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Asuntojen hintatasoa ja hintojen kasvua 
pidetään pääkaupunkiseudulla liian  kovana, 

jopa niin kovana, ettei tavallisella keski
tuloisella perheellä välttämättä olisi kohta 

varaa asua ainakaan Helsingissä. Erilaisia 
rakenteellisia uudistuksia asuntomark

kinoille on esitettykin useaan otteeseen, 
mutta niitä on monenlaisia ja niiden 

 vaikutukset erilaisia. Asuntotuotannon 
edistäminen näyttäytyy ehkä   

houkuttelevimpana näistä vaihtoehdoista.

tuksen syventämisellä. Kaavoituskokemukseni perusteella tiedän 
monia tapauksia, joissa asuntoalueen pohjaveden pintaa tulisi 
kokonaisuudessaan alentaa merkittävästi. Jo yleiskaavoituksessa 
tulisi varata tilaa riittävän syville kokoojaviemäreille.

tarvitaan Kuivatusten tehostaMista
Em. esimerkeissä yksi yhteinen syy on maaperän liika märkyys. Huoli 
luonnon ekologisesta tilasta on saanut ylikorostetun huomion 
ja nostanut esiin jopa soiden ennallistamisen, ojien tukkimisen. 
Moni muu elämän alue joutuu nyt kärsimään. Unohdetaan, että 
ihmisille tarvitaan ruokaa, energiaa ja viihtyisämpiä asumis- ja 
ympäristöolosuhteita. 

Kuivatusten tehostaminen ei ole helppo tehtävä. Tarvitaan 
tulva-altaita, pienvesistöjen säätelyä yms. Nyt, kun vielä on työ-
voimaa, olisi korkea aika luoda työtilaisuuksia niin korkean kuin 
matalan teknologian osaajille. Kenties tarvitaan kuivatuskysymyk-
siin erikoistunutta hallintoakin. – Ottakaamme oppia Saarijärven 
Paavosta: ”Kaikki ryösti halla, mut kaksinverroin ojaa kaivoi Paavo.”

tarvitaan KoKonaisnäKeMystä
Ongelmien poistaminen saattaa vaatia monien eri alojen asian-
tuntijain yhteistyötä ja koko-naisnäkemystä. Työssäni näin, että 
tässä suhteessa on paljon toivomisen varaa. Eri sektoreilla oli oman 
alansa kokeneita asiantuntijoita, jotka ajattelivat esille tulevia asioita 
vain oman alansa kannalta ja halusivat ”pysyä omassa lestissään” tai 
mustasukkaisesti vartioida, etteivät sivulliset pääse heidän amma-
tilliselle reviirilleen. Jotkut virkamiehet katsoivat kokonaisvaltaisen 
ajattelun kuuluvan poliitikoille. Se ei ole helppoa heillekään. Sillä 
taholla asioita sotkevat erilaiset riippuvuussuhteet ja varsin usein 
myös tietojen puute. Asiantuntijain on astuttava esiin ja ilmaistava, 
missä mennään vikaan.

Kokonaisvaltaista ajattelua tarvitaan erityisesti maankäytön 
suunnittelussa kaikilla sen tasoilla. On otettava huomioon luonnon 
lait, tekniikan mahdollisuudet, rahoitusresurssit sekä naapurikun-
tien oikeutetut vaatimukset. Naapurikuntien vesiä ei saa sotkea, 
niiden ostovoimaa ei saa (suurmarketeilla) rosvota. Yhdyskunta-
rakennetta ei saa pilata jne. Ratkaisuksi on valittava se, mistä on 
hyötyä koko maalle, koko seudulle tai ympäristön hoidolle. Ei riitä, 
että eri sektoreiden väliset kiistakysymykset kohtaavat toisensa 
vasta pääministerin pöydällä tai oikeuslaitosten istunnoissa. Ei 
riitä, että ”kuurnitaan hyttysiä ja niellään kameleita”. Esimerkiksi 
ei riitä, että taloja tehdään yhä tiiviimmiksi, mutta samalla koko 
yhdyskuntarakenteen sallitaan kehittyä yhä energiasyöpömmäksi. 
Puolustukseksi ei riitä, että naapurikaupungissa tehdään näin. 
Kokonaisnäkemyksen tarve on kasvamaan päin. Siihen on valmis-
tauduttava jo korkeakouluopetuksessa.

Missä muuten koulutetaan kokonaisvaltaiseen ajatteluun kyke-
neviä ihmisiä, nykyajan Leonardoja? Nyt tarvittaisiin spesialisteja laa-
jojen kysymysten ratkaisemiseen: ”A specialist on things in general.”

tekn. tri Paavo Littow on toiminut kaavoittajana oulun 
maanmittaustoimistossa, oulun lääninhallituksen suunnit-
telupäällikkönä ja kaavoitustoimiston päällikkönä sekä Alue- 
ja yhdyskuntatalouden (sivutoimisena) dosenttina oulun 
yliopistossa. sähköposti paavo.littow dnainternet.net.
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AsuNtojeN HiNtojeN KAsVuN 
 eHKäiseMisestä  

asuntotuotantoa edistämällä
eero Valtonen

asuntojen hintojen pitkään jatkunut kasvu ja niiden 
”karkaaminen käsistä” erityisesti pääkaupunkiseudulla on hyvin 
tärkeäksi katsottu keskustelun aihe ainakin valtamedioiden vies-
tintää seurattaessa. Usein huomaa näkemyksiä, joiden mukaan 
tavallisilla palkansaajilla ei ole kohta varaa asua Helsingissä. Erilaisia 
asumisen hintaa kohtuullistavia toimenpiteitä penätään erityisesti 
valtiolta ja kunnilta. Monesti ehdotettavien toimenpiteiden voi 
nähdä pyrkivän vähentämään asuntojen omistamisen kysyntää ja 
sitä kautta laskevan asuntojen hintoja. Tapetilla on ollut esimerkiksi 
asuntolainojen korkojen verovähennyskelpoisuuden poistaminen, 
asuntojen hankinnan lainaosuuden katto sekä kiinteistöverojen 
korottaminen.

Kuitenkin asuntojen hintojen kohtuullistamiseen tähtäävillä, 
asuntojen omistamisen kysyntää pienentävillä keinoilla voi 
olla yllättäviä vaikutuksia. Jos asuntojen omistamisen kysyntä 
pienenee, johtaa se kyllä lyhyellä aikavälillä asuntojen hintojen 
laskuun, mutta samalla pidemmällä aikavälillä vähentyneeseen 
asuntotuotantoon, mikä jarruttaa pienenevän kysynnän vaikutus-
ta hintoihin. Lisäksi asuntojen omistamisen kysynnän pienene-
minen voi helposti siirtää kotitalouksien asumismuodon valintaa 

omistusasumisesta vuokra-asumiseen, jolloin aiheutuu asuntojen 
hintojen laskun vastapainona asuntojen vuokrien kasvu. Tämä 
heikentää entisestään niiden kotitalouksien, jotka eivät alun 
perinkään olleet taloudellisesti valmiita asunnon omistamiseen, 
asumisen edellytyksiä.

Onkin yllättävää miten vähälle huomiolle on yllä mainittujen 
asuntojen omistamisen kysyntää pienentävien, asuntomarkki-
noiden rakenteellisten uudistusten rinnalla jäänyt yleisessä kes-
kustelussa asuntomarkkinoiden toinen rakenteellinen päätekijä, 
asuntojen tarjonta. Asuntotarjonnan edistäminen eli käytännössä 
asuntotuotannon helpottaminen johtaisi hintojen laskuun ky-
synnän pysyessä ennallaan tai vähäisempään hintojen kasvuun 
kysynnän kasvaessa. Verrattuna kysyntää suitseviin toimenpiteisiin 
tarjontaa edistävät toimenpiteet olisivat haittavaikutuksiltaan 
vähäiset. Kun hintojen kohtuullistuminen olisi seurausta asun-
tokannan kasvusta eikä pienenevästä asuntojen omistamisen 
kysynnästä, ei samanlaista vuokrien kasvuun johtavaa kehitystä 
olisi näköpiirissä eikä asuntotuotannon vähentyminen toimisi 
alkuperäistä hintojen laskuun tähtäävää tavoitetta vastaan. Näin 
ollen asuntotarjonnan kyky vastata asuntokysynnässä tapahtuvaan 
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muutokseen voidaan nähdä yhtenä merkittävimpänä asuntohin-
tojen kehitykseen vaikuttavana tekijänä.

suoMalaisten KaupunKien asuntotarjonnan 
KyKy vastata Kysynnän MuutoKseen
Tutkin keväällä 2013 Aalto-yliopiston Kiinteistötalouden tutki-
musryhmässä tekemässäni diplomityössä eroja asuntotarjonnan 
kyvyssä vastata asuntokysynnässä tapahtuvaan muutokseen 15 
suomalaisessa kaupungissa. Tutkimuskaupungit olivat Helsinki, Es-
poo, Vantaa, Tampere, Turku, Lahti, Kotka, Lappeenranta, Jyväskylä, 
Pori, Kuopio, Oulu, Vaasa, Kajaani ja Rovaniemi. Sain Turun yliopiston 
tutkijatohtorin Elias Oikarisen vielä julkaisemattomassa tutki-
muksessaan selvittämät asuntotarjonnan hintajouston estimaatit 
tutkimukseni pohjaksi. Asuntotarjonnan hintajoustolla tarkoitetaan 
asuntokannan prosenttimuutoksen ja asuntohintojen prosentti-
muutoksen välistä suhdelukua. Mitä suurempi on asuntotarjonnan 
hintajousto, sitä enemmän asuntokanta kasvaa asuntokysynnän 
kasvaessa verrattuna asuntojen hinnoissa tapahtuvaan kasvuun. 
Asuntotarjonnan hintajousto siis mittaa juurikin asuntotarjonnan 
kykyä vastata asuntokysynnässä tapahtuvaan muutokseen, jossa 
Oikarisen toimittaman aineiston perusteella tutkimuskaupunkien 
välillä vallitsee merkittäviä eroja.

Tutkimuksessani selvitin jokaisen tutkimuskaupungin maapoli-
tiikasta vastaavan henkilön haastattelujen avulla potentiaalisia 
selittäviä tekijöitä eroille asuntotarjonnan hintajoustossa tutki-
muskaupungeissa. Tutkimukseni tarjoaa siis potentiaalisia kohteita 
asuntotuotannon edistämiseen asuntohintojen liian voimakkaaksi 
koetun kasvun ehkäisemiseksi.

Mitä Kunnat voisivat tehdä asuntotuotannon 
edistäMiseKsi?
Tutkimukseni perusteella maankäyttöpolitiikka eli maankäytön 
suunnittelu ja maapolitiikka näyttäytyy merkittävänä tekijänä 
asuntotarjonnan hintajouston taustalla. Maankäyttöpolitiikan 
kohdalla kunnan mahdollisuudet vaikuttaa asuntotuotantoon 
edistävästi ovat lähtökohtaisesti sen omissa käsissä. Kunnilla on 
perinteisesti käsitetty olevan kaavoitusmonopoli omalla alueellaan. 
Kuitenkin haastattelujeni perusteella varsin monet kaavoitukseen 
vaikuttavat tekijät ovat itse asiassa kunnan välittömän vaikutuspiirin 
ulkopuolella. Silti jokaisen kunnan olisi varmastikin syytä varmistaa, 
että kaavoitusprosessi on mahdollisimman virtaviivainen lainsää-
dännön sallimissa puitteissa. Turhaa byrokraattisuutta lienee syytä 
kaikin keinoin välttää, mikäli asuntotuotantoa halutaan edistää. 
Lisäksi asemakaavoihin sisällytettävien kaavamääräysten turhaa 
yksityiskohtaisuutta olisi syytä välttää. Yksityiskohtaisissa kaava-
määräyksissä on vaarana asemakaavojen vanhentuminen jo ennen 
kuin ne etenevät toteutuksen asteelle. Mikäli toteuttajalle jätetään 
enemmän harkintavaltaa asemakaavassa, on todennäköisempää, 
että kaava myös toteutuu. Usein toteuttaja myös tietää, millaisia 
asuntoja asuntomarkkinoilla oikeasti kysytään. Yksityiskohtaisten 

kaavamääräysten kohdalla voidaan kysyä, vastaako asema-
kaavan mukainen tuotanto siihen, mitä markkinat haluavat 
vai siihen, mitä markkinoiden tulisi haluta kaupunkisuun-
nitteluviranomaisen näkökulmasta.

Maankäytön suunnittelun lähtökohtiin vaikuttava 
maapolitiikka on sellainen tekijä, johon kunta kuin kunta 
voi haluamallaan määrällä panostaa. Aktiivisella riittävän 
suurten asuntotuotannon tavoitteiden asettamisella ja 

niiden saavuttamisen valvonnalla voidaan varmistaa, että maan-
käytön suunnittelun kautta rakennettaviksi saatettavien tonttien 
määrä vastaa markkinakysyntää mahdollisimman hyvin. Asetettujen 
tavoitteiden saavuttamista voidaan edistää käyttämällä aktiivisesti 
lainsäädännön mahdollistamia keinoja niin rakentamattomien 
rakennuspaikkojen toteutumiseen kuin myös maanhankintaan 
kaavoitusta varten. Kunnan oman maan kaavoittaminen säilyttää 
kaavojen toteuttamisen varmistamisen paremmin kunnan omissa 
käsissä ja oman maan suosiminen kaavoituksessa näyttääkin olevan 
asuntotuotantoa edistävä tekijä. Tutkimukseni toi kuitenkin myös 
esiin sen, että maankäyttösopimuksia käytettäessä lainsäädännön 
mahdollistamaa vaihtoehtoista keinoa, kehittämiskorvausta, ei 
ainakaan tutkimuskaupungeissa ollut lainkaan käytetty sopimus-
neuvottelujen mennessä umpikujaan. Ratkaisuna toimi tällöin 
kaavoituksen keskeyttäminen, mikä ei luonnollisestikaan ainakaan 
edistä asuntotuotantoa tällaisella alueella.

Mielenkiintoisena maapoliittisena tekijänä näyttäytyvät myös 
tontinluovutuskäytännöt. Hyvin monessa tutkimuskaupungissa 
omakotitontit luovutettiin kiinteällä hinnoittelulla pääsääntöisesti 
jonkinlaisella arvonta- tai pisteytysmenettelyllä suosituilla alueil-
la. Tämähän indikoi sitä, että näiden tonttien kysytty määrä on 
tarjottua määrää pienempi ennakkoon määritellyllä hintatasolla. 
Jos tontit luovutettaisiin sellaisella hinnalla, että kysytty ja tarjottu 
määrä kohtaisivat ja kohonneet tontinluovutustulot kohdennet-
taisiin luovutettavaksi saatavien tonttien määrän lisäämiseen, 
voitaisiin saada enemmän tontteja tarjolle ja täten kysyntää tyydy-
tettyä ja asuntotuotantoa edistettyä korkeammista tonttihinnoista 
huolimatta. Tässä olisi mahdollinen pohdinnan paikka nykyisten 
tontinluovutuskäytäntöjen vallitessa.

Mitä valtio voisi tehdä asuntotuotannon 
edistäMiseKsi?
Kuten aiemmin jo todettiin, tutkimukseni perusteella kaavoituk-
seen vaikuttaa monia sellaisia tekijöitä, joihin kunnan on vaikea 
vaikuttaa vaan jotka tulevat pitkälti annettuina kaavoituksen 
lähtökohtina. Nämä tekijät ovat pitkälti valtion tasolla tehtäviä 
lainsäädäntöön liittyviä päätöksiä. Erityisesti elinkeino-, liikenne- ja 
ympäristökeskusten (ELY-keskus) harjoittamassa kuntien asemakaa-

 ”Asuntotarjonnan kyky vastata asuntokysynnässä 

tapahtuvaan muutokseen voidaan nähdä yhtenä 

merkittävimpänä asuntohintojen kehitykseen 

vaikuttavana tekijänä.”

 ”yksityiskohtaisten kaavamääräysten koh-

dalla voidaan kysyä, vastaako asemakaavan 

mukainen tuotanto siihen, mitä markkinat 

haluavat, vai siihen, mitä markkinoiden 

 tulisi  haluta kaupunkisuunnitteluviran-

omaisen näkökulmasta.”
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vojen valvonnassa voisi olla tekemieni haastattelujen perusteella 
tarkastamisen varaa. Mahdollisesti turhaa vastakkainasettelua 
kuntien ja ELY-keskusten välillä oli havaittavissa. Esitettiin sellai-
siakin näkökantoja, että nykyisellään ei voida enää puhua kuntien 
kaavoitusmonopolista alueellaan.

Kuntien harjoittamaa kaavoitusta jarruttavia merkittäviä te-
kijöitä ovat tutkimukseni perusteella myös erilaiset luonnon- ja 
kaupunkiympäristön suojeluun liittyvät tekijät sekä kaavoihin 
liittyvät valitukset. Nämä tekijät ovat hyvin pitkälti sellaisia, että ne 
määrittelevät kuntien kaavoitukselle reunaehdot lainsäädännön 
kautta. Valtion tasolla voisikin olla hyvä miettiä, ovatko nykyiset 
suojelumääräykset jo niin tiukkoja, että niillä saavutettavat hyö-
dyt jäävät asuntotuotannon vähentymisen ja siitä aiheutuvan 
asuntohintojen voimakkaamman kasvun aiheuttamien ongel-
mien jalkoihin. Samanlainen pohdinta lienee paikallaan myös 
kaavavalitusten kohdalla. Mahdollisuus valittaa itseä koskevista 
viranomaispäätöksistä voidaan nähdä tietynlaisena oikeusvaltion 
perustana. Lienee kuitenkin ainakin mahdollista miettiä, missä 
kohdassa kulkee raja, keitä kaikkia kaavoja koskevat päätökset 
koskevat. Lisäksi kaavoitusprosessi on varsin pitkä ja sisältää paljon 
eri osallistumisen vaiheita. Voisi olla mahdollista pohtia, pitäisikö 
omat näkemyserot suunnitelmista tehdä tiettäviksi jo aiemmassa 
vaiheessa kaavoitusta ennen lopullista hyväksymisen jälkeistä 
valitusaikaa, jotta valitusoikeus säilyisi.

Yllä esitin erilaisia diplomityössäni toteuttamani haastattelutut-
kimuksen kautta heränneitä ajatuksia tekijöistä, joihin kunnan ja 
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valtion tasolla voisi olla hyvä kiinnittää huomiota, kun pohditaan 
keinoja edistää asuntotarjonnan kykyä vastata asuntokysynnän 
muutokseen. Näihin tekijöihin vaikuttaminen lienee vähintään yhtä 
keskeisessä roolissa asuntojen hintojen kohtuullistamisessa kuin 
asuntojen omistamisen kysyntään vaikuttaminen. Negatiivisten 
vaikutusten näkökulmasta asuntotarjonnan edistäminen näyttäy-
tyy ainakin omasta mielestäni rationaalisempana toimintana kuin 
asuntojen omistamisen kysynnän pienentäminen, kun tavoitteena 
on kohtuuhintainen asuminen.
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