

1,6

Tampereen sk

1,9

2,3

Oulun sk

2,9

3,4

Muut suuret kaupungit

1,4

1,4

Muut kaupungit etelä

1,0

1,1

Muut kaupungit pohjoinen

1,1

1,1

Maaseutu etelä

0,5

0,7

Maaseutu keskinen

0,4

0,4

Maaseutu pohjoinen

0,5

0,8
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Osittain muuttoliikkeen seurauksena asuttu asuntokanta kasvoi vuosina
1996-2000 eniten kasvukeskuksissa eli pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa sekä Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Oulussa. Muuttoliike
vaimenee selvästi ennusteperiodilla, mutta muuttovoiton vähentyminen ei
ole yhtä voimakasta kaikissa kasvukeskuksissa ja siten myös asutun asuntokannan kasvuennusteet poikkeavat näiden alueiden kesken.
Muuttovoiton pieneneminen on ollut selvintä pääkaupunkiseudulla. Muuta maata korkeammat asuntojen hinnat vähentävät muuttoa, kun työpaikkakasvu ei enää ole huippuvuosien luokkaa. Pääkaupunkiseudulla asutun asuntokannan kasvun hidastuminen onkin selvintä. Toki kasvu on myös vuosina
2001-2005 hieman koko maan kasvua nopeampaa.
Kehyskuntia muuttoliikkeen hidastuminen ei kosketa kovinkaan voimakkaasti. Osittain pääkaupunkiseudun työpaikkojen perässä muutto ohjautuu
niihin ja lisäksi pääkaupunkiseudulta muutetaan kehyskuntiin väljempiin
asuinoloihin. Asutun asuntokannan kasvu pysyykin ennusteen mukaan kehyskunnissa reilussa kahdessa prosentissa.
Myös Turun seutukunnassa asutun asuntokannan kasvu säilyy suurin
piirtein edellisvuosien tasolla. Kasvun pienen alenemisen aiheuttaa pääasiassa asuntokuntien koon pienenemisen hidastuminen. Turussa, kuten muillakin
alueilla, osa asutun pinta-alan kasvusta on seurausta asuntokuntien pienenemisestä. Pienenemisvauhdin täytyy kuitenkin jossain vaiheessa hidastua
ja Turussa oli jo vuonna 2001 koko maan pienimmät asuntokunnat.
Tampereen seutukunnassa sen sijaan asutun asuntokannan kasvu kiihtyy. Tampereen seutukunnan muuttovoitto on ollut kasvamaan päin ja sen
odotetaan saavan myös ennustevuosina reilusti muuttovoittoa. Muuttovoiton
absoluuttisessa määrässä Tampereen seutu kilpailee jo pääkaupunkiseudun
kanssa suurimman muuttovoiton saajan asemasta.
Oulun seutukunnissa asutun asuntokannan kasvu on ollut vuosina 19962000 voimakkainta. Asuntotarpeen kasvu on kuitenkin ollut luultavasti vieläkin nopeampaa, mutta olemassa oleva asuntokanta ja asuntorakentaminen
ei ole sallinut suurempaan kasvua. Alueella keskimääräinen asuntopinta-ala
asukasta kohden onkin maan pienimpiä. Ennusteperiodilla tästä syntyneet
patoutuneet tarpeet asteittain purkautuvat. Kysyntätekijät sinällään eivät
seutukunnassa muutu kovinkaan paljon, sillä alue saa reilusti muuttovoittoa
koko ennusteperiodin ajan.
Muista suurten kaupunkien seutukunnista Jyväskylässä on Oulun kaltainen tilanne. Myös Joensuussa, Lahdessa ja Kuopiossa asutun asuntokannan
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kasvu hiukan nopeutuu. Lappeenrannassa, Porissa ja Kotka-Haminan seudulla kasvu hidastuu. Lähes kaikissa suurien kaupunkien seutukunnissa kasvu
on koko maan kasvu nopeampaa. Ainoastaan Porin ja Kotka-Haminan seutukunnissa kasvu on selvästi koko maan kasvua hitaampaa. Pienemmissä kaupungeissa sekä Pohjois- että Etelä-Suomessa kasvu pysyy edellisvuosien kaltaisena, hiukan alle koko maan tason.
Etelä-Suomen maaseutualueilla asutun asuntokannan kasvu nopeutuu
suotuisan väestökehityksen seurauksena. Kasvu nopeutuu myös PohjoisSuomen maaseutualueilla, mutta keskisen Suomen maaseutualueilla kasvu
nopeus säilyy samalla, koko maata alhaisimmalla, tasolla. Sekä Keski- että
Pohjois-Suomen maaseutualueet ovat ollut selvästi väestöä menettävää aluetta ja vuosina 1996-2000 niiden asuttu asuntopinta-ala kasvoikin suurin
piirtein samaan tahtiin. Erilaiseen kehitykseen ennusteperiodilla on kaksi
pääasiallista syytä.
Ensinnäkin poismuutto 1990-luvun lopulla koetteli pohjoista maaseutua
kaikkein rajuimmin, mutta viime vuosina, varsinkin vuoden 2002 aikana,
muuttotappio näyttäisi pienentyneen. Sen sijaan keskisellä maaseudulla,
jossa poismuutto on myös ollut suurta, ei selvää käännettä muuttoliikkeessä
ole tapahtunut. Lisäksi kun varsinkin Pohjois-Pohjanmaan seutukunnissa
luonnollinen väestönkasvu on selvästi keskistä maaseutua nopeampaa, on
väestön suhteellinen pieneneminen Pohjoisen maaseudun osalta hitaampaa.
Alueen seutukuntien välillä on kuitenkin suuria eroja väestökehityksen osalta. Toinen tekijä on asuntokuntien koon pieneneminen. Pohjoisen maaseudun asuntokuntakoon lähtötaso on selvästi keskistä maaseutua korkeampi ja
sen lasku myös voimakkaampaa, mikä tukee asutun asuntopinta-alan kasvua. Keskisellä maaseudulla taas usealla alueella ollaan tilanteessa, että
asuntokuntien koot ovat lähellä etelän kaupunkien kokoja, eikä pieneneminen jatku enää entiseen tahtiin.

6.2.2

Asuntorakentaminen

Asuntorakentamista ennustetaan kahdella mallilla. Perusennuste perustuu
arvioihin asuntohintojen, rakennuskustannusten, reaalikoron ja asutun asuntokannan kehityksestä sekä asuntorakentamisen itsensä menneestä kehityksestä luvussa 5 esitetyn mukaisesti. Ensimmäistä ennustevuotta, 2002, ennustetaan kuitenkin mallilla, jossa rakentamisen aloitustiedot ovat korvan56

neet oman viivästetyn arvon, eikä asuntohinta ole mukana. Vuosien 19962001 keskimääräinen muutos ja ennuste vuodelle 2002 ja vuosille 20032005 keskimäärin on esitetty taulukossa 6.9.
Taulukko 6.9.

Asuntorakentamisen keskimääräinen vuosimuutos 19962001 ja ennuste vuodelle 2002 ja vuosille 2003-2005,
huoneistoala, %. Aluejako liitteessä 3.
1996-2001

Koko maa
Pääkaupunkiseutu
Kehyskunnat
Turun sk
Tampereen sk
Oulun sk
Muut suuret kaupungit
Muut kaupungit etelä
Muut kaupungit pohjoinen
Maaseutu etelä
Maaseutu keskinen
Maaseutu pohjoinen

2002e

2003-2005e

5,0

-14,6

5,4

2,5
16,0
2,1
11,3
10,3
6,0
4,7
5,0
1,3
0,1
-2,4

-16,2
-13,8
-20,3
-14,3
-9,5
-8,0
-13,7
-19,6
-15,7
-20,0
-23,7

0,3
6,4
9,9
2,6
10,4
6,7
8,4
9,6
3,0
6,6
4,2

Rakentamisen aloitustietojen perusteella vuonna 2002 uusia asuinrakennuksia valmistuu huomattavasti viime vuotta vähemmän. Samaan viittaavat
myös alkuvuoden tiedot rakentamisesta. Koko maassa vähennystä ennusteen mukaan olisi noin 15 % ja vähennystä olisi lähes koko maassa. Vuosina
2003-2005 rakentaminen on taas kasvussa ja suuri osa kasvusta johtuu palautumisesta vuoden 2002 rajun laskun jälkeen. Koko maassa keskimääräinen vuosikasvu on noin viisi ja puoli prosenttia. Asuinrakentamisen taso suhteessa asuttuun asuntokantaan olisi täten keskimäärin saman suuruinen kuin
asutun asuntokannan kasvu.
Alueista pääkaupunkiseudulla on jälkimmäisinä ennustevuosina hitain
rakentamisen kasvu. Rakentaminen palautuu vain hiukan vuoden 2002 laskusta ja jää sen jälkeen suunnilleen 560 000-570 000 m2 tasolle. Pääkaupunkiseudun rakentamisen vaatimatonta kasvua vuosina 1996-2001 selittää
vertailuvuoden 1995 poikkeuksellisen korkea rakentamisen taso. Lisäksi
pääkaupunkiseudulla rakentamisen pullonkaulana on ollut ja on edelleen
tonttipula. Vaikka rakentaminen on pääkaupunkiseudulla ollut vilkasta, ei se
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ole pystynyt tyydyttämään kysyntää. Hitaasta kasvusta huolimatta suhteellinen rakentaminen on pääkaupunkiseudulla ollut korkealla tasolla ja myös
pysyy korkealla tasolla myös ennustevuosina (kuvio 6.2). Ennusteperiodilla
rakentaminen näyttäisikin pystyvän tyydyttämään alentuneen asutun asuntokannan kasvun.
Kehyskunnissa asuinrakentaminen kasvoi vuosina 1996-2001 selvästi
enemmän kuin millään muulla alueella. Rakentaminen on siis valmiiksi korkealla tasolla. Vuoden 2002 laskun jälkeen rakentaminen nousee uudelleen
suurin piirtein vuoden 2000 huipputasolle.
Voimakkainta rakentamisen kasvu on ennusten mukaan vuosina 20032005 Turun ja Oulun seuduilla. Näiden alueiden tilanne poikkeaa kuitenkin
huomattavasti toisistaan.
Oulun seutukunnassa rakentaminen kasvoi erittäin voimakkaasti vuosina
1997-1999 ja rakentamisen taso suhteessa asuttuun asuntokantaan on ollut
vuodesta 1996 lähtien selvästi korkein koko maassa. Kasvua on myös tarvittu, sillä asuttu asuntokanta on kasvanut nopeaan tahtiin. Rakentaminen kuitenkin laski jo vuosina 2000 ja 2001, joten rakentaminen on jäänyt jälkeen
asutun asuntopinta-alan kasvusta. Vuodelle 2002 ennustettu rakentamisen
lasku kasvattaa vajetta edelleen. Ennustettu kasvu palauttaisi rakentamisen
tason takaisin lähelle vuoden 1999 huippu, mutta sekään ei vielä riitä kattamaan ennustettua asutun asuntokannan kasvua.
Turun seutukunnassa rakentaminen ei laman jälkeen ole kovinkaan paljon kasvanut ja suhteutettuna asuttuun asuntokantaan on rakentaminen Turussa jäänyt selvästi jälkeen muista kasvukeskuksista. Lähes kymmenen
prosentin keskimääräinen kasvu vuosina 2003-2005 tarkoittaisikin ainoastaan sitä, että rakentaminen suhteessa asuttuun asuinpinta-alaan nousisi
vastaamaan ennustettua asuinpinta-alan kasvua.
Tampereella asuntomarkkinoiden kehitys näyttäisi olleen melko tasapainoista. Rakentaminen on noussut kysynnän siivittämänä melko korkealle tasolle ja melko vaatimatonkin kasvu vuosina 2003-2005 riittää suurin piirtein
tyydyttämään ennustetun kysynnän kasvun.
Muiden suurten kaupunkien seutukunnissa vuodelle 2002 ennustettu rakentamisen lasku on pääsääntöisesti keskimääräistä pienempää tai osassa
seutukuntia rakentaminen joka kasvaa. Tämä selittyy sillä, että niissä rakentaminen väheni jo edellisvuonna. Vuosina 2003-2005 rakentamisen kasvu
ylittää suurimmassa osassa näistä seutukunnista jonkin verran koko maan
tason.
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Pienemmissä kaupungeissa rakentamisen keskimääräinen kasvu on vuosina 2003-2005 varsin nopeaa. Varsinkin Pohjois-Suomen korkeaa kasvulukua selittää rakentamisen lasku vuonna 2002. Tästä rakentaminen palautuu
näillä kaupunkiseuduilla suurin piirtein vuosien 1999-2000 tasolle. Tämä ei
tarkoita vielä kovin voimakasta rakentamista, sillä rakentaminen jää tällöin
keskimäärin asutun asuntokannan kasvuvauhdista.
Vuoden 2002 rakentamisen väheneminen on maaseutualueilla selvästi
keskimääräistä suurempaa eivätkä seuraavien vuosien kasvu ole kovinkaan
vahvaa.

Maaseutualueilla

rakentaminen

jääkin ennustevuosina

vuosien

1996-2001 tasosta, joka sekään ei ollut korkea.
Kuten kuviosta 6.2 nähdään on rakentamisen vilkkaus eriytynyt 1990luvulla voimakkaasti. Muissa kaupungeissa ja maaseudulla rakentamisen taso on suurempia kaupunkeja alhaisempi. Maaseutuseutukunnissa rakentaminen suhteessa asuttuun asuntokantaa ei ole juurikaan noussut alhaiselta
tasolta, jolle se laski laman seurauksena. Pienemmissä kaupungeissa rakentaminen kasvaa ennusteperiodilla koko maata nopeammin, mutta maaseudun rakentamisen taso säilyy edelleen alhaisena.
Kasvukeskuksissa, Turkua lukuun ottamatta, rakentamisen nousu on sen
sijaan ollut varsin vahvaa. Ennustevuosina rakentamisen taso suhteessa
asuttuun asuntokantaan on suurimmassa osassa alueita jonkin verran alhaisempi kuin vuonna 2000. Vilkkaimmillaan rakentaminen on edelleen Oulussa, kehyskunnissa ja Tampereella ja muiden suurten kaupunkisen joukosta
yhtä korkealle rakentamisen tasolle yltää myös Jyväskylä. Ennusteen mukaan alueelliset erot rakentamisessa eivät kovinkaan paljon kapene.
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Asuntorakentaminen
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vuosina 1989-2000 ja ennuste keskimäärin vuosille 20012005.

6.2.3

Asuntohinnat

Asuntohintojen ennuste perustuu arvioihin asuntokuntien määrän, asuntokuntakohtaisten tulojen ja reaalikoron kehityksestä sekä asuntotuotannon
ennusteesta ja asuntohintojen menneestä kehityksestä luvussa 5 esitetyn
mukaisesti. Lisäksi vuoden 2002 ennusteessa on otettu huomioon vuoden
kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana tapahtunut kehitys. Vuosien
1996-2001 keskimääräinen muutos ja ennuste vuodelle 2002 ja vuosille
2003-2005 keskimäärin on esitetty taulukossa 6.10. Hintamuutokset kuvaavat ns. hedonisen hintaindeksin perusteella laskettujen asuntojen hintojen
muutosta eli laatuvakioitua asuntohintojen muutosta.
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Taulukko 6.10.

Asuntohintojen keskimääräinen vuotuinen muutos 19962001 ja ennuste vuosille 2002 ja 2003-2005, %. Aluejako liitteessä 3.
1996-2001

Koko maa
Pääkaupunkiseutu
Kehyskunnat
Turun sk
Tampereen sk
Oulun sk
Muut suuret kaupungit
Muut kaupungit etelä
Muut kaupungit pohjoinen
Maaseutu etelä
Maaseutu keskinen
Maaseutu pohjoinen

2002e

2003-2005e

7,9

6,6

1,8

10,7
9,2
6,6
7,5
6,7
6,5
6,5
6,3
7,1
7,2
5,3

9,0
7,8
7,7
5,1
6,7
5,3
6,1
5,1
4,5
4,0
3,7

0,1
0,6
2,1
1,4
0,8
2,2
2,8
2,5
2,5
2,5
3,7

Asuntohintojen nousu on vuosina 2003-2005 huomattavasti pienempää kuin
1990-luvun lopulla. Koko maan asuntohintojen muutos vastaa yleistä hintatason nousua, joten reaalihinnat pysyvät suurin piirtein vuoden 2002 tasolla.
Hitaampi asuntohintojen nousu selittyy pääasiassa sillä, että reaalikoroissa ei
ole odotettavissa suurta laskua. Päinvastoin, ennusteperiodin loppua kohden
reaalikorkotason odotetaan lievästi nousevan. Hinnat kuitenkin jatkavat nousuaan, koska tulot edelleen kasvavat, joskin jonkin verran hitaampaan tahtiin kuin 1990-luvun lopulla.
Asuntohinnat nousivat vuodesta 1996 vuoteen 2000 erittäin nopeasti.
Tänä aikana reaalikorot laskivat ja tulojen kasvu oli nopeaa. Vuonna 2001
erittäin alhaiseksi laskeneissa reaalikoroissa tapahtui käänne, joka pysäytti
asuntohintojen nousun. Vuotuinen hintamuutos tällä periodilla oli keskimäärin 7,9 %. Selvästi nopeinta nousu oli pääkaupunkiseudulla ja sen kehyskunnissa. Pääkaupunkiseudun ja muun maan välinen asuntohintojen ero
kasvoikin hyvin voimakkaasti (kuvio 6.4).
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Vuonna 2002 asuntohinnat kääntyivät uudelleen nousuun. Useimpien alueiden osalta nousua voidaankin pitää perusteltuna. Niissä asuntohintojen nousu ei vuoteen 2001 mennessä ollut niin suurta kuin korko- ja tulokehityksen
perusteella olisi voinut olettaa. Tilanne varsinkin pääkaupunkiseudun, mutta
osittain myös kehyskuntien, osalta on kuitenkin toisenlainen. Niissä vuoden
2002 asuntohintojen nousu on ollut nopeampaa kuin ennustemallin muuttujien perusteella olisi voinut odottaa. Tässä mielessä niissä tapahtunut hintojen nousua ei voida täysin perustella reaalisten tekijöiden muutoksella. Hintojen nousu ei kuitenkaan ole niin suuri, että voitaisiin puhua hintakuplasta.
Vuosille 2003-2005 ennustettujen hintamuutosten alueellisiin eroihin
vaikuttavatkin enemmän erot lähtötasoissa kuin erot selittävien muuttujien
kehityksessä. Pääkaupunkiseudulla ja kehyskunnissa hintojen nousu on selvästi hitainta ja tämä johtuu nimenomaan suuresta, jo osittain tapahtuneesta, noususta vuonna 2002. Ennustemallin mukaan näillä alueilla on odotettavissa pieni asuntohintojen korjausliike alaspäin tai pitempi hitaan hintanousun kausi.
Vastaavasti alueilla, joissa hinnat muuttuivat vain vähän vuonna 2002 ja
joilla ehkä jo ennestään hintataso oli suhteellisen alhainen, hinnat nousevat
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vuonna 2003-2005 keskimääräistä enemmän. Tämä näkyy varsin selvästi
pohjoisen maaseudun kohdalla, jossa maan hitaimmin nousseet asuntohinnat nousisivatkin ennusteen mukaan nopeimmin. Pohjois-Suomen maaseudulla korkotason alhaisuus ei ole auttanut, koska väestökadosta johtuen ostajia ei ole ollut. Ennusteen toteutumista edesauttaa se, että muuttoennusteen mukaan väestön väheneminen on tällä alueella selvästi hidastumassa.
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Kuvio 6.4.

Suhteelliset asuntohinnat

Muut alueet sijoittuvat näiden kahden ääripään väliin. Mitään suuria eroja
alueiden välillä ei hintojen kehityksessä ennusteperiodilla ole odotettavissa.
Asuntohintojen muutoksessa tärkeällä sijalla ovat reaalikorot ja rakennuskustannukset, joiden ainakin oletetaan kehittyvän koko maassa samalla tavalla.
Huomionarvoisinta ennusteessa on, että alueelliset erot asuntohinnoissa
kääntyvät ennusteperiodilla laskuun. Selvimmin tämä tulee esille pääkaupunkiseudun kohdalla. Hintaero pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä on
kasvanut erittäin suureksi ja hintaero ei voi kasvaa loputtomiin. Ennusteen
mukaan eron kaventumista tapahtuisi jo vuosina 2003-2005.
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Pääkaupunkiseudun ja kehyskuntien lisäksi myös Oulun seutukunnalle ennustettu hintojen muutos on varsin pieni. Tähän on useampiakin syitä. Vaikka taulukon 6.10 vuosien 1996-2001 muutoksesta ei selvästi käykään ilmi,
on Oulun hintataso noussut varsin korkeaksi. Oulun seudun asuntojen hinnat
ovat ylittäneet lamaa edeltäneen edellisen huippunsa jopa enemmän kuin
pääkaupunkiseudun hinnat. Oulussa hinnat laskivat laman aikana suhteellisen vähän ja sen jälkeen nopein hintojen nousu ajoittui jo vuodelle 1997. Lisäksi Oulussa tulojen nousu oli vuosikymmenen vaihteessa erittäin nopeaa ja
ennusteperiodilla kasvuvauhti hidastuu tästä jonkin verran. Merkitystä on
myös sillä, että Oulussa rakentaminen laskee huovattavasti vähemmän kuin
maassa keskimäärin, jolloin rakentamisen taso myös pysyy melko korkeana
ja hillitsee hintojen nousua. Toisaalta Oulussa pitäisi rakentamiselle löytyä
myös kysyntää, sillä myös väestö lisääntyy koko ajan.
Turun seudulla taas rakentamisen lasku on ennusteen mukaan vuonna
2002 hyvin suuri ja tämä näkyy asuntohintojen nousuna vuosina 2003-2005.
Tampereen seudulla hintojen nousu on ollut Helsingin seutukunnan jälkeen
voimakkainta vuosina 1996-2001. Ennusteperiodilla sekä rakentamisen väheneminen 2002, että hintojen nousu vuosina 2003-2005 on suurin piirtein
yhtä suuri kuin koko maassa keskimäärin. Vuonna 2002 hinnat ovat nousseet keskimääräistä hitaammin.
Muissa kaupungeissa hintojen nousu on ollut keskimääräistä hitaampaa
viime vuosina ja tulee olemaan ennusteen mukaan myös vuonna 2002, joten
näillä alueilla hinnoilla on vielä tilaa nousta. Hinnan nousua auttaa myös
muuttovoiton leviäminen osittain näille seuduille.
Etelä- ja Keski-Suomen maaseudulla asuntohintojen lasku laman aikana
oli suhteessa kaikkein rajuinta ja tämä on näkynyt vuosina 1996-2001 verrattain suurena hintojen nousuna, kun hinnat ovat palautuneet pohjalukemista. Tästä huolimatta hinnat ovat jääneet varsinkin vuoden 2001 pienen
notkahduksen jälkeen alle sen mitä korkojen laskun ja tulojen kasvun perusteella olisi voinut olettaa. Kun vielä vuoden 2002 hintojen nousu on varsin
maltillista jää nousuvaraa myös vuosille 2003-2005.
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7.

LOPUKSI

Asuntomarkkinoiden alueellisella ennusteella pyritään valottamaan asuntomarkkinoiden tulevaa kehitystä muutaman vuoden päähän Suomen eri alueilla. Ennusteet on tehty asutulle asuntokannalle, asuntorakentamiselle ja
asuntohinnoille eri alueilla. Asuntomarkkinoiden tärkeästä roolista huolimatta
systemaattista useamman vuoden ennustetta asuntomarkkinoista ei Suomessa ole aikaisemmin ollut. Nimenomaan alueellisen ennusteen tekee mielenkiintoiseksi asuntomarkkinoiden alueellinen eriytyminen alueiden talouskehityksen eriytymisen ja voimakkaan muuttoliikkeen seurauksena.
Asuntomarkkinaennustemalleihin on pyritty ottamaan mukaan asuntomarkkinoihin keskeisesti vaikuttavia tekijöitä. Ennuste perustuu siis arvioihin
näiden tekijöiden tulevasta kehityksestä ja estimoidusta yhteydestä asuntomarkkinamuuttujiin. Tämän lisäksi varsinkin hinnan kuluvan vuoden ennusteessa on käytetty hyväksi tietoa myös vuoden sisäisestä muutoksesta.
Ennusteen paikkaansapitävyys on siis kiinni siitä, että asuntomarkkinoihin vaikuttavat taloudellisten ja väestöllisten muuttujien ennusteet osuvat
kohdalleen ja että näiden muuttujien yhteys asuntomarkkinoihin on estimoitu oikein ja se pysyy samanlaisena kuin estimointiperiodilla. Osuvat ennusteet asuntomarkkinoihin vaikuttavista muuttujista useamman vuoden ennustehorisontilla on erittäin kova vaatimus. Talouden kehitystä ei ole mahdollista ennustaa tarkasti useamman vuoden päähän. Ennusteet ovatkin enemmän arvioita keskimääräisestä todennäköisestä kehityksestä. Sama pätee
myös väestöennusteisiin. Tämän takia myöskään asuntomarkkinaennusteita
ei julkaista vuoden tarkkuudella vaan ainoastaan useamman vuoden keskiarvona.
Ennusteen mukaan alueelliset erot asuntomarkkinoilla jonkin verran pienenevät. Tämä koskee varsinkin hintakehitystä. Pääkaupunkiseudun asuntohintojen ero muun maan hintoihin on kasvanut perusteettoman suureksi.
Pääkaupunkiseudulla nimellisten hintojen ei odotetakaan juuri nousevan ennusteperiodilla, jolloin reaalihinnat laskevat. Myös muualla maassa hintojen
nousu rauhoittuu. Suurta reaalikorkojen laskua ei ole tiedossa ja ennusteperiodin loppua kohden korkojen odotetaan pikemminkin nousevan. Asuntojen
hinnat nousevat koko maassa keskimäärin kuluttajahintojen tahtiin.
Asutun asuntokannan kasvu ja asuntorakentaminen jatkuu vilkkaimpana
Oulussa, kehyskunnissa ja Tampereella. Myös Turussa rakentaminen vauhdittuu. Pääkaupunkiseudulla asuntokannan kasvu sen sijaan hidastuu ja osit65

tain kasvu ohjautuu kehyskuntiin. Hitainta asutun asuntokannan ja rakentamisen kasvu on edelleen maaseutualueilla.
Laadittu ennustemalli on ensimmäinen systemaattinen yritys alueellisen
asuntomarkkinaennustekehikon luomiseksi. Sen antamiin ennusteisiin täytyykin suhtautua tietyllä varauksella, sillä vasta pidempiaikainen käyttö ennustetyössä auttaa hahmottamaan mallin antamien ennusteiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta.
Painopiste mallia suunniteltaessa on ollut saatavilla olevaan aineistoon
hyvin istuvien, ensisijassa ennustetarkoituksiin soveltuvien yhtälöiden laadinnassa keskeisille ennustettaville muuttujille. Tavoitteena on ollut keskipitkän aikavälin malli, joka ”näkee” pidemmälle kuin barometrityppiset lyhyen
aikavälin ennusteet mutta ei pyri ennakoimaan pitkän välin kehitystä, joihin
mm. asumispreferenssien muutos voi vaikuttaa paljon.
Kehikon laadinnan yhteydessä on tullut esille useita luontevia kehittämisen suuntia. Yksi on kehittää kehikkoa selkeämmin rakenteelliseksi simultaaniseksi järjestelmäksi niin, että erilaisten vaihtoehtoisten skenaarioiden
laadinta olisi talousteoreettisesti perustellumpaa ja teknisesti helpompaa.
Toinen suunta on pyrkiä kuromaan umpeen aukkoa laaditun keskipitkän
aikavälin ennusteen ja aivan lyhyen aikavälin kehityksestä tietoa antavien
barometritietojen välillä. Ideaalista olisi dynaaminen lähinnä neljännesvuosiaineistoon perustuva järjestelmä, jossa barometritiedot auttaisivat lyhyen
aikavälin kehityksen ennakoinnissa samalla kun pidemmän ajan kehityksen
määräisivät nyt tarkastellun mallin tavoin tuloihin, työllisyyteen ja demografiaan liittyvät perustekijät.
Olisi myös tarpeen pystyä mallittamaan asuntomarkkinoiden vaikutus
väestökehitykseen. Laaditussa mallissa väestökehitys on yksinkertaisuuden
vuoksi eksogeeninen ilmiö, vaikka tosiasiassa asuntomarkkinoiden tila vaikuttaa niin muuttoliikkeeseen, pendelöintiin kuin asuntokuntien muodostumiseenkin.
Asuntokuntien koon huomattava merkitys asuntokysynnän kannalta motivoi asuntokuntien muodostumista koskevaa huolellista tutkimusta. Laaditussa mallissa asuntokuntien koon on arvioitu muuttuvan edellisten vuosien
trendien mukaisesti tietyin rajoituksin. Tämä on kuitenkin hyvin karkea oletus ja lähempi asuntokuntien muodostumista koskeva analyysi voisi antaa
paljon paremman pohjan jatkotyölle.
Mallissa asuntomarkkinoita on käsitelty alueellisena kokonaisuutena tekemättä ero omistus- ja vuokra-asuntojen välillä. Tähän päädyttiin tietojen
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saatavuuden ja mallin yksinkertaisuuden takia. Mallin kehittämisessä asuntojen hallintasuhteen huomioon ottaminen voisi olla perusteltua. Se voisi parantaa ennusteita, mutta ennen kaikkea se lisäisi ennusteen tarjoamaa informaatiota. Käsitys myös vuokramarkkinoista on tärkeä tekijä kotitalouksien asunnonvalinnassa ja asuntomarkkinoilla toimivien yritysten tarjontapäätöksissä.
Myös tilastotuotantoa olisi edelleen syytä kehittää, vaikka asuntohintoja
ja uustuotannon kokonaismäärää koskevia tietoja onkin jo hyvin saatavilla.
Asuntojen osalta suurimmat puutteet koskevat asuntojen poistumaa ja asuntokannan jakautumista vakinaisesti asuttuihin, tilapäisesti asuttuihin ja tyhjiin asuntoihin. Lähinnä kasvukeskusten osalta olisi myös erittäin hyödyllistä
saada luotettavaa ja ajan yli vertailukelpoista tietoa kaavoitetun tonttimaan
määristä.
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LIITE 1. VUOKRA-ASUNTOJEN MARKKINAT
Tässä tutkimuksessa asuntomarkkinoita tarkastellaan alueellisesti kokonaisuutena, tekemättä eroa omistus- ja vuokra-asuntojen välillä. Tähän ratkaisuun päädyttiin ensinnäkin tietojen saatavuuteen liittyvät syistä ja toiseksi
siksi, että alueellisten asuntomarkkinoiden ennustemalli haluttiin pitää tässä
vaiheessa mahdollisimman yksinkertaisena ja hallittavana.
Kuitenkin hallintasuhde on oleellinen tekijä kotitalouksien asunnonvalinnassa ja asuntomarkkinoilla toimivien yritysten tarjontapäätöksissä. Myös
asuntopolitiikka on vahvasti eriytynyttä nimenomaan asuntojen hallintasuhteen osalta.
Tämän

liitekatsauksen

tarkoituksena

on

kuvata

lyhyesti

vuokra-

asuntomarkkinoiden peruspiirteitä. Katsauksessa esitetään tietoja Suomen
vuokra-asuntokannasta ja sen rakenteesta sekä eritellään vuokra-asuntojen
kysynnän, tarjonnan ja vuokratason määräytymisen mekanismeja.
Vuokra-asunnot suomessa
Asuntokannan tilastointi hallintasuhteen mukaan on Suomessa jossain määrin puutteellista ja epätarkkaa. Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Suomen
asuntokanta on jakautunut hallintasuhteen mukaan seuraavasti.
Taulukko 1: Asuntokanta Suomessa vuoden 1999 lopussa
Asuntoja
Asunnot yhteensä
Vakituisesti asutut asunnot
Omistusasunnot
Vuokra-asunnot
vapaarahoitteiset
valtion tuella rahoitetut
korkotukiasunnot
asumisoikeusasunnot
arava-vuokra-asunnot
Muut asunnot
Ei vakituisessa asuinkäytössä

2 478 000
2 266 000
1 460 000
756 000
372 000
385 000
34 000
20 000
330 000
50 000
212 000
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% (vakituisesti asutuista)
100,0
64,4
33,4
16,4
17,0
1,5
0,9
14,6
2,2
-

Suomen asutusta asuntokannasta suunnilleen kaksi kolmannesta on omistusasuntoja, joista puolestaan likimäärin puolet on omakotitaloja ja puolet
asunto-osakeyhtiömuotoisia rivitalo- ja kerrostaloasuntoja. Kolmasosa asutuista asunnoista on vuokra-asuntoja. Ne jakautuvat suunnilleen puoliksi vapaarahoitteisiin ja valtion tuella rahoitettuihin. Valtion tuella rahoitetuista
valtaosa on arava-vuokra-asuntoja. Valtion korkotuella rahoitettujen vuokraasuntojen sekä asumisoikeusasuntojen osuus asuntokannannasta on hyvin
pieni, vaikka niiden osuus asuntotuotannosta on ollut merkittävä 1980-luvun
lopulta alkaen.
Vapaarahoitteiset
henkilöiden

sekä

asukasvalinta

vuokra-asunnot

voittoa
sekä

markkinaehtoisesti

ovat

tavoittelevien
vuokratason

lainsäädännön

lähes

yritysten

kokonaan

omistuksessa.

määräytyminen

puitteissa.

yksityisten

Valtion

Niiden

tapahtuvat

tuella

rahoitetut

vuokra-asunnot ovat pääosin kuntien sekä ns. yleishyödyllisten yhteisöjen
omistuksessa. Pieni osa valtion tuella rahoitetuista asunnoista on vuoittoa
tavoittelevien yritysten omistuksessa (mm. teollisuusyritysten aikanaan työsuhdeasunnoiksi
korkotukiasuntoja).

rakennuttamia
Valtion

arava-asuntoja

tuella

rahoitettuihin

sekä

sijoittajien

asuntoihin

liittyy

asukasvalintaa ja vuokran määräytymistä koskevia ehtoja ja rajoituksia.
Vuokra-asuntojen osuus asuntokannasta vaihtelee huomattavasti alueittain. Suurilla kaupunkialueilla vuokra-asuntojen osuus on yleensä suurempi
kuin pienillä kaupunkialueilla ja maaseudulla. Esimerkiksi Helsingin seutukunnassa vuokra-asuntojen osuus asutuista asunnoista on 43 % (1999).
Useimmissa muissa Suomen suurimmissa kaupunkimaisissa seutukunnissa
osuus on 35-40 %. Kaupunkialueiden sisälläkin vuokra-asuntojen osuus
vaihtelee kunnittain siten, että keskuskaupungissa vuokra-asuntojen osuus
on korkeampi kuin ympäryskunnissa. Helsingissä vuokra-asuntoja on puolet
asuntokannasta (1999), Tampereella, Turussa ja Oulussa 40-45 %.
Asuntojen hallintasuhde liittyy läheisesti talotyyppiin, mikä osaltaan
selittää kaupunkialueiden suurempaa vuokra-asunto-osuutta. Valtaosa sekä
vapaarahoitteisista että valtion tuella rahoitetuista vuokra-asunnoista on
kerrostaloasuntoja. Omakotitaloja on erittäin vähän vuokra-asuntoina. Kerrostaloasuntojen osuus on suurin kaupunkialueilla ja kaupunkialueiden sisälläkin nimenomaan keskuskaupungissa.
Vuokra-asuntojen määrä muuttuu vuosittain asuntotuotannon sekä vanhassa asuntokannassa tapahtuvien muutosten vuoksi. Vuokra-asunnoiksi tulee vuosittain asuntoja uustuotannosta. Lisäksi vanhassa asuntokannassa
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omistusasuntoja ja ei vakituisessa asuinkäytössä olleita asuntoja siirtyy
vuokrakäyttöön. Vastaavasti vuokra-asuntoja poistuu käytöstä poistuman
(purkaminen, käyttötarkoituksen muutokset) sekä omistusasunnoiksi ja tyhjäksi (ei vaikituisessa asuinkäytössä) muuttumisen kautta.
Vuokra-asuntojen tuotannosta ei tuoteta kattavia tilastoja. Valtion tuella
rahoitettujen, pääasiassa kiinteistöosakeyhtiön muodossa toteutettavien
vuokratalojen rakentaminen tilastoidaan. Sen sijaan sitä, kuinka suuri osa
vapaarahoitteisen osakeyhtiömuotoisen asuntotuotannon asunnoista päätyy
vuokra-asunnoiksi, ei ole käytettävissä tilastoja. Vapaarahoitteista, ilman
valtion tukea kiinteistöosakeyhtiön muodossa toteutuvaa tuotantoa, on erittäin vähän.
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä väheni Suomessa 1960luvulta alkaen 1980-luvun loppuun asti. Määrä kääntyi kasvuun 1990-luvulla.
Tilastokeskuksen asuntokantatilastojen mukaan vapaarahoitteisten vuokraasuntojen määrä kasvoi vuosina 1991 - 1999 noin 130 000 asunnolla, josta
suurin osa oli siirtymää omistusasunnoista ja ei vakituisessa asuinkäytössä
olleista asunnoista. Vain pieni osa kasvusta oli uustuotantoa. Arvio on kuitenkin erittäin epäluottava tilastoinnin ongelmien vuoksi. Vuoden 1999 jälkeen vapaarahoitteinen vuokra-asuntokanta on uudelleen alkanut supistua.
Valtion tukemien vuokra-asuntojen määrä on lisääntynyt 1950-luvulta alkaen uustuotannon kautta. Poistumaa on ollut erittäin vähän. Valtion tukema
asuntokanta kasvoi uustuotannon kautta noin 75 000 asunnolla vuosina
1991-99.
Vuokra-asuntojen kysyntä, tarjonta ja vuokrataso
Vuokra-asuntojen markkinoilla vaikuttavat samat perustekijät kuin asuntomarkkinoilla kokonaisuudessaankin. Kuitenkin vuokra-asuntojen kysyntään,
tarjontaan ja vuokratasoon vaikuttaa oleellisesti se, että vuokra- ja omistusasuntosektorit ovat monen mekanismin kautta kytkeytyneet toisiinsa (Ks.
Rothenberg ym, 1991). Lisäksi vuokra-asuntosektorin sisällä vaparahoitteinen ja valtion tukema osa ovat myös riippuvaisia toisistaan, vaikka niiden
rahoitusjärjestelmät sekä tuotannon, asukasvalinnan ja vuokratason määräytymisen mekanismit ovat erilaiset.
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Vuokra-asuntojen kysyntä
Vuokra-asuntojen

kysynnällä

tarkoitetaan

sitä,

kuinka

paljon

vuokra-

asuntoja (vuokra-asuntojen tuottamia asuntopalveluksia) kotitaloudet haluavat ottaa käyttöön vallitsevalla vuokratasolla. Käytännössä toteutunutta
vuokra-asuntokysyntää voidaan mitata asutun vuokra-asuntokannan volyymillä (esim. lukumäärällä tai pinta-alalla). Vuokra-asuntojen kysyntään vaikuttaa oleellisesti se, että suurelle osalle kotitalouksista vuokra-asunto ja
omistusasunto ovat vaihtoehtoisia asumismuotoja, toisin sanoen kotitaloudet
eivät ole jyrkästi eriytyneet hallintasuhteen mukaan. Tätä osoittaa mm. se
että muuttoliike omistus- ja vuokra-asuntosektoreiden välillä on vilkasta.
Kotitaloustasoisilla aineistoilla tehtyjen tutkimusten (mm. Laakso ja
Loikkanen 1995) mukaan omistusasumisen todennäköisyys riippuu mm. kotitalouden iästä, koulutuksesta ja tulotasosta siten, että asunnon omistamisen todennäköisyys kasvaa iän, koulutustason ja tulotason noustessa. Tämä
liittyy mm. siihen, että omistusasumisen hankinnan edellytykset eli varallisuus ja lainan saantimahdollisuudet kasvavat kyseisten tekijöiden suhteen.
Lisäksi valikoitumiseen vaikuttaa asumisen käyttökustannusten suhde omistus- ja vuokrasektoreilla. Tähän vaikuttavat mm. asumisen tuet. Tyypillisesti
asumistuki parantaa vuokra-asumisen suhteellista edullisuutta pienituloisilla
ja asuntolainojen korkovähennysoikeus puolestaan omistusasumisen edullisuutta suurituloisilla. Lisäksi omistus- ja vuokra-asuntokannan rakenne-erot
vaikuttavat
vahvasti

hallintasuhteen

pieniin

keskustoissa

ja

ja

valintaan.

keskisuuriin

Vuokra-asuntokanta

kerrostaloasuntoihin

lähiö-tyyppisillä

painottuu

kaupunkialueiden

esikaupunkialueilla.

Sen

sijaan

omistusasuntojen tarjonta on sekä talotyypin, koon ja sijainnin suhteen
monipuolisempaa. Näin ollen sellaisen asunnon preferointi, joita on vain
vähän tai ei ollenkaan tarjolla vuokra-asuntokannassa (esim. pientaloasunto)
johtaa yleensä omistusasuntomarkkinoille.
Vuokra-asuntojen alueellinen kysyntä riippuu oleellisesti väestön määrästä ja rakenteesta. Väestön kasvu alueella muuttoliikkeen ja luonnollisen
kasvun seurauksena lisää vuokra-asuntojen kysyntää. Erityisesti nuoren aikuisväestön määrän lisääntyminen vaikuttaa vuokra-asuntojen kysyntää
nostavasti, koska heillä vuokra-asunnon valinnan todennäköisyys on korkea.
Vastaavasti väestön ikääntyminen johtaa vuokra-asuntokysynnän vähenemiseen.
Työllisyyden paranemisen tai ansiotason nousun kautta aiheutuvan tulotason
nousun vaikutukset vuokra-asuntojen kysyntään ovat ristiriitaiset. Yhtäältä
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tulotason nousu lisää olevien ja potentiaalisten uusien vuokra-asukkaiden
vuokranmaksukykyä ja lisää mahdollisuuksia vuokra-asuntokulutuksen kasvattamiselle. Toisaalta tulotason nousu lisää kotitalouden todennäköisyyttä
siirtyä omistusasuntosektorille, koska mahdollisuudet saada asuntolainaa ja
maksaa lainanhoitokuluja kasvavat. Asiaan vaikuttaa myös se, että tulotason
nousu tulorajojen yläpuolelle pudottaa kotitalouden pois asumistuen piiristä.
Kaiken kaikkiaan tulotason nousun nettovaikutus vuokra-asuntokysyntään
on epäselvää, koska asiasta ei ole Suomessa tehty luotettavia tutkimuksia.
Asumisen kustannukset vaikuttavat oleellisesti vuokra-asuntojen kysyntään, vuokra- ja omistusasunnon väliseen valintaan sekä valintoihin vuokraasuntosektorin sisällä. Vuokratason nousu vähentää vuokra-asuntojen kysyntää ja lisää siirtymää omistussektorille. Vastaavasti omistusasumisen
käyttökustannusten kohoaminen (esim korkotason nousun vuoksi) vaikuttaa
toiseen suuntaan eli vähentää halukkuutta siirtyä vuokrasektorilta omistussektorille. Asuntojen hintojen vaikutus omistus- ja vuokra-asuntojen väliseen
valintaan on ristiriitainen, koska omistusasunto on paitsi asumiskulutuksen
väline myös sijoituskohde. Hintojen nousu kohottaa omistusasumisen käyttökustannusta, koska lainat ja niiden hoitokulut kasvavat, mutta voivat samalla luoda odotuksia tulevasta hintojen noususta ja tähän liittyvistä pääomavoitoista, mikä lisää asunnon houkuttelevuutta sijoituskohteena.
Myös asumisen tuet, jotka ovat sidoksissa hallintasuhteeseen, vaikuttavat vuokra-asuntokysyntään. Jos vuokra-asumisen tukea parannetaan,
vuokra-asumisen houkuttelevuus ja vastaavasti vuokra-asuntojen kysyntä
kasvaa. Vastaavasti jos vuokra-asumisen tukea heikennetään (esim. kiristämällä asumistuen ehtoja), houkuttelevuus vähenee ja kysyntä supistuu
kahden mekanismin kautta. Ensiksi siirtymä omistusasuntosektorille kasvaa
ja toiseksi vuokra-asukkaiden vuokranmaksukyky heikkenee.
Eri vuokra-asuntosektoreiden (vapaarahoitteinen, arava, asumisoikeus jne.)
väliseen kysyntään vaikuttavat eri tyyppisten asuntojen saatavuuden ohella
vuokratason erot sekä asumisen laatuun liittyvät tekijät.
Vuokra-asuntojen tarjonta
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen osalta asuntojen tarjonnan määräytyminen on teoriassa selkeätä (ks. DiPasquale ja Wheaton, 1996). Voittoa tavoitteleva sijoittaja pyrkii mahdollisimman suureen tuottoon sijoitetulle pääomalle. Sijoitusasunnon tuotto koostuu nettovuokratulosta (bruttovuokratulo
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vähennettynä vuokraamisen kustannuksilla) sekä asunnon pääoma-arvon
muutoksesta.
Vuokratason nousu kohottaa tuottoa ja houkuttelee lisäämään tarjontaa.
Asuntojen hintojen nousu kohottaa pääoman hankintakustannusta ja alentaa
tuottoa suhteessa sijoituspääoman arvoon ja johtaa tarjonnan supistumiseen. Korkojen aleneminen alentaa sijoituspääoman rahoituskustannuksia ja
johtaa tarjonnan kasvuun. Tosin korkojen aleneminen johtaa myös asuntojen hintatason nousuun, jolloin nettovaikutus tarjontaan voi olla positiivinen
tai negatiivinen. Hintojen muutosodotukset vaikuttavat vuokra-asuntojen
tarjontaan. Hintojen nousuodotukset lisäävät tarjontaa pääomavoittojen
vuoksi. Hyvin voimakkaat hintojen nousuodotukset voivat jopa johtaa siihen,
että sijoitusasuntoja hankitaan ilman, että niitä edes tarjotaan vuokrattavaksi. Hintojen nousuodotusten loppuminen voi puolestaan johtaa tarjonnan supistumiseen, koska sijoittavat realisoivat toteutuneita pääomavoittoja.
Sijoittavat suhteuttavat vuokra-asuntomarkkinoilta odotettavissa olevat
tuotot vaihtoehtoisten sijoituskohteiden tuottoon. Jos vaihtoehtoisten sijoituskohteiden (osakkeet, obligaatiot, korkosijoitukset jne.) tuotto-odotukset
nousevat, vuokra-asuntojen tarjonta supistuu ja päinvastaisessa tapauksessa kasvaa. Myös asuntosijoituksen ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden riskit
vaikuttavat sijoituspäätöksiin ja vuokra-asuntojen tarjontaan. Asuntosijoituksen riskit liittyvät lähinnä asuntojen vajaakäyttöön sekä asuntojen (pääoman) hintakehitykseen. Jos asuntosijoittamisen riskien arvioidaan kasvavan, tarjonta vastaavasti supistuu.
Käytännössä hyvin suuri osa vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen omistajista Suomessa on ns. passiivisia sijoittajia, jotka eivät juurikaan reagoi sijoituksen tuotossa tai tuotto-odotuksissa tapahtuviin muutoksiin. Asunnon
pitämisen motiivina voi olla varautuminen omaan tai lähisukulaisten myöhempään tarpeeseen, tai asunto on vaikeasti realisoitavissa esimerkiksi heikon sijainnin vuoksi. Kuitenkin vuokra-asuntomarkkinoilla on myös aktiivisia
sijoittajia, joiden toiminta saa aikaan merkittäviä vaihteluita vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tarjonnassa. Heidän toimintansa painottuu asuntoosakeyhtiöissä sijaitseviin vanhoihin asuntoihin. Uusia vapaa-rahoitteisia
vuokra-asuntokiinteistöjä Suomessa rakennetaan erittäin vähän. Samoin arvopaperimuotoinen asuntosijoittaminen on kehittymätöntä.
Valtion tukema vuokra-asuntojen tarjonta määräytyy toisin kuin vapaarahoitteinen. Olemassa olevassa valtion tukemassa vuokra-asuntokannassa ei
voida muuttaa hallintasuhdetta vapaasti eli myydä vuokra-asuntoja omistusasunnoiksi suhdanteiden mukaan ennen kuin valtion tukeen liittyvät rajoi75

tukset ovat päättyneet. Näin ollen tarjonta muuttuu pääasiassa uustuotannon sekä poistuman kautta. Kuntien ja ainakin joidenkin yleishyödyllisten
vuokra-asuntojen omistajien tarjonnan motiivit eivät ole ensisijaisesti sijoituksellisia, vaan liittyvät lähinnä pienituloisten ja tiettyjen muiden väestöryhmien asumismahdollisuuksien turvaamiseen sekä työsuhdeasuntojen tarpeeseen. Niiden tuotantopäätöksiin vaikuttavat oleellisesti valtion asuntorahoituksen ehdot, jotka määräytyvät poliittisten päätösten perusteella.
Vuokrataso
Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat määräytyneet markkinaehtoisesti
vuodesta 1992 alkaen, kun vuokrasääntely poistettiin, aluksi uusista vuokrasuhteista ja vuonna 1995 kaikista vuokrasuhteista. Kuitenkin sekä vuokratasoa että vuokrien muutoksia säädellään edelleen jossain määrin, sillä lain
mukaan vuokratason on oltava kohtuullinen ja vuokrankorotusten on oltava
perusteltuja. Koska vapaarahoitteisilla vuokra-asuntomarkkinoilla – kuten
yleisemminkin asuntomarkkinoilla - sekä kysyntä että tarjonta ovat hajaantuneet lukuisille toisistaan riippumattomille toimijoille, markkinoilla määräytyvä vuokrataso heijastaa aidosti vuokra-asuntojen kulloisenkin kysynnän ja
tarjonnan tasapainoa.
Markkinavuokrat määräytyvät ennen kaikkea uusia vuokrasopimuksia
solmittaessa. Koska vuokrasopimuksissa on normaalisti sovittu vuokranmuutosperusteista, vuokra-asuntomarkkinoilla tapahtuvat muutokset välittyvät
varsin pitkällä viiveellä koko vuokra-asuntokantaan.
Vastaavasti kuin omistusasuntomarkkinoilla, kysynnän kasvu esimerkiksi
väestönkasvun tai tulotason nousun seurauksena kohottaa markkinavuokratasoa. Vastaavasti kysynnän supistuminen esimerkiksi väestön vähentyessä
tai kysynnän siirtyessä omistusasuntosektorille saa aikaan vuokratason laskua. Myös tarjonnan kasvu esimerkiksi vaihtoehtoisten sijoituskohteiden
tuotto-odotusten heikentyessä alentaa markkinavuokratasoa. Vaikka asuntojen tarjonta kokonaisuudessaan on jäykkää (tuotannon määrä on 1-3 %
asuntokannasta vuosittain), niin vuokra-asuntojen tarjonta voi muuttua
suuntaan tai toiseen nopeastikin, koska vanhan asuntokannan asunnot voivat siirtyä vuokra- ja omistuskäytön välillä.
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LIITE 2.

LINEAARINEN SEKAMALLI JA MALLIN VALINTA

Asuntomarkkinaennusteiden laatimisessa olemme käyttäneet lineaarista sekamallia (Linear Mixed-Effect Model). Tässä liitteessä esitellään lyhyesti mallin teoria taustaa, ennusteiden muodostamista ja mallin valintaa. Perusteellisemmin sekamallin ovat esitelleet esimerkiksi Pinheiro ja Bates (2000). Mallien estimoinnissa olemme käyttäneet R-ohjelmaa.
Yleisessä muodossa sekamalli voidaan kirjoittaa
(L1)

y = Xβ + Zu + ε,

missä y (NT×1) on selitettävien muuttujien vektori (N on havaintoyksiköiden
lukumäärä ja T havaintohetkien lukumäärä), X (NT×(1+K)) kiinteiden vaikutusten suunnittelumatriisi ja β ((1+K)×1) kiinteiden vaikutusten vektori (K on
muuttujien lukumäärä). Z (NT×(1+q)N) on satunnaisvaikutusten suunnittelumatriisi ja u ((1+q)N×1) satunnaisvaikutusten vektori (q on satunnaisvaikutusten suunnittelumatriisiin mukaan otettavien muuttujien lukumäärä,
q≤K). ε (NT×1) on virhetermien vektori.
Sekamallissa määritellään

E (y ) = Xβ ,
E (y u ) = Xβ + Zu

ε = y − E (y u ) ,

ja

missä E(ε)=0 ja E(u)=0.
Lisäksi oletetaan, että u ja ε ovat riippumattomia
Tällöin u:n ja ε:n varianssit saadaan

u  D 0 
 ,
Var   = 
ε   0 R
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Cov (u, ε ) = 0 .

missä D ja R ovat kovarianssimatriiseja. Oletusarvo-oletukset voidaan tiivistää matriisimuotoon

u
E   = 0 .
ε
Näitä oletuksia hyväksi käyttäen saamme määriteltyä y:n varianssiksi
Var(y) = ZDZ’+ R = V,
jossa V on ei-singulaarinen kovarianssimatriisi. Kovarianssimatriisi D estimoidaan aineistosta käyttäen suurimman uskottavuuden menetelmää. Kovarianssimatriisi

R:lle

kokeiltiin

ennustemalleja

estimoitaessa

AR(1)-

kovarianssirakenne, jossa seutukunnat on oletettu toisistaan riippumattomiksi

ajassa.

Asutun

asuntokannan

ja

rakentamiseen

AR(1)-

kovarianssirakenne myös otettiin mukaan. Asuntohintojen mallissa, jossa
autokorrelaatiorakennetta ei ole, on R:n muoto σ2I.
Mallin parametreille β ja u saadaan johdettua estimaatit käyttäen hyväksi sekamalliyhtälöitä. Sekamalliyhtälöt johdetaan vektoreiden y ja u yhteisjakaumasta (Pinheiro ja Bates 2000)

 1

f ( y, u ) = C exp − (y − Xβ − Zu )' R − 1 (y − Xβ − Zu ) + u' D − 1u  



 2
Voidaan osoittaa, että paras lineaarinen harjaton estimaattori β:lle tunnetulla
kovarianssimatriisilla V on

~
β = ( X' V −1 X) −1 X' V −1 y ,
jonka varianssiksi saadaan

()

~
Var β = ( X' V −1 X) −1 .
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~

Estimoidulla V:llä β on suurimmanuskottavuuden estimaattori. Voidaan myös
osoittaa, että satunnaisosan u paras lineaarinen ennuste saadaan johdettua
muotoon

~
~ = DZ' V − 1 (y − Xβ
u
).
Tässä tutkimuksessa käyttämämme sekamallin yhtälörakenne saadaan kirjoitettua yleisen sekamallin matriisi esityksen erikoistapauksena. Yhtälössä
(L1) olevan sekamallin matriisi esitys voidaan aukaista ja määrittää Z matriisin rakenne, jolloin yhtälö saadaan esitettyä
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missä

1 x j ,1;1

.
.
Zj =
.
.

1 x
j ,T ;1


x j ,1;q 

.
. 
,
.
. 

. x j ,T ;q 

.

Kannattaa huomioida, että Zj ei välttämättä sisällä kaikkia X:n muuttujia,
satunnaisosan suunnittelumatriisin rakenne valitaan AIC ja BIC informaatiokriteerejä hyväksi käyttäen (lisää seuraavassa kappaleessa) joten niiden sisältämät muuttujat vaihtelevat mallin mukaan. Käytetään hyväksi edellä esitettyä sekamallin muotoa siten, että esitetään malli vain j:n seutukunnan
osalta saadaan
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 y j1 
 β0



y 
 β1
 j2 

 .  = X⋅ .
 . 
 .


 β
y 
 K
jT



 u j0



u

 j1

+ Z j .
 .



u

 jK

  ε j1 
 

 ε 
  j2 
 +  . ,
  . 
 

 ε

  jT 

josta havaitaan, että j:n seutukunnan muuttujat mallinnetaan käyttämällä
hyväksi koko maan tasolta saatavaa informaatiota sekä j:stä seutukunnasta
saatavilla olevaa informaatiota.
Näin saatuja sekamallin yhtälöitä käytettiin asuntomarkkinamuuttujien
ennustamiseen. Voidaan osoittaa, että paras lineaarinen harjaton ennuste
(BLUP) sekamallin yhtälöille, jonka virhetermille on määritelty AR(1)korrelaatiorakenne on (kts. esim. Frees ja Miller, 2002):

~
~ + ρ Le
yˆ j ,T + L = x' j ,T + L β + z' j ,T + L u
j
jT , BLUP .
Yhtälön ensimmäinen osa koko aineistosta estimoidun kiinteän osan antama
ennuste, toinen osa perustuu satunnaisosaan, joka kertoo yksittäisten alueiden poikkeamasta suhteessa kiinteän osan parametreihin ja kolmas osa johtuu virhetermin autokorreloituneisuudesta. Asuntomarkkinaennusteissa ei
kuitenkaan ole käytetty hyväksi kolmannen termin ennusteen tarkennusta.
Ensinnäkin sen vaikutus pienenee olemattomiin muutaman vuoden päässä
viimeisestä havaintovuodesta ja täten sen vaikutus viiden vuoden ennustehorisontilla ei olisi suuri. Toiseksi käytännöstä ensimmäisen ennustevuoden
ennustetta korjataan mallin antamasta ennusteesta, koska ennuste koskee
joko kuluvaa vuotta tai jo mennyttä vuotta ja ennustettavasta ilmiöstä on
saatavilla jo jotain tarkentavaa informaatiota. Tämä vähentää virhetermin
autokorreloituneisuuden käytöstä saatavaa hyötyä ensimmäisen vuoden
osalta ja tekee sen perusteettomaksi seuraavina vuosina. Virhetermin kovarianssirakenne vaikuttaa kuitenkin ennusteeseen mallin parametrien kautta.
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Mallinvalinta
Sekamallissa kiinteän osan muuttujien (X) tilastollista merkittävyyttä voidaan tutkia t-testisuureella. Asuntomarkkina-aineistoa analysoitaessa on pyritty siihen, että

mallin kiinteään osaan ei oteta mukaan ei tilastollisesti

merkitseviä tai heikosti tilastollisesti merkitseviä muuttujia. Muuttujien valinnassa on käytetty hyvin kriittistä otetta muuttujien tilastotieteellisen merkittävyyden lisäksi muuttujien talousteorian mukaisen käyttäytymisen suhteen. Edellä mainitut muuttujien valintakriteerit ovat erittäin kriittisiä ennusteiden luotettavuuden kannalta.
Satunnaisosan muodon ja kovarianssirakenteiden paremmuutta on mitattu Akaike (AIC) ja Bayesian (BIC) informaatiokriteerien avulla. Informaatiokriteeri AIC määritellään
AIC = - p(θ) + q,
missä p(θ) on logaritmoidun uskottavuus funktion arvo (Log Likelihood) ja q
on mallin estimoitujen kovarianssimatriisin parametrien lukumäärä. Mallin
rakenne joka tuottaa pienimmän AIC-arvon on suositeltavin. BIC informaatiokriteeri määritellään seuraavasti
BIC = - p(θ) + 0.5×q log(N),
missä N on mallissa olevien havaintojen lukumäärä. Jälleen rakenne, joka
antaa pienimmän BIC arvon on suositeltavin.
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LIITE 3. ENNUSTEEN JULKISTAMISESSA KÄYTETTY ALUEJAKO
1
2
3
4
5
6

7

8

9

Pääkaupunkiseutu
Kehyskunnat
Turun sk
Tampereen sk
Oulun sk
Muut suuret kaupungit
Porin sk
Lahden sk
Kotkan-Haminan sk
Lappeenrannan sk
Kuopion sk
Joensuun sk
Jyväskylän sk
Vaasan sk
Muut kaupungit, Etelä
Lohjan sk
Tammisaaren sk
Salon sk
Rauman sk
Hämeenlinnan sk
Riihimäen sk
Etelä-Pirkanmaan sk
Kouvolan sk
Imatran sk
Mikkelin sk
Savonlinnan sk
Porvoon sk
Muut kaupungit, Pohjoinen
Ylä-Savon sk
Varkauden sk
Sisä-Savon sk
Jämsän sk
Äänekosken sk
Pohjoisten seinänaapurien sk
Jakobstadsregionen
Kokkolan sk
Raahen sk
Kajaanin sk
Rovaniemen sk
Kemi-Tornion sk
Maaseutu, Etelä
Åboland-Turunmaan sk
Vakka-Suomen sk
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10

11

Loimaan sk
Kaakkois-Satakunnan sk
Pohjois-Satakunnan sk
Forssan sk
Luoteis-Pirkanmaan sk
Kaakkois-Pirkanmaan sk
Lounais-Pirkanmaan sk
Ylä-Pirkanmaan sk
Heinolan sk
Länsi-Saimaan sk
Kärkikuntien sk
Juvan sk
Loviisan sk
Maaseutu, Keskinen
Pieksämäen sk
Koillis-Savon sk
Outokummun sk
Ilomantsin sk
Keski-Karjalan sk
Pielisen Karjalan sk
Kaakkoisen Keski-Suomen sk
Keuruun sk
Saarijärven sk
Viitasaaren sk
Suupohjan sk
Eteläisten seinänaapurien sk
Kuusiokuntien sk
Härmänmaan sk
Järviseudun sk
Kyrönmaan sk
Sydösterbottens kustregion
Kaustisen sk
Maaseutu, Pohjoinen
Iin sk
Siikalatvan sk
Nivala-Haapajärven sk
Ylivieskan sk
Koillismaan sk
Kehys-Kainuun sk
Torniolaakson sk
Itä-Lapin sk
Tunturi-Lapin sk
Pohjois-Lapin sk
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