
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 
Aluetiede 

Suunnittelumaantiede 
 
 

SAAVUTETTAVUUDEN VAIKUTUS ASUNTOTYYPPIEN HINTOIHIN 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 

 
 

Nita Joro  
 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ohjaaja(t):  
 

Henrik Lönnqvist 
Venla Bernelius 

Mari Vaattovaara 
  

 
 

 
HELSINGIN YLIOPISTO 

MATEMAATTIS-LUONNONTIETEELLINEN TIEDEKUNTA 
GEOTIETEIDEN JA MAANTIETEEN LAITOS 

MAANTIEDE 
 

PL 64 (Gustaf Hällströmin katu 2) 
00014 Helsingin yliopisto 



 

 
 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 

Matemaattis-luonnontieteellinen 
tiedekunta 

Laitos/Institution– Department 

Geotieteiden ja maantieteen laitos 

Tekijä/Författare – Author 

Joro Nita Anniina 
Työn nimi / Arbetets titel – Title 

Saavutettavuuden vaikutus asuntotyyppien hintoihin pääkaupunkiseudulla 
Oppiaine /Läroämne – Subject 

Suunnittelumaantiede 
Työn laji/Arbetets art – Level 
Pro gradu -tutkielma 

Aika/Datum – Month and Year 

Elokuu 2018 
Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 

  78 s. + liitteet 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 
 
Pääkaupunkiseudun väestömäärä kasvaa voimakkaasti ja pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat selvästi 
muuta maata korkeammalla. Erityisesti pienten asuntojen hinnat ovat nousseet suhteellisesti eniten johtuen 
kysynnän kasvusta. Pienten asuntojen kysynnän kasvuun on vaikuttanut pääkaupunkiseudun väestörakenteen 
muutos. Pienten asuntojen kysynnän kasvua selittävät muun muassa väestön ikääntyminen, nuorten suuri määrä 
pääkaupunkiseudulla sekä yksin asumisen yleistyminen. Myös lapsiperheiden määrä pääkaupunkiseudulla on 
kasvanut viime vuosina, mikä osaltaan kasvattaa asuntopulaa alueella. Asuntojen hintojen kasvuvauhti on 
erkaantunut selvästi pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. Lisäksi pääkaupunkiseudun sisällä on myös 
merkittäviä alueellisia eroja asuntojen hinnoissa.  
 
Tutkimuksen aiheena ovat eri asuntotyyppien hinnat pääkaupunkiseudulla ja se kuinka saavutettavuus vaikuttaa 
näihin hintoihin. Asuntotyypeillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa huoneluvun mukaan määriteltyjä asuntoja eli 
yksiöitä, kaksioita, kolmiota jne. Työn tavoitteena on selvittää selittävätkö tarkemmat saavutettavuusmuuttujat 
paremmin asuntojen hintoja, vaikuttaako saavutettavuus eri tavalla eri asuntotyyppien hintoihin sekä vaikuttaako 
saavutettavuus asuntotyyppien hintoihin eri tavoin pääkaupunkiseudun eri alueilla. 
 
Asuntojen hintoihin vaikuttaa kysynnän ja tarjonnan lisäksi asunnon rakenteelliset ominaisuudet, asunnon 
lähiympäristö, asuinalueen sosioekonominen tilanne sekä asunnon saavutettavuus. Asuntojen hintojen 
muodostumista tarkasteltiin Oikotie Oy:llä vuonna 2016 myynnissä olleiden asuntojen kautta. Tutkimusotteena oli 
tilastollinen tarkastelu hedonisen regressiomallin avulla, johon sisällytettiin saavutettavuusmuuttujia. 
Saavutettavuudeksi määriteltiin ihmisten mahdollisuus liikkua asunnosta valittuun kohteeseen. Etäisyyttä kohteiden 
välillä tarkasteltiin linnuntienä sekä matka-aikana autolla ja julkisilla liikennevälineillä. 
 
Tutkimuksen tulosten perusteella koko pääkaupunkiseutua tarkastellessa tarkemmat saavutettavuusanalyysit eivät 
parantaneet ennustemallien selittävyyttä. Kun asuntoja tarkasteltiin asuntotyyppikohtaisesti ja alueellisesti 
huomattiin kuitenkin eroja saavutettavuuden vaikutuksessa asuntojen hintoihin. Alueellisesti ja 
asuntotyyppikohtaisesti asuntojen hintoihin vaikutti eri määrissä niiden saavutettavuus autolla ja julkisilla 
liikennevälineillä. Huoneluvultaan pienissä asunnoissa hintoihin vaikutti enemmän niiden saavutettavuus julkisilla 
liikennevälineillä. Isompien asuntojen hintoihin puolestaan vaikutti enemmän niiden saavutettavuus autolla. 
Saavutettavuuden vaikutuksen määrä eri asuntotyyppien hintoihin erosi kuitenkin huomattavasti alueellisesti. 
Saavutettavuusmuuttujat selittivät kantakaupungin asuntotyyppien hintoja selvästi vähemmän kuin muilla alueilla.  
Kantakaupungin asuntotyyppien hintoihin vaikutti enemmän pinta-alan maksimointi, kuin jo hyvä saavutettavuuden 
parantaminen. Kantakaupungin ulkopuolisen Helsingin alueella, yksiöitä lukuun ottamatta, saavutettavuus autolla 
selitti asuntojen hintoja enemmän kuin saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Espoossakin, yksiöitä lukuun 
ottamatta, saavutettavuus autolla selitti enemmän asuntojen hintoja, mutta verrattuna kantakaupungin ulkopuoliseen 
Helsinkiin oli selitysaste merkittävästi matalampi. Vantaalla puolestaan kaikkien asuntotyyppien hintoja selitti 
parhaiten saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

asuntomarkkinat, asuntojen hinnat, hedoninen regressiomalli, asuntotyyppi, saavutettavuus, pääkaupunkiseutu 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited  
HELDA 
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 
 
 
 

 
  



 

 
 

Tiedekunta/Osasto  Fakultet/Sektion – Faculty 

Faculty of Science 
  

Laitos/Institution– Department 

Department of Geosciences and Geography 

Tekijä/Författare – Author 

 Joro Nita Anniina 
  

Työn nimi / Arbetets titel – Title 

 Accessibility´s effect on the prices of apartment types in Helsinki Region 
  

Oppiaine /Läroämne – Subject 

 Planning Geography 
 

Työn laji/Arbetets art – Level 

 Master`s thesis 
  

Aika/Datum – Month and year 

 August 2018 
  

Sivumäärä/ Sidoantal – Number of pages 

 78 p. + appendices 

Tiivistelmä/Referat – Abstract 
 

In Helsinki region the population growth is strong and compared to the rest of the country the apartment prices in 
Helsinki region are distinctly higher. Especially the prices of small apartments have risen relatively the most due to 
demand increase. The demand increase of small apartments can be explained by aging population, large number of 
young people living in Helsinki region and because living alone is becoming more popular. In addition in the past 
years the amount of families with children in Helsinki region has been growing which for one`s part is adding to the 
area’s housing shortage. The growth rate of apartment prices is separating Helsinki region from the rest of the 
country. There are also significant differences in the apartment prices inside the Helsinki region. 
 
Subjects of this thesis are the prices of different apartment types in Helsinki region and accessibility’s effect on these 
prices. In this thesis the apartment type refers to the apartments divided by number of rooms to single room 
apartments, two-room apartments, three-room apartments and four or more –room apartments. The target of this 
paper is to figure out: do more accurate accessibility variables better explain housing prices, does accessibility effect 
differently to different apartment types and does accessibility effect differently to apartment prices in different areas.  
 
Prices of the apartments are affected, in addition to supply and demand, by apartment’s structural attributes, 
environmental and locational attributes, socioeconomics attributes and by accessibility attributes. The formation of 
housing prices was studied by the apartments which were on sale in the Oikotie Oy`s webside during the year 
2016.The study method of this paper is statistical study using hedonic regression model which includes accessibility 
variables. Accessibility was defined as the possibility of humans to move from the apartment to a chosen 
destination. Distances between the targets were measured as the crow flies and by travel time by car and by public 
transport.  
 
Based on the results examining the Helsinki region as a whole the more accurate accessibility variables did not 
improve the response value of the models. There was a noticeable difference how the accessibility affected the 
apartment prices when the apartments were studied by apartment types or spatially. When apartments were studied 
by apartment type and by spatial location, the accessibility by car and the accessibility by public transport did have 
different effects on apartment prices. In apartments where the number of room was small, the prices of the 
apartments were more affected by accessibility by public transports. As for the bigger apartments were more 
affected by accessibility by car. However, there were significant differences in the accessibility’s effect levels 
spatially. Accessibility variables did explain city central’s apartment type prices considerably less than in other areas. 
City central’s apartment type prices were more affected by maximizing the apartment’s area size than improving the 
already good accessibility. In the area of Helsinki outside the city center, apart from the single room apartments, 
accessibility by car explained the formulation of the apartment prices more than the accessibility by public transport. 
Also in Espoo, apart from the single room apartments, accessibility by car explained the formulation of the 
apartment prices more but compared to the area outside of Helsinki city center was this explanation level distinctly 
lower. As for in Vantaa the accessibility by public transport did explain the prices of all the apartment types the most.  
 

Avainsanat – Nyckelord – Keywords 

 housing markets, housing prices, hedonic regression model, accessibility, apartment type, Helsinki region 
  

Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 

HELDA 
  

Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 
 
 
 

 
 



1 
 

Sisällysluettelo 
1. Johdanto ....................................................................................................................................... 3 

1.1 Tutkimuksen tarve ................................................................................................................. 4 

1.2 Tutkimuksen sisältö ............................................................................................................... 7 

1.2.1 Tutkimuskysymykset ....................................................................................................... 7 

2.Teoria ............................................................................................................................................ 8 

2.1 Tutkimuksen tausta ja keskeiset käsitteet ............................................................................. 8 

2.1.1 Asunto hyödykkeenä........................................................................................................ 8 

2.2 Kaupunkimallit .....................................................................................................................10 

2.3 Hedoninen hintamalli ............................................................................................................14 

2.3.1 Hedoninen regressiomalli ja markkina-alue ..................................................................18 

2.3.2 Hedonisen regressiomallin muodostuminen ..................................................................19 

3. Pääkaupunkiseutu alueena .........................................................................................................25 

3.1 Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat ...........................................................................26 

4. Aineisto ........................................................................................................................................30 

4.1 Tutkimusalue .........................................................................................................................30 

4.2 Käytetyt aineistot...................................................................................................................31 

4.2.1 Oikotien aineisto .............................................................................................................31 

4.2.2 Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2015 ..............................................................34 

5. Menetelmät ..................................................................................................................................35 

5.1 Tutkittavat muuttujat ...........................................................................................................35 

5.2 Mallin muodostaminen ..........................................................................................................37 

5.2.2 Selittävät muuttujat ............................................................................................................39 

5.2.2.1 Asunnon rakenteelliset ominaisuudet .........................................................................40 

5.2.2.2 Lähiympäristö ..............................................................................................................41 

5.2.2.3 Alueen sosioekonominen tilanne..................................................................................43 

5.2.2.4 Saavutettavuus .............................................................................................................44 

5.2.2.5 Yhteenveto valituista muuttujista ...............................................................................45 

5.3 Regressiomallin muodostaminen ..........................................................................................45 

5.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti .............................................................................48 

6. Tulokset .......................................................................................................................................50 

6.1 Kaikki kerrostaloasunnot......................................................................................................50 

6.2 Asuntotyypit ..........................................................................................................................52 

6.3 Asuntotyypit ja aluerajaus huomioitu ..................................................................................54 

7. Keskustelu ...................................................................................................................................60 



2 
 

8. Johtopäätökset ............................................................................................................................63 

9. Jatkotutkimukset ........................................................................................................................65 

Kirjallisuus ......................................................................................................................................68 

Liitteet .............................................................................................................................................79 

Liite 1 ...........................................................................................................................................79 

Liite 2 ...........................................................................................................................................80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Johdanto 
 

Asukkaiden kilpailu pienistä asunnoista pääkaupunkiseudulla on herättänyt paljon keskustelua 

viime aikoina. Keskustelua on syntynyt erityisesti asuntokannan ja asuntokysynnän 

kohtaamisesta, kohtuuhintaisesta asumisesta, yksinasumisen yleistymisestä, asuntojen 

minimikoista ja pääkaupunkiseudun asuntojen hintojen eriytymisestä muuhun maahan 

verrattuna (Lohilahti, 2018; Pyykönen, 2016; Salomaa, 2018). Pääkaupunkiseudun asuntojen 

hinnat ja niiden muutokset ovatkin yleinen uutisoinnin aihe. Pääkaupunkiseudulle löytyisi 

tulijoita enemmän kuin asuntoja on tarjolla (HYPO, 2017; Juntto, 2001). Helsingin seudun 

omistus- ja vuokra-asuntojen hinnat ovat nousseet yhä useammalle saavuttamattomiin 

(Häkkinen, 2017). Erityisesti pienten asuntojen hinnat ovat nousseet suhteellisesti eniten 

johtuen kysynnän kasvusta (Kekäläinen, Tähtinen, & Vuori, 2017).  Pienten asuntojen 

kysynnän kasvuun on vaikuttanut muun muassa pääkaupunkiseudun väestörakenteen muutos. 

Pienten asuntojen tarpeen kasvua selittävät väestön ikääntyminen, nuorten suuri määrä 

pääkaupunkiseudulla sekä yksinasumisen yleistyminen, sillä yksinasuminen on yleisintä 

nuorten ja vanhusten keskuudessa (Ristimäki et al., 2017). Yksinasuvien määrä on 

kaksinkertaistunut viimeisen parinkymmenen vuoden aikana (Tilastokeskus, 2017a). Tämä 

muutos näyttää jatkuvan edelleen tulevaisuudessa väestön ikääntymisen jatkuessa ja 

muuttuneiden asumistapojen seurauksena. Helsingin alueella yksiasuvien osuus asuntokunnista 

on korkein, yli 45prosenttia asuntokunnista on yhden henkilön asuinkuntia (Tilastokeskus, 

2017a). Yksinasuvien osuus asuntokunnista on kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana 

vähentynyt Helsingin alueella eli isompien kotitalouksien suhteellinen osuus on kasvanut. 

Tähän on vaikuttanut viime vuosina lapsiperheiden kasvanut määrä pääkaupunkiseudulla. 

Lapsiperheiden sijoittuminen pääkaupunkiseudulle osaltaan kasvattaa asuntopulaa alueella. 

Aikaisemmin lapsen saannin myötä kotitaloudet muuttivat kehyskuntiin, mutta tämä on 

muuttunut viime vuosina ja yhä useampi lapsiperhe onkin valinnut kaupungin keskustan 

asuinpaikakseen (HYPO, 2017). 

 

Asuntojen hintojen nousu näkyy koko pääkaupunkiseudulla. Eri asuinalueiden välillä on 

kuitenkin selviä eroja asuntojen hinnoissa. Asunnon hinta muodostuu kysynnästä ja tarjonnasta. 

Lisäksi asunnon hinnan muodostumiseen vaikuttavat useat tekijät, kuten asumispreferenssit ja 

asunnon sijainti. Laadullisten vetovoimatekijöiden lisäksi asunnon valintaan ja sen hintatasoon 

vaikuttavat myös asunnon ja sen ympäristön fyysiset ominaisuudet. Pääkaupunkiseutulaisten 

asumispreferenssejä mitattaessa on huomattu, että kaupunkimaisessa asumisessa erottuvat 
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selkeästi eri mieltymykset kuin Suomessa keskimäärin. (Kortteinen, Tuominen, & Vaattovaara, 

2005). Muualla Suomessa preferoidaan pientalovaltaista asumista, kun taas isojen kaupunkien 

asukkaita tutkittaessa preferensseihin nousevat palveluiden läheisyys ja sijainti (Kortteinen et 

al., 2005; Strandell, 2017). Asuntomarkkinoita ja asuntojen hintojen muodostumista on tutkittu 

paljon (esim. Adair, Berry, & McGreal, 1996; Alonso, 1964; Fujita, 1989; Goodman & 

Thibodeau, 1997; Laakso, 1997; Lönnqvist, 2015; Mills, 1972; Muth, 1961). Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on havaittu, että asunnon hintaan vaikuttavia sijainnillisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi etäisyys keskustaan, palveluiden läheisyys, luonnonläheisyys, meren läheisyys 

sekä asunnon rakenteelliset ominaisuudet kuten koko, kunto, rakennusvuosi jne. (esim. Laakso, 

2011). Yksittäisten tekijöiden vaikutusta asuntojen hintoihin on tutkittu paljonkin (Autor, 

Palmer, & Pathak, 2014; Black, 2011; Boardman, Greenberg, Vining, & Weimer, 2008; Jiao & 

Liu, 2010). Kuitenkaan, Lönnqvistiä (2015) lukuun ottamatta, pääkaupunkiseudulla ei ole 

yhdistetty tarkkoja saavutettavuusanalyyseja asuntojen hintojen ennustemalleihin vaikka 

nykyisillä menetelmillä tämä on mahdollista. 

 

Tässä pro gradu tutkimuksessa tutkitaan asuntotyyppien hintaan vaikuttavia tekijöitä 

pääkaupunkiseudun alueella. GIS –analyysien kautta muodostetaan saavutettavuusmuuttujia ja 

tilastollisten menetelmien avulla luodaan valituista muuttujista hedoninen regressiomalli sekä 

tarkastellaan muuttujien keskinäistä painoarvoa. Tarkoituksena on tarkastella sekä asunnon 

alueellisia että rakenteellisia ominaisuuksia ja näiden kautta tutkia kuinka hyvin kyseenomaiset 

tekijät selittävän asuntojen välisiä hintavaihteluita. Tutkimus kohdistuu eri asuntotyyppien 

hintojen eroavaisuuksiin. Tätä kautta pohditaan, kuinka paljon eri tyyppiset kotitaloudet ovat 

valmiita maksamaan asunnon hyvästä saavutettavuudesta tai tietystä rakenteellisesta 

ominaisuudesta. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa lisää tietoa asuntotyyppien hintoihin 

vaikuttavien tekijöiden vaikutusasteesta ja tätä kautta tuottaa uutta tietoa uusien asuntojen 

suunnittelua varten. 

 

 

 1.1 Tutkimuksen tarve 

 

Asumisen tutkiminen on oleellista, sillä asumisratkaisut vaikuttavat ihmisten jokapäiväiseen 

elämään. Asuntoa pidetään yhtenä elämän perusedellytyksenä, sillä jokaisen pitää asua jossain. 

Laakso (1997) huomauttaa, että tämän lisäksi asuminen on tärkeä asia, sillä se on kallista 
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varsinkin kaupunkialueilla. Asunto onkin kotitalouden arvokkain varallisuusesine. Juntto 

(2008) lisää, että asumisen ratkaisuja pitäisi tutkia perusteellisemmin myös niiden 

pitkäikäisyyden vuoksi. Lisäksi asuntorakentamisella ja asuntojen ylläpidolla on merkittävä 

vaikutus kansantalouteen sekä ihmisten hyvinvointiin (Juntto, 2008).  

 

Helsingin seudun jatkuva väestönkasvu vaatii paljon uusia asuntoja. Uudistuotanto osaltaan 

myös mahdollistaa alueen väestönkasvun. Jatkuva väestönkasvu ei olisi mahdollista ilman 

uusia asuntoja. Käytännössä uudisrakentaminen pääkaupunkiseudulla tarkoittaa olemassa 

olevien asuinalueiden tiivistämistä, vanhojen teollisuusalueiden hyödyntämistä asuinkäyttöön 

ja uusien alueiden vapauttamista rakentamiselle (Lönnqvist, 2015). Uudet asuinalueet ja 

täydennysrakentaminen vaikuttavat jo rakennettuihin asuinalueisiin monilla tavoilla. 

Rakentaminen saattaa vähentää avointa tilaa ja viheralueiden määrää, mutta toisaalta 

rakentaminen saattaa parantaa palvelutarjontaa ja alueen saavutettavuutta esimerkiksi 

paremmilla julkisen liikenteen yhteyksillä. Koska uudet asunnot luovat uutta 

kaupunkirakennetta ja vaikuttavat jo olemassa olevaan rakenteeseen voimakkaasti, on oleellista 

tunnistaa ne tekijät, joita asunnoissa arvostetaan. Kaupunkisuunnittelussa täytyy tehdä valintoja 

asunnon sijainnin ja asunnon ominaisuuksien välillä. Kaupunkialueilla tilaa on rajallisesti, joten 

joudutaan tekemään päätöksiä siitä mitä rakennetaan ja minne. Esimerkiksi rakennetaanko 

tiiviitä alueita vai rakennetaanko väljemmin. Rakentaessa väljemmin levittäydytään 

laajemmalle alueella ja näin ollen asuntojen saavutettavuus on heikompi. 

 

On tärkeää ottaa huomioon ne ominaisuudet, jotka vaikuttavat asuntojen hintakehitykseen 

tutkittavalla alueella, sillä pääkaupunkiseudulla kilpailu kohtuullisen hintaisista asunnoista on 

kovaa. On oleellista tarjota asuntoja, joihin ihmisillä on varaa, jotta voidaan ylläpitää 

monipuolinen väestöpohja, joka tarjoaa muun muassa tarpeeksi työvoimaa kaupungin tarpeisiin 

(Laakso & Loikkanen, 2004). Pääkaupunkiseutu on merkittävä yritystoiminnan keskittymä. 

Vuonna 2015 pääkaupunkiseudulla sijaitsi 19 % maan toimipaikoista, työskenteli 29 % 

henkilöstöstä ja tuotettiin 39 % maan liikevaihdosta (Tilastokeskus, 2017b). 

 

Asuntojen hintojen muodostumista (esim. Alonso, 1964; Basu & Thibodeau, 1998; Laakso, 

1997) ja eri tekijöiden vaikutusta asunnon hinnan muodostumiseen on tutkittu paljon.  

Kuitenkin tutkimuksissa saavutettavuutta kuvaavat muuttujat on usein mitattu asuinalueen 

tasolla, eikä tarkkaan osoitetietoon perustuen, mikä on laskenut analyysien tarkkuutta. Siikanen 

(1992) huomauttaakin, että asuntomarkkinatutkimukseen harvoin liitetään mukaan alueellista 
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näkökulmaa. Laaksokin (1997) mainitsee, että asuntojen fyysiset ja rakenteelliset ominaisuudet 

voivat olla vastaavat, mutta jos asunnot sijaitsevat eri paikassa, niitä ei välttämättä arvoteta 

samalla tavalla.  

Sijainti kertoo meille asunnon fyysisen paikan, mutta koska tämän tutkimuksen tarkoituksena 

on selvittää, kuinka paljon asunnon sijainti vaikuttaa asunnon hintapyyntöön on tarkasteltavaksi 

muuttujaksi valittu sijainnin sijasta saavutettavuus. Saavutettavuus voidaan määritellä usealla 

eri tavalla (Geurs & van Wee, 2004). Ensimmäisen määritelmän saavutettavuudelle teki Hansen 

(1959) määrittäen saavutettavuuden ”vuorovaikutusmahdollisuuksien potentiaaliksi”. Tässä 

tutkimuksessa saavutettavuudella tarkoitetaan ihmisten mahdollisuutta liikkua asunnosta 

valittuun kohteeseen esimerkiksi kaupungin keskustaan. 

Saavutettavuuden tutkiminen on oleellista, sillä pääkaupunkiseutu on hajautunut laajalle ja 

hajautuminen jatkuu yhä (Loikkanen, 2013). Loikkanen (2013) painottaakin hajautuneen 

kaupunkirakenteen vaikutuksia asuntomarkkinoihin ja liikkumisvalintoihin. Hajautunut 

rakenne lisää autoriippuvuutta sekä nostaa asuntojen hintatasoa, kun kasvavilla 

kaupunkialueilla asutus siirtyy yhä kauemmaksi pää- ja alakeskuksista. Loikkasen (2013) 

mielestä hyvällä sijainnilla olevista asunnoista tulee ”niukempia” ja tämä nostaa niiden hinta- 

ja vuokratasoa kaikkialla. Mutta vaikuttaako saavutettavuus kaikkiin asuntoihin samalla 

tavalla? Erilaisilla kotitalouksilla on eri preferenssit asumisvalinnoissaan (Kyttä, Pahkasalo, & 

Vaattovaara, 2010). Näkyvätkö nämä erilaiset preferenssit myös asuntojen hinnoissa? 

Pääkaupunkiseudun asuntojen hinnoista keskusteltaessa on esillä ollut jo pidempään asuntojen 

hintojen eriytyminen alueellisesti (esim. Vaattovaara & Kortteinen, 2012), mutta viime aikoina 

on kiinnitetty erityisesti huomiota eri asuntotyyppien hintojen eriytymiseen (Bäckgren, 2017; 

Häkkinen, 2017; Taipale, 2017a). Asuntotyypeillä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa huoneluvun 

mukaan määriteltyjä asuntoja eli yksiöitä, kaksioita, kolmiota jne. Kuitenkaan asuntojen 

hintojen muodostumista ei ole tutkittu asuntotyyppi kohtaisesti pääkaupunkiseudulla. 

Tutkimukset ovat painottuneet talotyyppeihin, yleensä kerrostaloihin tai omakotitaloihin 

(Laakso, 1997; Lönnqvist, 2015; Lönnqvist & Vaattovaara, 2004). Tässä tutkimuksessa 

keskitytään talotyypin sijasta asuntotyyppeihin. Tarkoituksena on selvittää, onko näiden eri 

asuntotyyppien hintojen muodostumisen välillä eroja. Erityisesti tarkastellaan asuntotyypin 

saavutettavuuden ja asunnon hinnan välistä suhdetta alueellisesti. 
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 1.2 Tutkimuksen sisältö 

 

1.2.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tämän pro gradu -työn tutkimuskysymykset ovat:  

1. Selittävätkö tarkemmat matka-aikoihin perustuvat saavutettavuusmuuttujat asuntojen 

hintoja paremmin kuin pelkät asuinaluerajauksiin perustuvat saavutettavuusmuuttujat 

2. Vaikuttaako saavutettavuus eri tavalla eri asuntotyyppien hintoihin 

3. Vaikuttaako saavutettavuus asuntotyyppien hintoihin eri tavoin pääkaupunkiseudun eri 

alueilla 

 

Tutkimuksen aiheena ovat eri asuntotyyppien hinnat pääkaupunkiseudulla ja se kuinka 

saavutettavuus vaikuttaa näihin hintoihin. Tavoitteena on kartoittaa pääkaupunkiseudun 

asuntotyyppien hintojen muodostumista yhdistäen asunnon rakenteelliset ominaisuudet ja 

asuinalueen tiedot sekä asunnon saavutettavuus samaan malliin. Tutkimuksen painopiste on eri 

asuntotyyppien hintojen eriytymisen selittämisessä alueellisesti. Tutkimuksessa selvitetään 

saavutettavuuden vaikutusta asuntotyyppien hintoihin pääkaupunkiseudun alueella. Muita 

keskeisiä teemoja ovat pääkaupunkiseudun väestörakenteen erikoispiirteet sekä muuttuneen 

väestörakenteen vaikutus asuntomarkkinoihin.   

Tässä pro gradussa tutkimusote on tilastollinen tarkastelu hedonisen regressiomallin avulla, 

johon on sisällytetty saavutettavuusmuuttujia. Tämän työn empiirisessä osassa analysoidaan 

asuntojen hintojen ja asuntojen ominaisuuksien, erityisesti sijainnillisten muuttujien, välistä 

suhdetta pääkaupunkiseudulla. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan saavutettavuuden 

vaikutusta asuntojen hintoihin. Tarkoituksena on kytkeä tilastollinen tarkastelu aiheesta 

olevaan tieteelliseen tutkimukseen ja huomioida alueen erityispiirteet tarkasteltaessa mallin 

tuottamia tuloksia kontekstissaan. Hedonisen regressiomallin avulla johdetaan niin sanotut 

varjohinnat asunnon eri ominaisuuksille.  Kiinnostuksen kohteena on erityisesti asunnon 

saavutettavuuden vaikutus asunnon hintaan eli saavutettavuuden varjohinta. Kaikkia asunnon 

hintaan vaikuttavia tekijöitä ei varmasti kyetä tavoittamaan, eikä tässä tarkastelussa olekaan 

tavoitteena kaiken kattava analyysi asuntojen hintoihin vaikuttavista tekijöistä. Mielenkiinnon 

kohteena tässä työssä ovat saavutettavuustekijät ja niiden vaihtelu alueittain ja talotyypeittäin.  
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2.Teoria 

 

2.1 Tutkimuksen tausta ja keskeiset käsitteet 
 

2.1.1 Asunto hyödykkeenä 

 

Asunnoille hyödykkeinä tyypillisiä piirteitä ovat pitkä käyttöikä, kiinteä sijainti, pitkä 

suunnittelu- ja tuotantoprosessi sekä korkeat tuotantokustannukset. Laakso ja Loikkanen (2004) 

mainitsevat, että välttämättömyys on myös yksi erikoispiirre, joka asunnolla on hyödykkeenä, 

sillä jokaisen täytyy asua jossain. Lisäksi asunnot eroavat useimmista muista hyödykkeistä, sillä 

niiden markkinoiden epävakaisuus on suurta. Nämä ominaisuudet tekevät asuntomarkkinoiden 

tarjonnasta jäykkää ja tarjonta sopeutuu kysynnän muutoksiin huomattavasti hitaammin kuin 

muilla hyödykemarkkinoilla. (Siikanen, 1992). Siikanen (1992) mainitseekin, että tästä syystä 

kysynnän ja tarjonnan tasapainon saavuttaminen asuntomarkkinoilla on erityisen haastavaa. 

Heterogeenisyyttä voidaan myös pitää asuntojen erityispiirteenä. Asunto nähdään 

moniulotteisena eri ominaisuuksista koostuvana yhdistelmähyödykkeenä. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että asunto itsessään koostuu useista rakenteellisista, määrällisistä ja laadullisista 

ominaisuuksista.   

Asuntojen hintataso määräytyy kysynnän ja tarjonnan perusteella (Laakso & Loikkanen, 2004). 

Lyhyellä aikavälillä asuntomarkkinoiden tarjonta on kiinteää. Tarjonta muodostuu olemassa 

olevasta rakennuskannasta. Asuntokantaa voidaan kasvattaa uustuotannon kautta ja 

asuntokanta puolestaan supistuu asuntojen poistuman kautta (Kivistö, 2012). Uustuotanto 

vaikuttaa kuitenkin asuntokantaan hitaasti. Tämä aiheuttaa asuntomarkkinoille 

kontrasyklisyyttä eli tarjonta reagoi kysynnän muutoksiin viiveellä. Adair et al. (1996) 

huomattavat tutkimuksessaan, että tämä kysynnän ja tarjonnan epätasapaino vaikuttaa 

asuntojen alueellisiin hintaeroihin. Asuntojen kysynnän kasvaessa ensin reagoi asuntojen 

hintataso ja näin asuntojen hintojen nousun avulla saavutetaan markkinatasapaino.  Pidemmällä 

aikavälillä kasvanut asuntokysyntä lisää asuntojen tuotantoa.  Asuntotuotannon kasvun 

seurauksena asuntojen hintataso laskee. Tilanteissa, joissa asuntojen kysyntä jää kuitenkin 

lähtötilannetta korkeammalle tasolle, ei hintataso palaudu alkuperäiselle hintatasolle, vaan uusi 

tasapainohintataso on lähtötasoa korkeampi. Asuntojen kysyntään eli kuluttajien 

maksuhalukkuuteen asunnoista ja niiden eri ominaisuuksista vaikuttaa kuluttajien preferenssit 

ja se paljonko kuluttajalla on rahaa käytettävissään. Asuntomarkkinoiden ideaalitilanteessa ne 
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tarjoavat useita asumisvaihtoehtoja eri elämäntilanteissa oleville kuluttajille ja talouksille 

(Siikanen & Tyrkkö, 1993). Käytännössä kaikille kuluttajille ei löydy asuntomarkkinoilta 

ominaisuusyhdistelmältään ideaalia asuntoa vaan on tehtävä kompromisseja, joihin vaikuttavat 

käytettävissä olevat tulot. Näin ollen kysyntä kuvastaa osittain niitä valintoja, joita 

asunnonostaja on tehnyt omien taloudellisten resurssiensa ja rahoitusmarkkinoiden tarjoamien 

resurssien puitteissa. Esimerkiksi pienten asuntojen suosio kuvastaa tätä resurssien 

tasapainoilua. Suomessa rakennetaan varsin paljon pieniä asuntoja. Osaltaan pienten asuntojen 

suureen suosioon voi vaikuttaa tasapainoilu resurssien ja asuntojen korkean hintatason välillä. 

Asumisväljyyttä itsessään voidaan arvostaa, mutta asuntotarjonta saattaa olla riittämätöntä 

esimerkiksi halutuimmissa sijainneissa ja hintataso tämän vuoksi korkea. Tällöin asuntokysyntä 

kohdistuu myös pienempiin asuntoihin. Asumisväljyys kasvoi laman jälkeen, mutta viime 

vuosina asumisväljyyden kasvu on kuitenkin pysähtynyt tai hidastanut pääkaupunkiseudulla 

(Kekäläinen et al., 2017). Hidastuminen on huomattavinta Helsingissä, jossa on muutenkin 

muuta maata matalampi keskimääräinen asumisväljyys. Laakso (2011) ehdottaa huoneistoalan 

vähentymisen syiksi asumisen käyttökustannusten nousua sekä asuntomarkkinoiden 

kiristymistä.  

Asuntomarkkinoista puhuttaessa tarkoitetaan sillä useita erityyppisiä osamarkkinoita. Näitä 

ovat muun muassa omistus- ja vuokra-asunnot, vapaarahoitteinen ja julkista tukea saava 

asuntorakentaminen, vanhat asunnot ja uudisasuntotuotanto sekä asuntokuntien rakennukset 

(Vainio, Belloni, & Jaakkonen, 2012). Asuntomarkkinoita tutkittaessa on perinteisesti tehty 

jako omistus- ja vuokra-asuntojen välille. Omistus- ja vuokra-asuntojen markkinat ja niiden 

syntymekanismit poikkeavat merkittävästi toisistaan (DiPasquale & Wheaton, 1992; Fujita, 

1989; Laakso & Loikkanen, 2004). Tässä työssä keskitytään omistusasuntoihin. Eri 

osamarkkinat poikkeavat suuresti toisistaan, joten keskittymällä yhteen osamarkkina-alueeseen 

saada tarkempaa tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Omistusasuntoihin keskittyminen on perusteltua 

myös siitä syystä, että omistusasunto on yleensä suurin sijoitus, jonka kotitalous tekee (Laakso, 

1997). Voidaan olettaa, että tämä sijoitus on huolella suunniteltu. Olettamuksena on, että 

asunnonhinta kuvastaa sitä kuinka paljon ollaan valmiita maksamaan asunnon ominaisuuksista 

ja sijainnista. Omistusasunnot soveltuvat tarkasteltaviksi paremmin kuin vuokra-asunnot, sillä 

vuokra-asuntojen hintoihin vaikuttavat enemmän lyhyen aikavälin muutokset kuten 

talouskehitys sekä julkinen tukipolitiikka (Vainio et al., 2012). Omistusasunnot jakautuvat vielä 

itsessään talotyypin mukaan useisiin eri osamarkkinoihin. Omistusasunnot sisältävät 

kerrostaloja ja pientaloja. Tutkimusaineistot onkin yleensä rajattu talotyypin mukaan ja 
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pientalot on saatettu jakaa vielä erikseen omakotitaloihin ja rivitaloihin. Näiden talotyyppien 

asuntomarkkinat eroavat myös huomattavasti toisistaan. Myös asuntojen hintoihin vaikuttavat 

tekijät vaihtelevat suuresti eri talotyyppien välillä. Esimerkiksi Lönnqvist ja Vaattovaara (2004) 

esittävät tutkimuksessaan kuinka saavutettavuuden merkitys asuntojen hintoihin vaihtelee 

merkitsevästi kerrostalo ja omakotitaloja vertailtaessa pääkaupunkiseudulla.  Talotyyppien 

osamarkkinat voidaan jakaa vielä tarkempiin osamarkkinoihin. Kerrostalot jakautuvat 

huoneluvun perusteella eri asuntotyyppeihin, joita kutsutaan usein myös huoneistotyypeiksi. 

Tässä tutkimuksessa näihin viitataan jatkossa termillä asuntotyypit. Näitä asuntotyyppejä on 

käytetty useissa hedonisissa malleissa muuttujina kuvaamassa asunnon hintaan (esim. Jim & 

Chen, 2009; Schläpfer, Waltert, Segura, & Kienast, 2015). Suomalaisessa tutkimuksessa 

Tyrväinen (1997) käytti huonelukuun perustuvia dummy-muuttujia mallintaessaan metsän 

vaikutusta asuntojen hintoihin Joensuussa.  Asuntomarkkinatutkimuksessa on saatettu keskittyä 

myös yhteen asuntotyyppiin hintoja mallintaessa, sillä eri asuntotyyppien hinnat eroavat 

toisistaan. Kuitenkaan kattavaa vertailua eri asuntotyyppien välillä harvimmin on tehty. Tähän 

saattaa vaikuttaa aineiston saatavuus, sillä kerrostalojen jakaminen eri asuntotyyppeihin vaatii 

ison aineiston, jotta esimerkiksi normaalijakauman oletus säilyy kunkin osamarkkinan 

kohdalla. Kerrostaloasuntojen jakautuminen pienempii osamarkkinoihin pitäisi kuitenkin 

huomioida asuntojen hintoja tutkittaessa, sillä kerrostalot eivät ole homogeeninen hyödyke 

vaan ne koostuvat erilaisista ja erikokoisista asunnoista. Asunnon ostosta päättää kotitalous, 

jonka kannalta juuri nämä kerrostalojen väliset erot ovat merkitseviä. Kotitalouden kannalta on 

oleellista, onko kyseessä yksiö vai neljän makuuhuoneen asunto.   

 

Osamarkkinoiden lisäksi asuntomarkkinat jakautuvat myös alueellisesti. Asuntomarkkinat ovat 

luonteeltaan alueelliset, sillä jokaisen alueen asuntomarkkinoilla on omat erityispiirteensä 

(Loikkanen, 2013). Tässä tutkimuksessa käytetty aluejako selitetään tarkemmin kappaleessa 

2.3.1 hedoninen regressiomalli ja markkina-alue. 

 

 

2.2 Kaupunkimallit 

 

Toimintojen, kuten asumisen, sijoittumista havainnollistetaan usein kaupunkimallien avulla. 

Kaupunkitaloustieteen teoreettiset kaupunkimallit kuvaavat sitä, miten eri toiminnot sijoittuvat 

kaupunkialueilla. Mallien avulla voidaan pyrkiä ymmärtämään sitä, miksi maksuhalukkuus eri 
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sijainneista vaihtelee eri toimintojen välillä. Alonson (1964) teoria kotitalouksien 

sijoittumisesta perustuu perinteiseen kulutusteoriaan (kuva 1). Alonson mallissa 

liikkumiskustannukset yhdistettynä etäisyyteen keskustasta ovat ratkaiseva tekijä kun 

määritetään maan hintaa ja kotitalouden optimaalista sijaintia (Alonso, 1964). Alonson 

matkakustannuksiin perustuva malli pohjautuu von Thünen (1826) kehittämään malliin 

toimintojen sijoittumisesta. Von Thünen esitti, että toimintojen sijoittuminen kaupunkialueella 

perustuu matkakustannuksiin ja muodosti kehämallin kuvaamaan toimintojen sijoittumista. 

Alkuperäinen von Thünen malli kuvasi eri maataloustuotteiden kuljetusten kustannuksia 

kaupungin keskukseen. (von Thünen & Hall, 1966). Mallin periaate on kuitenkin vaikuttanut 

useiden eri toimintojen sijoittumista kuvaavien mallien muodostumiseen, kuten myös Alonson 

mallin periaatteeseen (1964). Myöhemmin Alonson teoriaa ovat kehittäneet muun muassa Muth 

(1969), Mills (1972) ja Fujita (1989). 

 

Kuva 1. Alonson malli maankäytön sijoittumisesta. (Alonso, 1964) 

 

Alonson malli pohjautuu täysin teoriaan. Muth (1961) kehitti mallia empiriaan pohjautuvalla 

tutkimuksella. Muthin tarkensi Alonson mallin koskemaan erityisesti asuntoja, kun 

alkuperäinen malli keskittyi pääosin maan kysynnän määräytymiseen. Muth painotti 

tutkimuksessaan asuntojen kysyntää ja tarjontaa, sekä niiden muodostumista markkinoilla. 
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Muth myös huomioi tutkimuksessaan asunnon ja työpaikan väliset sijainnilliset erityispiirteet. 

Alonson mallissa hyvinvoinnin maksimointi on oleellista, kun taas Muthin mallissa sijainti ja 

tämän vaikutus matkakustannuksiin ja tätä kautta asunnon hintaan ovat keskiössä.  Muthin 

mallissa keskustaetäisyyden ja asumiskustannusten välillä on selvä negatiivinen 

riippuvuussuhde. Kun asunnon etäisyyskeskustasta kasvaa, niin maan hinta laskee. Muthin 

olettamuksena oli kuitenkin, että varakkaammat kotitaloudet sijoittuvat asumaan 

kaupunkialueilla kauemmas keskustasta. Varakkaimpien kotitalouksien sijoittumisessa on 

kuitenkin eroja kaupunkikohtaisesti, mikä on todistettu useissa empiirisissä tutkimuksissa 

(Laakso & Loikkanen, 2004). Bruecknerin, Thissen ja Zenoun tutkimus (1999) osoitti, 

kaupunkeja vertailemalla, että kaupunkien palvelutarjonta vaikuttaa varakkaampien 

kotitalouksin sijoittumiseen kaupunkialueella. Kun palvelutarjonta on keskittynyt keskusta-

alueelle, myös varakkaat kotitaloudet sijoittuvat keskustaan. Puolestaan keskustan 

palvelutarjonnan ollessa heikkoa, varakkaat kotitaloudet sijoittuvat lähiöihin. Hohenberg ja 

Lees (1986) tuovat esiin, että varakkaimpien kotitalouksien sijoittuminen eroaa Yhdysvalloissa 

ja Euroopassa. Yhdysvalloissa varakkaammat kotitaloudet sijoittuvat kauemmaksi keskusta 

kuten  Muthin (1969) malli esittää. Euroopassa tehdyissä kaupunkimaantieteen tutkimuksissa 

on havaittu varakkaampien kotitalouksien sijoittuvan lähemmäksi liikekeskustaa. Muthin 

(1969) ja Millsin (1972) kehittämä yksikeskuksinen kaupunkimalli esittää, että maanhinnan 

lisäksi asukastiheys ja asuntojen hinnat laskevat, kun etäisyys keskustaan kasvaa.  

Fujita (1989) pohjasi kotitalouksien asuinsijainnin valinnan perusmallinsa Alonson (1964), 

Muthin (1961, 1969) ja Millsin (1972) malleihin. Fujitan (1989) malli perustui kolmeen 

oletukseen. Ensimmäinen oli, että kaupunki on yksikeskustainen ja sen liikekeskusta on 

alueellisesti rajattu. Kaikki työpaikat sijaitsevat tässä liikekeskustassa. Toisena olettamauksena 

oli, että liikekeskustasta lähtee ruuhkattomat, säteittäiset liikenneyhteydet muualle kaupunkiin. 

Kaikki liikenne pohjautuu vain työmatkaliikenteeseen asunnolta liikekeskustaan. Viimeisenä 

olettamuksena oli ympyränmuotoinen kaupunkialue, jossa alue on tasamaata ja säde on yhtä 

pitkä keskusta kaikkiin suuntiin. Lisäksi kaikki sijainnit ovat samankaltaisia ja 

julkishyödykkeitä ei ole (Fujita, 1989). Fujita pystyi osoittamaan, näillä olettamuksilla, että 

matala- ja korkeatuloisten kotitalouksien sijoittumisessa on eroja. Mallin mukaan 

matalatuloiset asuivat lähempänä keskustaa, kun taas varakkaammat kotitaloudet asuivat 

kaupungin reunoilla (kuva 2). Fujitan mallin pohjana olevat olettamukset ovat vahvasti 

teoreettisia yleistyksiä, joten sen soveltaminen suoraan empiiriseen tutkimukseen on 

haasteellista.   
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Kuva 2. Fujitan malli erilaisten kotitalouksien sijoittumisesta. (Fujita, 1989) 

Muthin (1969) ja Millsin (1972) yksikeskuksinen kaupunkimalli sopii hyvin kuvaamaan 

kaupunkia, jossa on vain yksi vahva keskusta. Nykyään yhä useammassa kaupungissa on 

enemmän kuin yksi merkittävä aluekeskittymä, eikä keskusta vaikuta enää yhtä voimakkaasti 

kaupungin asukastiheyteen ja asuntojen hintoihin (McMillen, 2003). Laakso (1997) kuitenkin 

huomauttaa, että Helsinki on perinteisesti ollut yksikeskuksinen kaupunki, jossa on yksi vahva 

keskusta, missä suurin osa töistä ja palveluista sijaitsee. Helsingissä on yhä tunnistettavissa 

tämä yksi selkeä keskusta-alue, mutta nykyään myös useita kasvavia alakeskuksia (Manninen 

et al., 2016).  Vaikka alakeskukset kasvattavat merkitystään ei niistä yksikään vielä haasta 

Helsingin keskustan asemaa alueen merkittävimpinä keskuksena. Tästä syystä tutkielmassa 

käytetyt saavutettavuusanalyysit on laskettu asunnon ja Helsingin keskustan välille.  
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2.3 Hedoninen hintamalli 

 

Vuonna 1974 Rosen esitti ajatuksen hedonisista hinnoista artikkelissaan Hedonic prices and 

implicit markets: product differation in pure competition. Rosenin teoria perustuu muun muassa 

Courtin (1941), Lancasterin (1966) ja Houthakkerin (1952) tutkimuksiin. Rosenin (1974) 

artikkeli esitti teoreettisen lähtötavan mallin hyödyntämisestä hyvin pitkälle differoituneille 

hyödykkeille, kuten asunnoille. Asuntoa voi ajatella sen eri ominaisuuksien, 

asumispalveluiden, muodostamana kokonaisuutena. Rosenin (1974) mukaan näille 

ominaisuuksille voidaan johtaa rahassa mitattavia arvoja vaikka kokonaisuudella eli asunnolla 

on vain yksi hinta.  Tämä hedoninen hintateoria on monista piirteistä koostuvan heterogeenisen 

tuotteen, esimerkiksi asunnon, arvon määrittelemiseen yleisimmin käytetty menetelmä. 

Hedoninen hinnanmääritys, jota käytetään tässä tutkielmassa, perustuu tähän ajatukseen. 

Asunto on osiensa summa, ja kullekin osalle voidaan määritellä hinta. 

Asumispalvelut käsittävät asunnon ominaisuuksien lisäksi asuinalueen ominaisuuksia. Yleensä 

hedoninen metodi kuvastaa asunnon myyntihintaa funktiona, joka koostuu asunnon 

ominaisuuksista. Ominaisuuksien yhteenlaskettu hinta on löydetty arvioimalla hedoninen 

hintafunktio regression avulla (LeGower & Walsh, 2017). Mallin peruskysymys on 

yksinkertaistettuna: kuinka paljon kotitaloudet ovat valmiita maksamaan siitä, että asunnossa 

on tietty ominaisuus tai sijainti. 

Kyseessä on kuitenkin teoreettinen malli hintojen määrittelylle, sillä vaikka ominaisuuksille 

voidaan määrittää omat hintansa, ei kuluttuja tosielämässä yleensä pysty lisäämään tai 

poistamaan haluamaansa muuttujaa asunnosta. Näille yksittäisille ominaisuuksille ei todellisilla 

markkinoilla ole omaa hintaa, vaan markkinoilla vallitsee kullekin hyötykokonaisuudelle vain 

yksi hinta, asunnon tapauksessa myyntihinta. Asunto myydään yhtenä kokonaisuutena, joten 

kuluttajan pitää etsiä kokonaisuus, joka sisältää halutut muuttujat.  

Hedonista hintamallia on käytetty paljon asuntojen hintoja tutkittaessa (Adair et al., 1996; 

Bastian, McLeod, Germino, Reiners, & Blasko, 2002; Basu & Thibodeau, 1998; Dai, Bai, & 

Xu, 2016; Goodman & Thibodeau, 1998; Kong, Yin, & Nakagoshi, 2007; Laakso, 1997; Pryce, 

2009; Rosen, 1974; Tyrväinen & Miettinen, 2000). Esimerkiksi Adairin et al. (1996) käyttivät 

hedonista regressiomallia tutkiessaan toteutuneita asuntokauppoja Belfastin alueella. Heidän 

tutkimuksensa osoitti, että hedonista hintamallia voidaan käyttää myös asuntomarkkinoiden 

osamarkkinoiden tunnistamiseen kaupunkialueilla.  Tulos on oleellinen tämänkin tutkimuksen 
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kannalta, sillä tässä tutkimuksessa pyritään tunnistamaan kaupunkialueen sisäisiä 

osamarkkinoita. Goodman ja Thibodeaun (1998) täydensivät hedonisen hintamallien ja 

osamarkkinoiden tarkastelua Yhdysvaltalaisella aineistolla tehdyllä hierarkkisella hintamalli 

tutkimuksellaan. Goodman ja Thibodeau tutkivat asuntomarkkinoiden osamarkkinoita julkisen 

koulutuksen laatuerojen näkökulmasta. Basu ja Thibodeaun (1998) puolestaan tarkensivat 

osamarkkinoiden tutkimusta huomioiden spatiaalisen autokorrelaation. He hyödynsivät 

hedonista regressiomallia tarkastellessaan yli viittä tuhatta omakotitalokauppaa Dallasissa. 

Basu ja Thibodeaun keskittyivät tutkimuksessaan huomioimaan spatiaalisen autokorrelaation 

näkymistä Dallasin kahdeksalla osamarkkina alueella. Osamarkkinoilta paljastui huomattavaa 

autokorrelaatioita asuntojen hinnoissa. Tutkimus kuitenkin osoitti, että kontrolloimalla asunnon 

kokoa ja ikää autokorrelaatio pystyttiin poistamaan joidenkin osamarkkinoiden osalta ja 

vähentämään sitä lopuilla osamarkkinoilla (Basu & Thibodeau, 1998). Muun muassa Pryce 

(2009) on myöhemmin tarkentanut osamarkkinoiden analysointia hedonisessa 

regressiomallissa. Pryce huomauttaakin, että osamarkkinoita käytetään usein tarkentamaan 

mallin selitysastetta, mutta tämän lisäksi osamarkkinat voiva tarjota lisää tietoa 

asuntomarkkinoiden rakenteista ja markkinoiden yhteydestä sosiaalisiin sekä alueellisiin 

prosesseihin paikallisella tasolla. Hedonisien regressiomallien avulla on tarkasteltu useiden eri 

yksittäisten ominaisuuksien vaikutusta asuntojen hintoihin. Näitä tutkimuksia käsitellään 

tarkemmin kappaleessa 2.3.2 Hedonisen regressiomallin muodostuminen.  

Hedonisten hintojen teorian näkökulmasta malleihin tulisi sisällyttää kaikki kuluttajan 

hyötyfunktioon ja kuluttajan sijoittumiseen liittyvät muuttujat (Adair et al., 1996). Kaikkia 

kuluttajan sijoittumispäätökseen vaikuttavia muuttujia ei välttämättä kuitenkaan tiedosteta tai 

tunnisteta. Pääkaupunkiseudun asuntojen hintoja tutkittaessa kaikista tunnistetuista asuntojen 

hintoihin ja ominaisuuksiin liittyvistä tiedoista ei ole mahdollista saada laadukasta tilastotietoa 

tai tieto ei ole julkista. Tästä syystä malliin laitetaan ne tiedot, joita on saatavilla ajantasaisilla 

tiedoilla ja jotka vaikuttavat asuntojen hintakehitykseen aikaisempien tutkimusten perusteella.  

Tässä tutkimuksessa painotetaan tarkempien etäisyys- ja saavutettavuusmuuttujien 

yhdistämistä perinteiseen hedoniseen hintamalliin. Goodmanin ja Thibodeaun (2003) 

yhdysvaltalaisella aineistolla tehdyssä asuntomarkkinoiden eriytymistä koskevassa 

tutkimuksessa, jossa käytettiin sekä väestölaskennan tietoja että postinumeroaluejakoa, 

havaittiin paikkatietojen hyödyntämisen tuottavan merkittäviä hyötyjä hedonisille 

ennustemalleille. Tässä tutkimuksessa luotavassa hedonisessa ennustemallissa käytetään 

paikkatietopohjaisia analyysejä.  
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Hedonisella hintamallilla pyritään selittämään asuntojen hintoja asunnon rakenteellisilla ja 

sijainnillisilla ominaisuuksilla. Tunnetuin pääkaupunkiseudulla tehty asuntojen hedoninen 

hintamalli on Laakson (1997) tutkimus. Laakson (1997) tutkimus on 

kaupunkisuunnitteluorientoitunut ja siinä hedoninen hintamalli muodostetaan useista eri 

skenaarioista. Tutkimuksen aineistona on käytetty leimaverotietoja, mikä poikkeaa 

tutkimuksestani, jossa on käytetty asuntojen pyyntihintaa. Laakso mainitsee, että myös 

kiinteistövälittäjien tietokantojen käyttäminen olisi mahdollista pääkaupunkiseudun asuntojen 

hintoja mallintaessa. Laakso perustelee leimaverotietojen käyttöä, sillä että aineisto on laaja, 

tilastotietoa on saatavissa useilta vuosilta, aineisto sisältää asuntojen koordinaatit ja aineistolla 

pystytään välttämään mahdollisen välittäjän aiheuttama aineiston vääristyminen (Laakso, 

1997). Leimatietojen haittoina Laakso mainitsee mahdollisten merkittävien muuttujien 

puuttumisen aineistosta. Hän myös huomauttaa, että tulevissa tutkimuksissa eri aineistojen 

yhdistäminen olisi hyödyllistä vaikkakin työlästä. Laakson tehdessä tutkimustaan vuonna 1993 

olivat aineistot yleensä välitysyritys kohtaisia, sillä internetin asunnonvälityssivustot kuten 

etuovi.com ja oikotie eivät olleet vielä yleistyneet nykyiseen mittakaavaansa (Taipale, 2017b).  

Nämä internetin asunnonvälityssivustot koostavat yhteen usean eri välitysyrityksen tiedot. Näin 

mahdollinen välittäjän aiheuttama vääristymä vähenee ja asuntoihin on osoitetietojen lisäksi 

sidottu useita ominaisuustietoja. Näistä syistä tässä tutkimuksessa on käytetty Oikotien 

asuntoaineistoa.  

Laakson (1997) lisäksi asuntojen hintojen muodostumista Helsingissä ja Helsingin seudulla on 

tutkinut Lönnqvist väistökirjatutkimuksessaan On the effects of urban natural amenities, 

architectural quality and accessibility to workplaces on housing prices (2015). Tutkimuksessa 

tarkasteltiin asuntojen hintojen määräytymistä kolmesta eri lähtökohdasta. Ensiksi kartoitettiin 

kuinka avoimet tilat, puistot, virkistysalueet ja rantaviiva vaikuttivat asunnon hintaa. Toiseksi 

tarkasteltiin, sitä minkälainen merkitys arkkitehtuurin laadulla on asuntojen hintoihin. 

Kolmanneksi tutkittiin kuinka asuntojen hintoihin vaikuttaa työpaikkojen saavutettavuus 

alueella.   

Lönnqvist tutki väitöksessään kaupunkien viheralueita kaksiulotteisesti, mitaten asuntojen ja 

viheralueiden välistä etäisyyttä sekä viheralueiden osuutta kaupunkialueen maankäytössä. 

Lönnqvistin tutkimuksessa (2015) merkitsevimmäksi etäisyysmuuttujaksi nousi etäisyys 

merenrantaan, mikä on linjassa Laakson (1997) tutkimuksen kanssa. Puistojen ja 

virkistysalueiden läheisyydellä ei näkynyt yhtä selvää vaikutusta asuntojen hintoihin. Kuitenkin 

tutkimusalueen puistojen ja virkistysalueiden määrällä oli selvä positiivinen vaikutus asuntojen 
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hintoihin (Lönnqvist, 2015). Lönnqvist toteaakin, että viheralueiden vaikutuksia asuntojen 

hintoihin pitäisi tutkia vielä laajemmin esimerkiksi 3D mallintamalla asunnoista olevia 

näkymiä viheralueille sekä huomioimalla viheralueiden laatu jatkotutkimuksissa.  

Tutkimuksessani pyrin huomiomaan viheralueiden laadun valitsemalla aineistoon 

Maanmittauslaitoksen luokittelun aineiston (Maanmittauslaitos, 2016) perusteella vain osan 

kaupungin viheralueista.  Lönnqvistin viheralueiden tutkiminen perustui satelliittikuvista 

saatuun tietoon, joten viheralueita ei oltu tutkimuksessa luokiteltu käyttötarkoituksen mukaan. 

Tutkimuksessani olen valinnut, meren rantaviivan lisäksi, myös alueen järvet ja joet 

tutkittavaksi vesielementeiksi, sillä esimerkiksi Vantaalla ei ole ollenkaan merenrantaviiva. 

Pelkkä meren etäisyyden huomioiminen painottaisi Helsingin keskustan vaikutusta, sillä 

Helsingin keskusta sijaitsee merenrannan tuntumassa Helsingin niemellä.  Vaikka Lönnqvistin 

(2015) tutkimuksessa ei viherelementtien ja asuntojen välisellä etäisyydellä ollut voimakasta 

yhteyttä on etäisyys lähipuistoihin ja metsiin valittu mukaan tutkimukseeni, jotta nähdään 

vaikuttavatko kyseiset viherelementit asuntojen hintoihin kun aineisto on luokiteltu eri osa-

alueisiin.   

Arkkitehtuurin laadun vaikutusta Lönnqvist tutki kartoittamalla arkkitehtonisesti merkittävät 

rakennukset Helsingin keskustassa ja määritteli ne rakennukset, joista oli näkymä näihin 

arkkitehtonisesti merkittäviin rakennuksiin. Tuloksissa näkyi, että käytetystä hintamallista 

riippuen arkkitehtuuri nosti asuntojen hintoihin kantakaupungin alueella noin 1-2 prosenttia 

(Lönnqvist, 2015). Rakennusten arkkitehtuurin vaikutuksen tutkiminen vaatisi 

näkymätarkastelua sekä rakennusten arkkitehtuurin määrittelemistä koko pääkaupunkiseudulta, 

joten tämä muuttuja on rajattu oman tutkimukseni ulkopuolelle.  

Lönnqvist (2015) tutki myös työpaikkojen saavutettavuutta ja asuntojen hintojen välistä 

yhteyttä kolmella eri muuttujalla. Tarkastelun kohteena oli Helsingin keskustan saavutettavuus, 

työpaikkojen saavutettavuus Helsingin seudulla ja työpaikat jotka olivat saavutettavissa 30 

minuutin sisällä. Kaikkia näitä saavutettavuusmuuttujia tarkasteltiin yksityisautoilla ja julkisilla 

liikennevälineillä. Lähtöolettamuksena Lönnqvistin tutkimuksessa oli se, että työpaikat ovat 

nykyään pääkaupunkiseudulla keskittyneet keskustan lisäksi suurin yrityskeskittymiin 

esimerkiksi Espoon Keilaniemeen ja Vantaan Aviapolikseen. Kuitenkin tutkimuksen tulokset 

osoittivat, että eniten asuntojen hintoihin vaikutti Helsingin keskustan saavutettavuus. 

Kiinnostavaa tuloksissa oli se, että monissa malleissa lähiöiden asuntojen hintoihin vaikutti 

enemmän saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä kuin yksityisautolla. Lisäksi Lönnqvist 

(2015) huomauttaa, että työpaikat kattavat vain yhden kolmanneksen päivittäisestä 
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liikkumisestamme. Jatkotutkimuksia varten olisi tarpeellista lisätä saavutettavuus analyyseihin 

myös muita tarpeita liikkua. Omassa tutkimuksessani keskusta etäisyyden lisäksi tutkitaan 

myös ostoskeskusten saavutettavuuden vaikutusta asuntojen hintoihin.  

 

2.3.1 Hedoninen regressiomalli ja markkina-alue 

 

Asuntojen hintoja tutkittaessa toistuvana teemana on rajojen ja rakenteiden tutkiminen. Esiin 

nousee kysymys siitä, kuinka määritellään asuntojen markkina-alue. Parr (2007) huomauttaa, 

että talouden näkökulmasta asuntojen markkina-alue voidaan määritellä ainakin neljästä 

lähtökohdasta. Ensimmäinen vaihtoehto on määritellä asuntomarkkina-alue rakennetun alueen 

laajuuden mukaan. Toinen tapa on määritellä asuntomarkkina-alue työmarkkina-alueen 

mukaan. Lisäksi asuntomarkkina-alue saatetaan määritellä myös sen mukaan, miltä alueelta 

kaupunki vetää työntekijöitä eli työssäkäyntialueiden mukaan. Yleisin tapa asuntomarkkina-

alueen rajaukseen on hallinnollisten rajojen mukailu, sillä tutkimusaineistot yleensä sisältävät 

hallinnollisten rajojen tiedot. (Parr, 2007) 

Riippumatta siitä kuinka asuntomarkkina-alue on rajattu, nousee esiin toinenkin määrittely 

ongelma. Hedonisen hintamallin asunnon ominaisuuksien varjohinnat perustuvat oletukseen, 

että asunnon hinta on selitettävissä sen ominaisuuksien hinnoilla ja niiden määrillä. Useimmat 

hedoniset asuntomarkkinatutkimukset käsittelevät kaupunkialuetta yhtenä asuntomarkkina-

alueena (Palmquist, 2005). Todellisuudessa asuntomarkkinat jakautuvat useisiin osamarkkina-

alueisiin. Viimeaikaisissa tutkimuksissa osamarkkinajakoa on tehty esimerkiksi jakamalla 

asuntomarkkina-alue pienempiin kokonaisuuksiin asunnon ominaisuuksien perusteella (Pryce, 

2009). Tässä tutkimuksessani jako tehdään juuri asunnon ominaisuuden eli huoneluvun 

mukaan. Bitter et al (2007) ja Wheeler et al (2007) muistuttavat kuitenkin, että asunnon 

ominaisuuksiin perustuvan osamarkkinajaon asuntojen hintojen tulokset eivät välttämättä 

kuvasta hintojen jakautumista käytettyjen hallinnollisten rajojen mukaan. Eli näissä tapauksissa 

ei ole takuuta, että hallinnolliset rajat olisivat yhteensopivia osamarkkinarajojen kanssa. Long 

et al. (2007) lisäävät vielä huomion rajojen vaihtelevasta vaikutuksesta osamarkkinoihin. 

Rajalla ei välttämättä ole yksiselitteisesti katkaisevaa vaikutusta osamarkkinoihin, vaan se voi 

toimia vaiheittaisena muuttumisvyöhykkeenä. Bitter et al. (2007), Wheeler et al. (2007) ja Long 

et al.(2007) huomiot pidetään mielessä, kun tulkitaan mallin lopullisia tuloksia.  
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2.3.2 Hedonisen regressiomallin muodostuminen 

 

Hedoninen regressiomalli koostuu asunnon hintaan vaikuttavista ominaisuuksista (kuva 3). 

Laakso (1997) mainitsee, että asunnon ominaisuuksilla tarkoitetaan usein asunnon 

rakenteellisten, laadullisten ja määrällisten ominaisuuksien lisäksi myös sijaintiin, 

asuinalueeseen ja sen ympäristöön sekä palveluihin vaikuttavia tekijöitä. Seuraavaksi on 

aikaisempien tutkimusten perusteella selitetty ympäristön, asuinalueen ja sijainnin vaikutuksia 

asuntojen hintoihin.  

 

Kuva 3. Asunnon hinnan muodostuminen.  
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2.3.2.1 Kaupunkiympäristön vaikutus  

 

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että kaupunkiympäristöllä, kuten puistoilla, järvillä, 

metsillä ja merellä on merkittävä positiivinen vaikutus asuntojen hintoihin (Din & Hoesli, 2001; 

Gibbons, Mourato, & Resende, 2014; Hammer, Coughlin, & Horn, 1974; Tyrväinen & 

Miettinen, 2000; Wen, Bu, & Qin, 2014; Wen, Xiao, & Zhang, 2017). Gibbons et al. (2014) 

arvioivat hedonisen hintamalin avulla luonnonympäristön vaikutuksia asuntojen hintoihin. He 

tarkastelivat yli miljoonaa asuntokauppaa Englannissa vuosina 1996 - 2008. Tutkimus paljasti, 

että puutarhat, viheralueet ja vesimaisemat vaikuttavat positiivisesti asunnon hintaan. He 

huomasivat myös, että etäisyyden kasvaessa puistoista, joista ja turistikohteista laskivat myös 

asuntojen hinnat. Schläpfer et al. (2015) puolestaan osoittivat tutkimuksessaan Sveitsissä, että 

järvet ja vesialueet vaikuttivat positiivisesti asuntojen vuokriin. Kuitenkin kaupunkiluonnon 

vaikutus asunnon hintoihin on vaihdellut huomattavasti eri tutkimuksissa. Tutkimuksia on 

myös vaikea verrata keskenään, sillä niissä on käytetty eri metodeja ja ne on suoritettu eri 

ajanjaksoina eri paikoissa (Wen et al., 2017). Tästä johtuen esimerkiksi Jim ja Chen (2006) 

tekivät perusteellisen vertailevan tutkimuksen useista eri malleista. Tutkimuksen tuloksista he 

loivat 3D-mallin, joka sisälsi tiedot saavutettavuudesta ja asunnosta olevista näkymistä (Chen 

& Jim, 2010). Heidän tutkimuksensa osoitti, että puistot, vesielementtien läheisyys ja näkyvyys 

viheralueille nostivat asuntojen hintoja (puistot 17,2 %, vesielementit 13.2 % ja viheralueet 7.1 

%). Tutkimuksen mukaan asuntojen hintoihin ei kuitenkaan vaikuttanut julkisen 

liikenneyhteyden puuttuminen lähimetsään tai altistuminen liikennemelulle. (Chen & Jim, 

2010; Jim & Chen, 2006). 

Vaikka kaupunkiympäristön muuttujien vaikutukset ovat vaihdelleet eri tutkimuksissa, ovat 

tutkimukset kuitenkin todistaneet selvästi, että kaupunkiympäristön muuttujilla on merkittävä 

vaikutus asuntojen hintoihin. Erityisesti puistojen ja veden läheisyyden vaikutukset ovat olleet 

merkittäviä. Tästä syystä tutkimukseeni on otettu mukaan muuttujat, jotka sisältävät tiedot 

puistojen sekä meren etäisyydestä asuntoon.  Jim ja Chenin (2010) sekä Wenin (2017) 

tutkimukset osoittivat, että joissain tilanteissa asunnosta olevilla näkymillä on jopa enemmän 

vaikutusta, kaupunkiympäristön muuttujista puhuttaessa, kuin itse muuttujan (esimerkiksi 

puiston tai järven) saavutettavuudella. Käyttämäni aineisto ei kuitenkaan sisällä tietoja 

asunnosta olevista näkymistä. Nämä olisi mahdollista selvittää asunnon osoitetietojen tai 3D-

mallinuksen avulla, mutta tutkielman laajuuden huomioon ottaen, joudutaan näkymä-muuttuja 

rajaamaan tarkastelun ulkopuolelle. Lisäksi viher- ja vesielementtien näkymätarkastelu on 

saanut osakseen myös kritiikkiä uusimmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi Yamagatan, 
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Murakamin ja Yoshidan tutkimus (2016) osoitti, että asunnosta oleva näkymän laatu 

viheralueelle tai merelle vaikuttaa asuntojen hintoihin, mutta tämä vaikutus ei ole lineaarista. 

Tästä johtuen aikaisempien lineaaristen mallin tuottamien tulosten tulkinta on saattanut olla 

harhaanjohtavaa (Yamagata et al., 2016). Tutkimuksessani käytän lineaarista mallia, mutta 

keskityn käsittelemään viher- ja vesielementtejä niiden saavutettavuuden puolesta. 

Tutkimuksessani en huomioi näkymän vaikutusta, joten lineaarisen mallin käyttäminen ei tässä 

tilanteessa vääristä mallin tuloksia tältä osin.  

Ilmansaasteiden vaikutusta asunnon hintoihin on tutkittu useissa tutkimuksissa (Brookshire & 

Coursey, 1987; Brookshire, Thayer, Schulze, & Arge, 1982; Graves, Murdoch, Thayer, & 

Waldman, 1988; Nelson, 1978). Ilmansaasteiden vaikutusten tutkiminen hedonisen hintamallin 

avulla on kuitenkin saanut osakseen myös kritiikkiä. Hedonisen hintamallin perusoletuksena 

on, että muuttujat kuvaavat asunnon ostajien arvostusta tiettyä asunnon ominaisuutta kohtaan. 

Tämä tarkoittaa, että asunnon ostajien pitäisi huomioida asunnon ostopäätöstä tehdessään 

ilmansaasteiden vaikutus. Esimerkiksi Laakso (1997) sekä Tyrväinen ja Miettinen (2000) 

nostavat esiin huomion siitä, että voidaanko perustellusti sanoa, että asunnonostajat miettivät 

ostopäätöstä tehdessään asunnon ympäristön ilmansaasteiden määrä. Varsinkin Suomessa, 

jossa ilmansaasteiden määrä on kohtalaisen pieni, tehtävissä tutkimuksissa kritiikki vaikuttaa 

aiheelliselta. Näistä syistä ilmansaasteita ei ole otettu muuttujaksi mukaan tähän tutkimukseen.  

 

2.3.2.2 Asuinalueen vaikutus 

 

Asuntojen hinnoissa realisoituvat useat eri kaupunkirakenteen ja sen eriytymisen vaikutukset. 

Alueen sosioekonominen tilanne vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti asunnon hintoihin (Kytö, 

2013; Vilkama, Lönnqvist, Väliniemi-Laurson, & Tuominen, 2014). Pääkaupunkiseudulla on 

tehty useita tutkimuksia joissa on sivuttu eri sosioekonomisten muuttujien vaikutuksia 

asuntojen hintoihin alueellisesti (Bernelius, 2013; Kortteinen et al., 2005; Lönnqvist & 

Vaattovaara, 2004; Vilkama et al., 2014). Pääkaupunkiseudun sosioekonominen tilanne on 

muokkautunut varsinkin 1990-luvun laman jälkeen. Vaattovaara ja Kortteinen (2012) 

mainitsevat, että Helsingin seudun alueellisessa rakenteessa tapahtui 1990-luvun kuluessa 

muutos, joka on jäänyt pysyväksi. He tarkastelivat työllisyysluvun muutoksia ja niistä 

huomasivat osan kaupungista, varsinkin Itä-Helsingin lähiöiden jäävän muusta kaupungista 

jälkeen. Stjenbergin (2015) tutkimus lähiöistä osoitti, että näihin sosioekonomisilla muuttujilla 

on vaikutusta. Vaattovaara ja Kortteinen (2012) huomauttavat, että vaikka 1990-luvun alun 
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lama jätti selvät jälkensä Helsingin seudun kaupunkirakenteeseen eivät erot osa-alueiden välillä 

ole kuitenkaan kasvaneet useina vuosikymmeninä. He kuitenkin painottavat, että vaikka huono-

osaisuuden kasautuminen on pitkään näyttänyt maltilliselta, tilanne muuttuu, kun tarkistellaan 

alueita muuttuja muuttujalta. Näissä tarkasteluissa nousi esiin hyväosaisten alueellistumista ja 

sosiaalista eriytymistä. Viimeaikaiset tutkimukset esim. (Kortteinen & Vaattovaara, 2015) 

viittaavat siihen, että alueellinen huono-osaisuus on muodostunut ainakin Helsingin seudulla 

vakavaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Tämä näkyy ihmisten asumisvalinnoissa. Tietyt 

alueet vetävät asukkaita, kun toisilta muutetaan mahdollisuuksien mukaan pois. Empiirinen 

näyttö osoittaa, että kantaväestö on alkanut Helsingin seudulla välttää sosioekonomisesti 

heikentyneitä alueita (Vaattovaara & Kortteinen, 2012). Ensimmäiseksi lähtevät pitkälle 

koulutetut, varakkaat ja lapsiperheet, mikä osaltaan kärjistää näiden alueiden sosioekonomista 

heikentymistä. Tässä suhteessa sosioekonominen kierre ruokki itse itseään (Kortteinen et al., 

2005). Vaattovaara ja Korttinen (2012) myös huomauttavat, että sosioekonomiset ongelmat 

ilmenevät paitsi yksittäisissä kunnissa ja eri asuinalueilla paikallisesti myös yksittäisten 

väestöryhmien sisällä aikaisempaa hienovaraisemmin. He nostavat esille köyhyydessä elävien 

lapsiperheiden osuuden kasvun Helsingissä vuoden 1995 kuudesta prosentista 17 prosenttiin 

(vuonna 2012), kun samanaikaisesti tuloerot pääkaupunkiseudulla näyttävät kehittyneen 

maltillisesti. Asunalueiden sosioekonomiset muuttujat huomioidaan, tässä tutkimuksessa, 

asunnon hintaa selittävinä taustamuuttujina. Näin ollen pystytään erottelemaan, kuinka paljon 

asuntotyypin hintaan vaikuttaa sen saavutettavuus ja paljonko eroista selittyy asuinalueiden 

välisellä vaihtelulla.  

 

2.3.2.3 Sijainnin ja saavutettavuuden vaikutus 

 

Asuntomarkkinoita analysoidaan usein ilman että otetaan asunnon sijainti huomioon. 

Asuntomarkkinoita tutkittaessa kohteen sijainti on kuitenkin merkittävä tekijä. Sijainti 

vaikuttaa voimakkaasti kotitalouksien päätöksiin. Lisäksi sijaintimuuttujat näkyvät selvästi 

asuntojen hinnoissa ja Lönnqvist (2015) painottaakin, että sijaintimuuttujien huomioiminen 

varsinkin kaupunkien asuntomarkkina-analyyseissä on oleellista. Kaupunkialueet eivät ole 

asuinalueina samanlaisia. Maantieteelliset ominaisuudet sekä rakennettuympäristö vaihtelevat. 

Vaikka asuntojen ominaisuudet olisivat samat, vaihtelee asuntojen hinta sen mukaan, missä ne 

sijaitsevat (Laakso, 1997).  Tietyltä asuinalueelta voi olla haastava löytää määritellyn tyyppisiä 

asuntoja. Vaikka kysyntä näille asunnoille olisi korkealla, ei tämä välttämättä nosta asuntojen 
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tarjontaa alueella.  Tämä johtuu siitä että asunnon hinta koostuu kahdesta osasta, asunnon 

ominaisuuksista ja maan arvosta (Lönnqvist, 2015). Maan arvo vaihtelee riippuen sen 

saavutettavuudesta, lähiympäristön houkuttelevuudesta, tontin koosta ja sen 

rakennuspotentiaalista sekä rakennusoikeuksista (Lönnqvist, 2000). Asunnon sijainti on 

muuttumaton, mikä tarkoittaa, että asuntoa valitessa valitaan myös asuinympäristö ja asunnon 

saavutettavuus.   

Asuntojen sijainnin vaikutusta tutkittaessa saavutettavuuden huomioiminen onkin oleellista. 

Maankäytön muutosprosesseja tarkasteltaessa saavutettavuus on yksi avaintekijöistä, sillä se 

yhdistää liikenne- ja maankäyttöjärjestelmien ominaisuudet sekä taloudelliset, sosiaaliset ja 

ympäristölliset tekijät. Kohteen saavutettavuus on suoraan linkittynyt elinympäristön laatuun, 

joten tarkastelemalla saavutettavuutta voidaan tuottaa lisää tietoa yhdyskuntarakenteen 

suunnittelun tueksi.  

Saavutettavuudella on keskeinen rooli toimintojen sijoittumisen selittäjänä (Joutseniemi, 2010). 

Saavutettavuutta onkin tutkittu kohtalaisen paljon yhdyskuntarakennetta tutkittaessa (Geurs & 

van Wee, 2004). Tässä tutkimuksessa tarkastellaan saavutettavuuden vaikutusta eri 

asuntotyyppien hintoihin eli miten olemassa oleva yhdyskuntarakenne vaikuttaa asunnon 

saavutettavuuteen ja näkyykö tämän vaikutus asunnon hinnassa. Yleensä hedonisessa 

hintamallissa on käytetty fyysistä etäisyyttä keskustaan muuttujana. Olettaessa että malli kertoo 

kuinka paljon eri sijainnilliset tekijät vaikuttavat asunnon hintaan, niin realistisempi arvio 

muuttujien vaikutuksesta saadaan käyttämällä kohteen saavutettavuutta eikä sen fyysisen 

sijainnin tietoja. Oletettavaa on, että potentiaalisten asunnonostajien miettiessä ostopäätöstä 

päätöksen vaikuttaa enemmän se pääseekö asunnolta nopeasti liikennevälineillä esimerkiksi 

keskustaan kuin kuinka lähellä asunto on linnuntietä keskustasta.  

 

2.3.2.4 Paikkatieto hedonisessa mallissa 

 

Paikkatieto (Geographic information system, GIS) tarjoaa mahdollisuuden laajentaa asuntoihin 

liittyviä analyysejä. Thériault, Des Rosiers & Vandersmissen (1999) näyttävät 

tutkimuksessaan, että paikkatiedon avulla voidaan tarkentaa sijainti- ja saavutettavuusmuuttujia 

verrattuna yleisesti käytettyyn etäisyys keskustaan muuttujaan. Aikaisemmat tutkimukset ovat 

osoittaneet tilastollisesti merkittävän yhteyden asuntojen hintojen ja GIS:in tuottamien 

sijaintitietojen välillä (Can, 1992; Thériault et al., 1999; Thrall & Marks, 1993). Thériault et al. 
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(1999) huomauttavat että näiden tutkimusten lisäksi yhdistämällä paikkatieto-ohjelmien 

resurssit ja asuntomarkkina-analyysit voidaan analysoida alueellista riippuvuutta ja mallintaa 

urbaaneja muutosvoimia. Paikkatieto pohjaisilla välineillä on mahdollista tutkia asuntoja ja 

niiden ympäristöä yhdistämällä eri aineistoja. Nämä yhdistelyt tarjoavat tehokkaan kehyksen, 

jolla voidaan lisätä ymmärrystä asuntomarkkinoiden käytöksestä. Tarkoituksena on tunnistaa 

täydentäviä muuttujia naapurustosta ja huomioida nämä muuttujat kun selitetään markkinoiden 

muutoksia.  

Lisäksi Thériault et al. (1999) osoittivat tutkimuksessaan vertailemalla kahta mallia kuinka 

etäisyys, matkustusaika ja saavutettavuus -muuttujat vaikuttivat hedonisen hintamallin 

antamiin tuloksiin. Heidän tutkimuksessaan muuttujat oli laskettu eritellen jokaiseen asuntoon 

ja tämä data korvasi asuinalue kohtaisen datan. He huomauttavat silti, että asuinalue kohtaiset 

tiedot ovat yhä hyödyllisiä taustamuuttujia hedonisessa mallissa, mutta lisäämällä malliin myös 

matkustusaika- ja saavutettavuus- muuttujat, pelkän sijainnin sijasta, tarkentuu ennustemalli, 

mikä lisää asuntomarkkinavoimien ymmärtämistä. Lisäksi Thériault et al. (1999) huomauttavat, 

että heidän mielestään paikallisten muuttujien parempi huomioiminen on oleellista luodessa 

vahvaa ja luotettavaa hedonista mallia.  
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3. Pääkaupunkiseutu alueena 

 

Kuva 4. Pääkaupunkiseutu ja seudun asuinrakennuskanta.  

 

Tässä tutkielmassa tutkimusalueena on pääkaupunkiseutu. Tutkimusalueeksi on valittu 

pääkaupunkiseutu, sillä pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat olleet pitkään nousussa 

runsaasta kysynnästä johtuen, eikä tämän alueen vetovoima näytä olevan laskussa (HYPO, 

2017). Pääkaupunkiseutu koostuu Espoon, Helsingin, Kauniaisen ja Vantaan kunnista (kuva 4). 

Pääkaupunkiseudulle on keskittynyt noin joka viides suomalainen. Vuonna 2016 

pääkaupunkiseudulla asui hieman alle 1,2 miljoona asukasta (“Paavo | Tilastokeskus,” 2016a). 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien koossa ja asuntojen määrässä on selviä eroja.  Asuntojenmäärä 

on selvästi suurin Helsingissä, kun taas Kauniaisissa asuntoja on vain vajaa neljä tuhatta 

(taulukko 1). Pääkaupunkiseudun väestömäärä on kasvanut jo useamman vuosikymmenen ajan 

(YTV, 2008). Viimeisen kymmenen vuoden aikana väestönkasvu on ollut nopeinta Espoossa, 

Vantaalla, Oulussa ja Helsingissä (Tilastokeskus, 2016b). Pääkaupunkiseudun väestöä 

kasvattaa voimakas kaupunkeihin ja kasvukeskuksiin kohdistuva muuttoliike. 

Pääkaupunkiseudun nettomuutto on ollut positiivista ja tätä on kasvattanut osaltaan 

maahanmuutto, joka suuntautuu erityisesti pääkaupunkiseudulle (Holappa, Huovari, Karikallio, 

& Lahtinen, 2015) 
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Taulukko 1. Pääkaupunkiseudun maapinta-ala (Maanmittauslaitos, 2016) ja asukasluku sekä 

asumisen tunnuslukuja (Tilastokeskus, 2016b, 2017a).  

 

 

3.1 Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat 

 

Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat eroavat selvästi muun Suomen asuntomarkkinoista. 

Suomen muissakin kasvukeskuksissa asuntojen hinnat ovat korkealla, mutta 

pääkaupunkiseudulla hintojen kasvu on ollut suurinta (Holappa et al., 2015). Asuntojen 

hintojen kasvuvauhti on erkaantunut selvästi pääkaupunkiseudun ja muun maan välillä. Lisäksi 

suuria alueellisia eroja löytyy myös pääkaupungin sisältä. Finanssikriisi aiheutti huomattavan 

notkahduksen hintojen kasvuvauhdissa ja tämä jälkeen muulla maassa hintojen kasvu on 

hidastunut, mutta pääkaupunkiseudulla hintojen kasvu on jatkunut ripeänä (Kekäläinen et al., 

2017). Kaupunkeja kasvattavat vetovoimatekijät. Tämä kasvu voi kohdistua kaupungin sisään 

tai sen reunoille.  Asuinalueiden vetovoimatekijöitä ovat esimerkiksi asuntojen saatavuus, 

laatu- ja ominaisuudet, asuinalueiden saavutettavuus ja palvelutaso sekä alueen työmarkkinat. 

Negatiivisia pois työntäviä tekijöitä ovat puolestaan asuntojen hinta- ja vuokrataso (Vuori & 

Laakso, 2017). Pääkaupunkiseudulla hinta-ja vuokrataso ovat muuta Suomea huomattavasti 

korkeammalla (HYPO, 2017). Tästä huolimatta pääkaupunkiseudulle riittää tulijoita. 

 

Asuntojen hintakehitys on eriytynyt voimakkaasti paitsi alueen myös huoneluvun suhteen 

(Vuori & Karikallio, 2018). Tähän on vaikuttanut erityisesti muutokset väestörakenteessa ja 

asumismieltymyksissä.  Asunnon ostajana toimii kotitalous ja muutokset kotitalouksien koissa 

vaikuttavat asunnon ostopäätöksiin. Pääkaupunkiseudulla on poikkeuksellisen paljon yhden 

hengen kotitalouksia, erityisesti Helsingissä (kuva 5 ja kuva 6). Kotitalouden asunnon 
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ostopäätökseen vaikuttaa voimakkaasti asunnon huoneluku eli asuntotyyppi. Eri 

asuntotyyppien hinnat eroavat toisistaan.  

 

Kuva 5. Pääkaupunkiseudun asuntotyyppien jakauma vuonna 2016.(Tilastokeskus, 2017a) 

Kasvukeskuksissa yksiöiden hinnat ovat erkaantuneet selvästi muiden asuntojen hinnoista. 

Viime vuosina asuntotuotantokin on painottunut yksiöiden ja kaksioiden rakentamiseen. (Vuori 

& Karikallio, 2018). Pääkaupunkiseudulla pienten asuntojen hintaan vaikuttaa myös kysynnän 

ja tarjonnan epäsuhta asuntomarkkinoilla. Uudisasuntotuotanto on säädelty 

pääkaupunkiseudulla erilaisten normien avulla (Kortelainen, 2018). Pieniin asuntoihin 

keskittyvän suuren kysynnän on pelätty vaikuttavan rakennusliikkeisiin niin, että ne rakentavat 

pelkästään yksiöitä. Vantaalla on suunnitteilla rajoittaa yksiöiden rakentamista. Vantaan 

uusimmassa maapoliittisessa ohjelmassa on määritelty yksiöille talokohtainen 30 prosentin 

raja. Helsingissä on jo pidempään velvoitettu rakennusliikkeet tuottamaan myös tietty määrä 

suurempia asuntoja ja näin ollen on varmistettu asuntokannan tasapainoisuus. Helsingissä on 

noudatettu ohjetta, jonka mukaan uusien asuintalojen kerrosalasta 40-50 prosenttia pitää olla 

perheasuntoja eli asunnoissa on oltava vähintään kaksi makuuhuonetta. (Salomaa, 2018). 

Helsingissä näiden velvoitteiden seurauksena on syntynyt tilanne, missä pienten asuntojen 

tarjonta ei ole vastannut niiden kysyntää. Tästä johtuen pienten asuntojen hinnat ovat nousseet. 

Esimerkiksi Helsingin ydinkeskustassa pienten asuntojen hintakehitys on eriytynyt muiden 

asuntojen hintakehityksestä (Holappa et al., 2015). Tämä pienten asuntojen hintakehityksen 

eriytyminen on viime vuosina näkynyt myös Helsingin ydinkeskustan ulkopuolella (Torvinen, 

2015). Pienten asuntojen hinnat ovat nousseet suhteellisesti eniten johtuen kysynnän kasvusta. 

Pienten asuntojen kysynnän kasvuun on vaikuttanut pääkaupunkiseudun väestörakenteen 
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muutos. Pienten asuntojen tarpeen kasvua selittävät muun muassa väestön ikääntyminen, 

nuorten suuri määrä pääkaupunkiseudulla sekä yksinasumisen yleistyminen. Kotitalouksien 

koko on pienentynyt ja tämä lisää osaltaan kotitalouksien määrää ja tätä kautta asuntojen 

tarvetta. Yhden hengen asuntokuntien osuus on 2,5 kertaistunut vuodesta 1960 (Ristimäki et 

al., 2017). Pienten asuntojen kysyntä näyttää jatkuvan edelleen tulevaisuudessa väestön 

ikääntymisen jatkuessa ja muuttuneiden asumistapojen seurauksena. (HYPO, 2017). 

Yksinasuvien lisäksi lapsiperheiden määrä pääkaupunkiseudulla on kasvanut viime vuosina, 

mikä osaltaan kasvattaa asuntopulaa alueella. Aikaisemmin lapsiperheet muuttivat 

kehyskuntiin, mutta tämä on muuttunut viime vuosina ja yhä useampi lapsiperhe onkin jäänyt 

kaupunkiin asumaan (HYPO, 2017). Muutoksen syistä on keskusteltu laajalti ja esimerkiksi 

suhdannevaihtelun on nähty vaikuttavan merkittävästi kaupunkiasumisen suosioon (esim. 

Holappa et al., 2015). Strandell (2017) huomauttaa, että viimeaikaisissa tutkimuksissa on 

tunnistettu myös suhdannevaihtelusta riippumattomia asumispreferenssejä. Tutkimusten 

mukaan suomalaiset haluavat asua kaupunkimaisemmissa ympäristöissä, ja aiempaa enemmän 

asumistoiveissa arvostetaan palveluiden läheisyyttä ja sujuvaa joukkoliikennettä. Täytyy 

kuitenkin muistaa, että kotitalouden koon ja asunnon koon välille ei voida vetää suoraa yhteyttä. 

Yksi henkilö voi hyvin asua isossa viiden makuuhuoneen asunnossa tai yksiössä voi asua 

vaikka pariskunta lapsen kanssa. Tämän kaltaiset tilanteet ovat kuitenkin harvinaisempia ja 

asukkailla käytössä olevaa tilaa mitataan asumisväljyyden avulla. Asumisväljyys on kasvanut 

viime vuosikymmeninä (Ristimäki et al., 2017). Asumisväljyydessä pääkaupunki kuitenkin 

eroaa muusta maasta, sillä pääkaupunkiseudulla asutaan keskimääräistä ahtaammin. Koko 

maan asumisväljyys oli 40,3 m² henkilö kohti vuonna 2016, Epoossa vastaava luku oli 36,1 m², 

Vantaalla 35,0 m² ja Helsingissä matalin 34 m². Kauniainen poikkeaa tässä suhteessa muista 

pääkaupunkiseudun kunnista, sillä Kauniaisissa asumisväljyys oli 47,5m². (Tilastokeskus, 

2017a). Ristimäki et al. (2017) huomauttavat, että kotitalouksien pieneneminen ja 

asumisväljyyden kasvu voisivat periaatteessa tapahtua yhtä aikaa olemassa olevassa 

asuntokannassa, jos yksin asuvat siirtyisivät yksiöistä kaksioihin ja pariskunnat kolmioihin jne. 

Pääkaupunkiseudulla hintojen nousu on kuitenkin käytännössä estänyt pienten asuntokuntien 

muuton isompiin asuntoihin ja pienistä asunnoista on syntynyt pula.  

Asuntosijoittaminen vaikuttaa voimakkaasti asuntojen kysyntään. Asuntosijoittaminen on 

lisääntynyt viime vuosina (HYPO, 2017). Asuntosijoittamisen suosiota on lisännyt matala 

korkotaso ja nopeasti kohonneet vuokrat (Kivistö, 2012).  Suurimmat kasvukeskukset ovat 

sijoittajien suosiossa ja kasvukeskuksissa sijoitetaan lähinnä pieniin ja hyvällä sijainnilla 
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oleviin asuintoihin. Tämä osaltaan voimistaa hintakehityksen eriytymistä alueellisesti ja 

asunnon huonelukujen välillä. (Holappa et al., 2015). Pienten asuntojen kysyntään vaikuttaa 

pienten asuntokuntien suuri määrä, mutta myös se että pieni asunto on asuntosijoittajalle 

turvallinen sijoituskohde hyvän likviditeettinsä ansiosta (Holappa et al., 2015). 

Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnat ovat hyvin korkealla tulotasoon nähden, joten 

yksinasuvan tulee olla todella hyvätuloinen ostaakseen asunnon (Holappa et al., 2015). Suurin 

osa myyntiin tulevista pienistä asunnoista kasvukeskuksissa ei päädykään asuntojen 

ensiostajille vaan sijoittajien ja rahastojen omistukseen (Vuori & Karikallio, 2018).  

 

Kuva 6. Pääkaupunkiseudun kuntien asuntotyyppien jakaumat vuonna 2016. (Tilastokeskus, 

2017a) 
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4. Aineisto 

 

4.1 Tutkimusalue 

 

Aineisto on jaoteltu neljään tutkimusalueeseen.  Näiden tutkimusalueiden avulla nähdään 

selkeämmin pääkaupunkiseudulla vallitsevat asumisen trendit alueittain. Tutkimusalueet ovat 

Vantaa, Espoo, Helsingin kantakaupunki* (jatkossa käytetään nimeä kantakaupunki) ja 

kantakaupungin ulkopuolinen Helsinki (Helsinki-muu).  Suomessa kunnat saavat päättää 

alueen kaavoituksesta ja verotuksesta, joten kunnat vaikuttavat suoraan ja välillisesti 

asuntotarjontaan sekä asuntojen hintojen muodostumiseen (Loikkanen & Lönnqvist, 2007). 

Tästä syystä tutkimusalueiden rajaukset on haluttu pitää lähellä olemassa olevia kuntarajoja. 

Ensimmäiset tarkastelut tehtiin kaupunki kohtaisesti, mutta empiirinen tutkimus osoitti, että 

Kauniainen on kooltaan liian pieni omaksi asuntomarkkina-alueeksi. Kauniaisen aineisto 

kokeiltiin yhdistää Espoon aineistoon, sillä sosioekonomisilta muuttujiltaan näiden alueiden 

aineistot ovat lähimpänä toisiaan ja maantieteellisesti Kauniaisen enklaavi sijaitsee jo valmiiksi 

Espoon sisällä.  Regressiomalleja tarkastellessa huomattiin kuitenkin, että Kauniaisen 

yhdistäminen Espooseen ei toiminut. Kauniaisissa asuntokanta on selvästi isompaa 

huonetyypeiltään (kuva 6) ja näiden hinnat ovat merkitsevästi korkeampia kuin Espoon puolella 

olevien asuntojen hinnat. Lopullisista analyyseistä Kauniainen on karsittu kokonaan pois. 

Helsinki puolestaan jaettiin kahteen osaan, sillä kantakaupungin asuntojen hinnat erosivat 

huomattavasti muun Helsingin asuntojen hinnoista (kuva 7). Kantakaupunki erosi myös 

sosioekonomisilta muuttujiltaan sekä sijainniltaan muusta alueesta merkittävästä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Kantakaupungin määritelmänä on käytetty Helsingin kaupungin Kaupunkisuunnitteluviraston 

määritelmää kantakaupungista. Kantakaupunkiin on määritelty kaupunginosat 1-27 ja Lauttasaari. 

(Kaupunkisuunnitteluvirasto, 2014) 



31 
 

 

 

Kuva 7. Aineiston asuntojen neliöhinnat alueittain.  

 

 

4.2 Käytetyt aineistot 

 

Pääaineistona tässä tutkielmassa on Oikotie Asunnot Oy:n vuoden 2016 aineisto, jossa on 

myynnissä olleiden asuntojen tiedot pääkaupunkiseudulta. Lisäksi tässä tutkimuksessa 

hyödynnetään Tilastokeskuksen asumisen vuosittaisia tilastoja (Tilastokeskus, 2017a), 

yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmän tietoja, YKR (“YKR-aineisto | Tilastokeskus,” 

2016) ja postinumeroalueittaista avointa tieto -aineistoa (“Paavo | Tilastokeskus,” 2016b). 

Lisäksi käytetään Helsingin seudun aluesarjoja (Aluesarjat, 2016), Maanmittauslaitoksen 

maastotietokantaa (Maanmittauslaitos, 2016), Helsinki Travel Time Matrixia (Toivonen et al., 

2015) ja Liikenneviraston Digiroad aineistoa (Liikennevirasto, 2016). 

 

4.2.1 Oikotien aineisto 

 

Oikotie Asunnot Oy:ltä saadussa aineistossa oli alun perin 40 914 kohdetta 

pääkaupunkiseudulta. Joidenkin asuntokohteiden tiedot olivat puutteellisia ominaisuus- tai 

hintatiedoiltaan. Nämä kohteet poistettiin aineistosta, joten jäljelle jäi 33185 kohteen aineisto. 
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Lisäksi aineisto sisälsi omistus- ja vuokra-asuntojen tietoja. Tässä tutkimuksessa keskitytään 

omistusasuntoihin, joten vuokra-asuntojen tiedot poistettiin aineistosta ja jäljelle jäi 24 361 

kohdetta. Aineistosta poistettiin muitakin tutkimuksen kannalta epäolennaisia myyntitietoja 

kuten autotallien ja autokatosten myynnit ja näin ollen käytettäväksi aineistoksi muodostui 24 

051 kohteen aineisto.  

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto sisältää asuntojen hintapyynnöt vuoden 2016 ajalta eli 

kyseessä on lyhyen aikavälin tarkastelu. Lyhyen aikavälin tarkastelussa voidaan olettaa, että 

asumiseen liittyvien palveluiden kysyntä ja tarjonta ovat keskiarvotasolla vakioita. Näin ollen 

tässä mallissa ei ole oleellista muodostaa muuttujista interaktioita. Täytyy kuitenkin tarkistaa, 

ettei kyseisellä aikavälillä ole tapahtunut jotakin kysynnän ja tarjonnan kannalta merkittävää 

muutosta. Vuoden 2016 aikana pääkaupunkiseudulla ei ole tapahtunut asuntomarkkinoilla tai 

asuntojen verotuksessa suuria muutoksia. Vuonna 2016 uusia kerrostaloasuntoja rakennettiin 

Helsinkiin 3868 kpl, Vantaalle 2578 kpl, Espooseen 1814 kpl ja Kauniaisiin 20kpl (HSY, 

2018). Helsingissä uusien kerrostaloasuntojen määrään vaikutti uusien asuinalueiden kuten 

Jätkäsaaren ja Kalasataman rakentaminen. Vantaalla rakentaminen keskittyi Aviapoliksen ja 

Kivistön alueelle.  Uudet rakentuneet asuinalueet vaikuttavat asuntomarkkinoiden tasapainoon 

ja alueelliseen asuntojen tarjontaan. Nämä uudet asuinalueet ja täydennysrakentaminen on 

huomioitu analyysivaiheessa, mutta koska pääkaupunkiseudulla asuntojen kysyntä ylittää, 

uusista asuinalueista huolimatta, reilusti asuntojen tarjonnan ei näillä ole merkittävää vaikusta 

hintamallin muodostamiseen. Koska tässä tutkimuksessa keskitytään asuntojen sijainnillisiin 

ominaisuuksiin, on oleellista huomioida myös saavutettavuudessa tapahtuneet muutokset. 

Näistä suurimpana voidaan pitää Länsimetron vaikusta. Vaikka Länsimetro aukesikin vasta 

vuoden 2017 marraskuussa, voidaan sen olettaa vaikuttaneen asuntojen hintoihin jo vuonna 

2016. Tämä olettamus on perusteltu, sillä metron avajaispäivä oli aikaisemmin määritelty 

vuoden 2016 elokuuhun. Lisäksi asunnot ovat pitkäkestoisia hyödykkeitä, joiden sijainti ei 

helposti muutu, joten niiden kaupoissa huomioidaan myös lähitulevaisuudessa tapahtuvat 

muutokset. Asuntoja ostetaan yleensä pitkäksi aikaa, joten parin vuoden sisällä tulevat 

muutokset vaikuttavat jo ennalta asunnon nykyiseen myyntihintaan (Agostini & Palmucci, 

2008; Sheppard, 1999). Käytetty saavutettavuus aineisto, Helsinki Travel Time Matrix, on 

vuodelta 2015, joten siinä Länsimetron vaikutus ei näy. Tämä huomioidaan mallin tuloksia 

tulkitessa.  
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Pidemmän aikavälin tarkastelussa olisi syytä seurata vuokrakehitystä sekä mahdollisia 

hintakuplia. Lyhyellä aikavälillä hintakupla vaikuttaa selvästi asuntomarkkinoihin, jos se 

puhkeaa juuri tarkasteltavana ajanjaksona tai hinnannousu kiihtyy merkittävästi tarkasteltavana 

ajanjaksona. Pääkaupunkiseudulla asuntojen hinnoissa ei kuitenkaan ole huomattavissa 

hintakuplaa tai erityistä hintojen nousua vuositasolla tarkasteltaessa (HYPO, 2017). 

 

4.2.1.2 Aineiston luokittelu  

 

Taulukko 2. Aineiston asuntojen määrät alueittain ja asuntotyypeittäin.  

 

Tutkimuksessa käytetty aineisto on luokiteltu asuntotyypin mukaan (taulukko 2). 

Pääkaupunkiseudun alueella eri asuntotyyppien kysyntä vaihtelee keskenään (kuva 8). Tällä 

hetkellä erityisesti yksiöiden kysyntä on korkealla. Viime aikoina on myös huomattu trendi, 

jossa perheet haluavat jäävä Helsingin keskustaan asumaan ja tämä on kasvattanut isompien 

asuntojen suosiota. Malliin nämä asuntotyypit on eroteltu, jotta huomataan, onko määriteltyjen 

muuttujien suosimisessa eroja eri kotitaloustyyppien välillä.  
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Kuva 8. Aineiston neliöhintojen jakautuminen asuntotyypeittäin.  

 

 

4.2.2 Pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisi 2015  

 

Tämän tutkimuksen saavutettavuusmuuttujat, linnuntietä lukuun ottamatta, perustuvat 

pääkaupunkiseudun matka-aikamatriisiin, joka on vuodelta 2015. Jatkossa aineistoon viitataan 

tässä tutkimuksessa sen englanninkielisellä nimellä Helsinki Travel Time Matrix. Aineisto on 

alun perin tuotettu Helsingin yliopiston Geotieteiden ja maantieteen laitoksen MetroAccess 

hankkeessa. Kyseessä on avoimen datan aineisto, joka sisältää tiedot matka-ajoista ja 

etäisyyksistä metreinä kävellen, joukkoliikenteellä ja autolla kaikista pääkaupunkiseudun 

YKR-ruuduista kaikkiin pääkaupunkiseudun YKR-ruutuihin (Toivonen et al., 2015). Ruutuja 

on yhteensä 13 231 kappaletta ja ne ovat kooltaan 250metriä x 250metriä (kuva 9). Matka-ajat 

sekä etäisyydet on laskettu ruutujen keskipisteistä. Tutkimus sisältää matka-aikatiedot kahtena 

eri vuorokaudenaikana: keskipäivällä ja ruuhka-aikaan. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty 

ruuhka-aikojen tietoja mallintaessa saavutettavuutta Helsingin keskustaan, mutta luonto- ja 

vesielementtien saavutettavuutta mallintaessa on käytetty keskipäivän tietoja. Olettamuksena 

on ollut, että luontoelementtien saavutettavuus tapahtuu useimmiten vapaa-ajalla, kun taas 

keskustan palvelut ja työpaikat vetävät asukkaita myös ruuhka-aikaan. Aineisto sisältää 

joukkoliikenteen osalta useampia eri laskelmia matka-ajasta. Tutkimukseen valittiin mukaan 

muuttuja, joka sisälsi matkustusajan lisäksi myös mahdollisen kotona odotetun ajan reitin 
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alussa. Tätä päädyttiin käyttämään, koska haluttiin huomioida mahdollisimman realistisesti 

asukkaan todellinen matkustusaika keskustaan asunnoltaan. Nämä julkisen liikenteen 

reititykset perustuvat maanantain 28.9.2015 aikataulutietoihin. Tässä kohtaa ei selitetä 

tarkemmin matka-aikamatriisin laskentalogiikka tai sen muodostamisessa tehtyjä päätöksiä. 

Näistä löytyy yksityiskohtaiset tiedot Toivosen et al (2014) Terran artikkelista  

Joukkoliikenteellä, autolla ja kävellen: Avoin saavutettavuusaineisto pääkaupunkiseudulta. 

 

 

Kuva 9. Pääkaupunkiseudun YKR –ruudut. Punaisella ruudut, joissa aineiston asunnot 

sijaitsevat.  

 

5. Menetelmät 

 

5.1 Tutkittavat muuttujat 

 

Asuntojen ominaisuuksilla tarkoitetaan tässä tutkielmassa paitsi asunnon rakenteellisia, 

laadullisia ja määrällisiä ominaisuuksia, myös sijaintiin, asuinalueeseen ja sen ympäristöön 

sekä palveluihin liittyviä tekijöitä.  
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Tämän tutkimuksen hedonisessa hintamallissa käytetään selitettävänä muuttujana asunnon 

kokonaishintaa. Tämä asunnon hinta perustuu asunnon hintapyyntöön, ei todelliseen 

kauppahintaan. Mallissa päädyttiin käyttämään hintapyyntöä, sillä Oikotie Oy:n muuten kattava 

aineisto ei sisällä tietoja kauppahinnoista. Asuntojen kauppahinnoista löytyy paljonkin tietoja, 

mutta nämä avoimet datat eivät sisällä tarvittavia tietoja asunnon ominaisuuksista ja 

osoitetiedoista. Hintapyynnöt soveltuvat kuitenkin melko hyvin hedoniseen hintamalliin, koska 

hintapyynnöt kuvastavat myyjän halua myydä kohteensa (Arnold, 1999, p. 473) ja asettavat 

kauppahinnalle ylärajan (Yavas & Yang, 1995, p. 347). Hintapyynnön ja kauppahinnan ylärajan 

suhteella tarkoitetaan sitä, että ostajan tarjotessa hintapyynnön verran asunnosta ostaja voi olla 

varma, että myyjä hyväksyy tarjouksen, ellei asunnosta ole tullut useampia tarjouksia.  Yavasin 

ja Yangin(1995) mainitsema selitys hintapyynnöstä ja kauppahinnan ylärajan suhteesta 

kuvastaa myös pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoita. Poikkeuksena ovat tarjouskaupat, 

joissa hintapyyntö kertoo lähtötason ja todellinen kauppahinta on yleensä tätä huomattavasti 

suurempi (Horowitz, 2017, p. 118). Oikotien asuntoaineisto sisälsi tiedot myös 

tarjouskaupoista, mutta nämä on rajattu aineiston ulkopuolelle, jotteivat tavallista matalammat 

hintapyynnöt vääristä aineistoa. Alkuperäisen hintapyynnön käytössä on hyvänä puolena myös 

se, että siihen ei vaikuta myyjien muuttuminen kärsimättömiksi, asunnon mahdollinen 

leimautuminen pitkän markkinoilla oloajan seurauksena tai välittäjän vaikutus. Alkuperäinen 

hintapyyntö kuvastaa sitä kuinka asunnon piirteet on arvotettu rahallisesti. Lopulliseen 

kauppahintaan sisältyy myös mahdollinen ylihinnoittelu, joka on seurausta välittäjien 

yrityksestä saada asunnosta mahdollisimman korkean hinta. Hinta nousee erityisesti tilanteissa, 

joissa asunnosta on kiinnostunut useampi kuin yksi ostaja (Yavas & Yang, 1995, p. 347–349). 

Asunnon myyminen alla markkina-arvon on harvinaisempaa, mutta sitä tapahtuu yleensä 

tilanteissa joissa myyjällä on kiire saada asunto myytyä. Käyttäessä hintapyyntöä pystytään 

poistamaan yllämainitut tekijät ja keskittymään asunnon ominaisuuksiin.  

Kokonaishintaa päädyttiin käyttämään neliöhinnat sijasta, sillä kyseessä on eri asuntotyyppien 

välinen vertailu. Nämä asuntotyypit myydään kokonaisuuksina. On huomioitava, että 

käytännössä kotitaloudella ei ole mahdollisuutta ostaa asuntoa neliö kerrallaan, vaan asunto 

myydään yhtenä kokonaisuutena. Kotitalous ei myöskään pysty helpolla lisäämään tai 

poistamaan asunnosta neliötä, joten kotitalouden pitää löytää asunto, jossa neliöhinta sekä 

asunnon koko ovat kohdillaan.   
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5.2 Mallin muodostaminen 

 

Hedoninen regressiomalli perustuu ajatukseen, että selitettävän ja selittävän muuttujan välillä 

on lineaarinen korrelaatioyhteys (Fox, 1989). Tämä on tarkastettu jokaisen muuttujan osalta 

erikseen ja niissä tilanteissa, joissa lineaarisuusoletus ei toteudu on muuttuja poistettu 

jatkoanalyyseistä tai mahdollisuuksien mukaan muuttuja on uudelleen luokiteltu. Lisäksi mallin 

jokaisen muuttujan pitäisi olla merkitsevä vähintään 95 prosentin luottamustasolla (p-arvot). 

Tilastollista merkitsevyyttä on tarkasteltu jokaisen muuttajan kohdalla erikseen. 

Regressiomallin yhtenä lähtöoletuksena on myös, että selitettävät muuttujat eivät ole keskenään 

korreloituneita (Heikkilä, 2014). Muuttujien välisiä korrelaatiorakenteita eli 

multikolineaarisuutta tarkasteltiin korrelaatiomatriisien sekä VIF (variance inflation factor) ja 

Tolerance -arvojen avulla*.  Seuraavissa kappaleissa on kuvailtu tarkemmin jokaisen muuttujan 

osalta yllä mainittujen oletusten toteutuminen ja jatkotoimenpiteet, jos oletukset eivät ole 

toteutuneet.  

Lineaarisen regressiomallin lähtöoletuksiin kuuluu myös olettamus virhetermien hajonnan 

homoskedastisuudesta (Can, 1992). Mallien virhetermien hajontaa tarkasteltiin 

hajontakuvioiden, Koenkerin testin (Koenker & Bassett, 1982) ja Breusch-Pagan testin 

(Breusch & Pagan, 1979) avuilla. Päädyttiin siihen, että aineisto ei ole homoskedastinen vaan 

siinä esiintyy heteroskedastisuutta. Heteroskedastisuudella tarkoitetaan tilannetta, jossa 

virhetermien hajonta vaihtelee systemaattisesti selittävien muuttujien arvojen muuttuessa. 

Heteroskedastisuus ei vaikuta regressiokertoimien arvoihin, mutta sen sijaan sillä on vaikutusta 

niiden tilastolliseen merkitsevyyteen (Can, 1992). Mallien tilastolliset merkitsevyysarvot (p-

arvot) korjattiin heteroskedastisuuden suhteen käyttäen Hayesin ja Cain luomaa menetelmää 

(Hayes & Cai, 2007). Korjaus tehtiin kaikille tässä tutkielmassa esitettäville p-arvoille.  Mallin 

spesifikaatioksi valittiin usean muuttujan lineaarinen regressiomalli. Selitettävänä muuttujana 

on asunnon logaritminen hintapyyntö. Malli on muotoa: 

𝑌𝑖 = 𝛽0 +  𝛽1𝑋1 … 𝛽𝑛𝑋𝑛 + 𝜀𝑖 

jossa 𝑌𝑖 on selitettävä muuttuja (hintapyynnön logaritmi), 𝑋𝑖 on selittävä muuttuja ja 𝛽𝑖 on 

selittävän muuttujan kulmakerroin sekä 𝜀𝑖  on residuaali eli virhetermi.  

*Tarkastettiin, että VIF-arvot pysyvät lähellä arvoa 1 ja Tolerance-arvot ovat korkeampia kuin 0,2. Kun 

kyseessä on ollut saman muuttujan dummy-koodaus, on hieman suuremmat poikkeamat raja-arvoista 

sallittu.  
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5.2.1 Selitettävä muuttuja 

 

Asunnon hinta on tässä regressiomallissa selitettävänä eli mallinnettavana muuttujana. 

Regressiomallin toimivuuden kannalta on oleellista, että selitettävän muuttujan jakauma on 

lähellä normaalijakaumaa (Heikkilä, 2014). Asunnon hintapyynnölle on laskettu logaritminen 

hinta, jotta aineisto on saatu lähemmäksi normaalijakaumaa (kuva 10). Logaritmisten hintojen 

jakaumaa on tarkasteltu, jokaisen rakennetun mallin osalta erikseen. Normaalijakautuneisuutta 

päädyttiin tarkastelemaan jakauma kuvien perusteella, sillä mallin toimivuuteen riittää lähellä 

normaalijakaumaa oleva aineiston jakauma. Lisäksi Kolmogorov –Smirnovin 

normaalijakaumaan testaava tilastollinen testi on saanut viime aikoina paljon kritiikkiä ja 

Shapiro - Wilkin testiä suositellaan käytettävän vain pienellä aineistoilla (D’agostino, Belanger, 

& D’Agostino Jr, 1990). Otoskoon ollessa suuri, kuten tässä tutkimuksessa riittää, että aineisto 

on lähellä normaalijakaumaa, mutta sen ei tarvitse olla täysin normaalisti jakautunut. 

Aineistosta oli, jo sen läpikäyntivaiheessa, poistettu näppäilyvirheitä ja puuttuvia tietoja 

sisältäviä kohteita.. Tässä vaiheessa aineistosta poistettiin myös poikkeavat havainnoit (outlier 

-tapaukset). Jos poistoa ei tehdä, voi yksittäinen poikkeava havainto vaikuttaa suuresti 

regressiomallin tuloksiin. Poikkeavat havainnot poistettiin käyttäen Hoaglin ja Iglewiczin 

(1987)  menetelmää. * 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena on tutkia eri asuntotyyppien hintojen eroja. Ennen aineiston 

jakoa asuntotyypeittäin tarkastettiin, että tälle jaolle löytyy myös tilastollisesti merkitsevä 

perustelu. SPSS- ohjelmalla tutkittiin, että eri asuntotyyppien sekä neliöhinnat että 

kokonaispyyntihinnat eroavat tilastollisesti toisistaan (sig. 0,000). Tarkastelu tehtiin ensin 

keskiarvoilla, mutta koska varianssi oli näissä kohtalaisen suurta, niin tilastollinen 

merkitsevyys testattiin myös Kruskal-Wallisin testillä (Breslow, 1970).  

 

 

 

 

 

* Menetelmässä käytetään kertoimena vakioarvoa 2,2 (Kaavat: 𝐹𝑎 − 𝑔(𝐹𝑦 − 𝐹𝑎)  𝑗𝑎 𝐹𝑦 + 𝑔(𝐹𝑦 −

𝐹𝑎), 𝑗𝑜𝑠𝑠𝑎 𝐹𝑎 = 𝑎𝑙𝑎𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑖𝑙𝑖, 𝐹𝑦 = 𝑦𝑙ä𝑘𝑣𝑎𝑟𝑡𝑖𝑖𝑙𝑖, g=2,2). Malli pohjautuu Tukeyn (1986) laskelmiin 

poikkeavien ääriarvojen poistosta.  
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Kuva 10. Asuntojen logaritmisten pyyntihintojen jakauma.  

 

5.2.2 Selittävät muuttujat 

 

Malliin valitut selittävät muuttujat perustuvat aikaisempiin tutkimuksiin ja ne on jaettavissa 

neljään eri kategoriaan (kuva 3, s. 17). Nämä kategoriat ovat asunnon rakenteelliset 

ominaisuudet, lähiympäristö, asuinalueen sosioekonominen tilanne ja asunnon saavutettavuus. 

Tässä analyysissä keskitytään saavutettavuuden vaikutukseen. Jotta saavutettavuutta ja asunnon 

ympäristön vaikutuksia pystyttiin analysoimaan, täytyi ensimmäiseksi asunnot paikantaa 

kartalle. Asunnot geokoodattiin kartalle käyttäen Esrin ArcMap sovellusta. Geokoodaus 

perustui asuntojen tarkkoihin osoitetietoihin, jotka Oikotien aineisto sisälsi valmiiksi. Nämä 

yhdistettiin Digiroad tieverkkoon (Liikennevirasto, 2016) ja näin olleen saatiin asuntojen tarkka 

sijainti analyysejä varten. Aineiston määrä oli 24 051 kpl ennen geokoodausta. Kaikkia asuntoja 

ei kuitenkaan pystytty sijoittamaan kartalle muun muassa puutteellisten osoitetietojen takia. 

Asunnon sijainti saatiin määriteltyä 21 299 kerrostaloasunnolle. Asunnot joiden sijaintia ei 

saatu määriteltyä jätettiin analyysien ulkopuolelle, sillä tutkimuksen analyysit perustuvat 

asunnon saavutettavuuteen, jonka määrittäminen on mahdotonta ilman sijaintitietoja.  

Seuraavaksi kuvaillaan kaikkien selitettävien muuttujien tarkemmat rajaukset ja niiden 

muokkaaminen malliin sopiviksi.  
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5.2.2.1 Asunnon rakenteelliset ominaisuudet 

 

Asuntoaineisto on jaettu malleja varten huoneluvun mukaan asuntotyyppeihin. Asuntotyyppien 

sisällä asunnon pinta-ala vaihtelee suuresti, varsinkin neliöiden ja sitä suurempi asuntojen 

kategoriassa, joten asunnon pinta-ala on otettu analyysin mukaan selittäväksi muuttujaksi. 

Lisäksi asunnon pinta-ala on perusteltua ottaa malliin mukaan, sillä aikaisemmissa 

tutkimuksissa se on yleensä selittänyt suurimman osan asunnon hinnan muodostumisesta 

(Hoesli & Thion, 1997; Lönnqvist, 2015; Thériault et al., 1999; Tyrväinen & Miettinen, 2000). 

Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että asunnon parvekkeelle, asuin kerroksella, asunnon 

kunnolla sekä iällä on vaikutusta asunnon hintaan, joten nämä muuttujat otettiin myös mukaan 

malliin.  Aineiston sisältämästä tiedosta, asunnossa olevasta parvekkeesta, luotiin dummy-

muuttuja. Muuttuja kuvasi sitä, onko asunnossa parveke vai ei (1=asunnossa on parveke, 0= 

asunnossa ei ole parveketta). Aineisto sisälsi myös tiedon, monennessako kerroksessa asunto 

sijaitsee. Tarkastettiin, että tällä muuttujalla oli selkeä positiivinen korrelaatio asunnon hintaan 

eli mitä korkeammalla asunto sijaitsi talossa, sitä korkeampi oli asunnon hinta, joten muuttuja 

sisällytettiin myös analyyseihin. Aineistossa oli tiedot asunnon kunnosta viisiportaisena 

luokitteluna. Osa ryhmistä sisälsi vain vähän havaintoja, joten asunnon kunto uudelleen 

luokiteltiin neljään ryhmään. Asunnon kuntoa kuvaavat uudet ryhmät ovat erinomainen, hyvä, 

välttävä ja huono. Näistä uusista ryhmistä luotiin dummy-muuttujat malliin, sillä tarkasteluissa 

ei nähty lineaarisia korrelaatioita suoraan asunnon kunnon ja hinnan välillä.  Tiedossa oli myös 

asuinrakennuksen rakennusvuosi ja tämän perusteella laskettiin rakennuksen ikä. Asunnon 

iälläkään ei ollut lineaarista yhteyttä asunnon hintaan, sillä eri ikäisiä asuntoja arvostetaan eri 

lailla ja niiden jakautuminen pääkaupunkiseudulla on epätasaista. Tästä syystä aineisto jaettiin 

ryhmiin rakennuksen iän perusteella. Ikäryhmiä luodessa käytetään usein tiettyyn ikäväliin 

kuten vuosikymmeniin pohjautuvaa jakoa. Tämä jako ei kuitenkaan kuvaa rakennuskannassa 

olevia eroja, sillä rakentaminen ei ole ollut tasaista eri vuosikymmenillä ja siihen on vaikuttanut 

vallinneet rakennuskäytännöt sekä-tyylit (Kivistö, 2012; Laakso, 2011). Edellä mainituista 

syistä päätettiin asunnon ikä jakaa ryhmiin rakennuskannassa tapahtuneiden muutosten 

mukaan. Lisäksi uudet asunnot eroteltiin aineistosta omaan ryhmäänsä. Uusilla asunnoilla 

tarkoitetaan kyseenomaisena vuonna tai sitä edellisenä vuonna valmistuneita asuntoja 

(Lönnqvist & Vaattovaara, 2004). Lönnqvist ja Vaattovaara (2004) huomattavat 

tutkimuksessaan, että uudet asunnot ovat kalliimpia kuin vastaavat vanhat, joten näiden erottelu 

aineistosta on oleellista. Asunnon ikää kuvaaviksi ryhmiksi muodostuivat seuraavat: ennen 

vuotta 1920-valmistuneet, vuodet 1921-1945, sodan jälkeinen jälleenrakennusvaihe (vuodet 
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1946-1962), elementtitalovaihe ja lähiörakentaminen (vuodet 1963-1999), kohtalaisen uusi 

asuntokanta (vuodet 2000- 2014), uudet asunnot (vuodet 2015-2016) ja uudiskohteet (vuodet 

2017 -). Näistä uudelleen luokitelluista ryhmistä luotiin dummy-muuttujat analyyseihin.  

Rakennuksen ikä ja asunnon kunto ovat molemmat regressiomallissa mukana dummy-

muuttujina. Kun laatu- ja järjestysasteikollisia muuttujista muokataan dummy-muuttujia, 

otetaan analyyseihin mukaan yksi muuttuja vähemmän kun alkuperäisiä luokkia oli (Heikkilä, 

2014). Muuttujaa, joka jätetään analyysin ulkopuolelle, kutsutaan referenssimuuttujaksi. 

Rakennuksen iän osalta referenssimuuttujana toimii ennen 1920-lukua valmistuneet asunnot ja 

asunnon kunnon kohdalla välttävä kuntoiset asunnot ovat referenssiryhmänä. Useissa 

tutkimuksissa uusi asuntokanta rajataan analyysien ulkopuolelle, sillä uudet asunnot ovat 

yleensä suhteessa kalliimpia kuin vanhat (Lee, Chung, & Kim, 2005). Tässä tutkimuksessa 

hedonisia regressiomalleja muodostaessa luotiin myös malli, johon ei otettu mukaan uutta 

asuntokantaa (mallista poistettiin uudet asunnot ja uudiskohteet). Tämän mallin tulokset eivät 

kuitenkaan merkittävästi poikenneet muiden mallien tuloksista. Tästä syystä uusi asuntokanta 

päätettiin pitää mukana lopullisissa malleissa. 

 

5.2.2.2 Lähiympäristö  

 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että luonnonympäristöllä on vaikutusta asunnon 

hinnan muodostumiseen (Chen & Jim, 2010; Din & Hoesli, 2001; Gibbons et al., 2014; 

Hammer et al., 1974; Jim & Chen, 2006; Lönnqvist, 2015; Tyrväinen & Miettinen, 2000; Wen 

et al., 2014, 2017). Aikaisempien tutkimusten perusteella tarkasteltaviksi muuttujiksi valittiin 

meren, järvien, jokien, puistojen ja lähimetsien vaikutus asunnon hintaan. Tätä vaikutusta 

tarkasteltiin kunkin muuttujan osalta kohteen saavutettavuuden kannalta, ei näkymien osalta. 

Luonnonympäristön elementit valittiin Maanmittauslaitoksen maastotietokannasta 

(Maanmittauslaitos, 2016).  

Lähiluonnon lisäksi pääkaupunkiseudun koulut ja päiväkodit otettiin analyyseihin mukaan, sillä 

näiden on huomattu useissa aikaisemmissa tutkimuksissa vaikuttavan asunnon hintoihin 

(Bernelius, 2013; Black, 2011).  

Nämä kaikki kohteet lisättiin kartalle, joka sisälsi tiedot geokoodatuista asunnoista ja Helsinki 

Travel Time Matrixin ruututietokannan (250m x 250m ruudut). Jokaisesta asunnosta laskettiin 

kävelyetäisyys minuutteina lähimpään puistoon, lähimetsään, merenrantaan, järvelle, joelle, 
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kouluun ja päiväkotiin. Kävelyetäisyyden maksimirajaksi määriteltiin 20 minuuttia. Saatujen 

tulosten ja asunnon logaritmisen hinnan yhteyttä tarkasteltiin korrelaatiomatriisin avulla. 

Koulujen ja päiväkotien ei huomattu korreloivan asunnon hinnan kanssa ollenkaan. 

Pääkaupunkiseudulla on kohtalaisen tiheä koulu- ja päiväkotiverkko ja tässä tapauksessa kun 

etäisyyden määrittämiseen käytettiin Travel Time Matrixin ruututietoja eikä etäisyyttä asunnon 

tarkasta sijainnista, niin tämä luultavimmin vaikutti tuloksiin. Analyysia vääristi myös 

asuntojen ja koulujen sijainnin huomioiminen, huomioimatta koulupiirijakoa, joka on 

oleellinen lähikoulua määriteltäessä. Lisäksi koulutiedot sisälsivät vain tiedot koulun sijainnista 

eivätkä tietoja koulun laadusta. Koulun laadulla ja maineella on todistetusti vaikutusta 

asuntojen hintoihin (esim. Bernelius, 2013). Suomessa koulujen laadusta ei kuitenkaan ole 

vapaassa käytössä olevaa avointa aineistoa, jota voitaisiin hyödyntää koulujen laadun 

määrittelyyn. Ilman tietoa koulun tai päiväkodin laadusta ei itse etäisyydellä kouluun tai 

päiväkotiin näytä olevan yhteyttä asunnon hintaan pääkaupunkiseudulla, joten nämä muuttujat 

on poistettu jatkoanalyyseistä.  Lähiluonnon elementtien vaikutuksia asunnon hintaan 

tarkasteltiin myös korrelaatioita tulkitsemalla. Lähipuiston etäisyydellä ja asunnon hinnan 

välillä ei näyttänyt olevan tilastollisesti merkitsevää korrelaatioita. Tämä on ristiriidassa 

useiden kansainvälisten tutkimusten kanssa (esim. Chen & Jim, 2010; Gibbons et al., 2014). 

Täytyy kuitenkin huomioida tässä kohtaa pääkaupunkiseudun erityispiirteet moniin muihin 

pääkaupunkeihin verrattuna. Pääkaupunkiseutu on kaupunkialueena todella vihreä eli 

kaupunkialue sisältää paljon puistoja ja puistikkoja (Manninen et al., 2016). Kun puistoja on 

paljon ja tiheästi ja lisäksi käytetään ruututietokantaa etäisyyden määrittelyyn niin 

kyseenomaisella tarkkuudella ei saada aineistoa, jota kannattaisi analyyseissä hyödyntää. Jos 

tarkoituksena olisi keskittyä juuri viherelementtien vaikutukseen asuntojen hintoihin, niin siinä 

tapauksessa joko tarkemmalla puistojen laadun tutkimisella tai näkymä tarkasteluilla saataisiin 

luultavimmin laadukkaampaa tietoa tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 

keskitytä tarkemmin viherelementtien ja asuntojen hintojen väliseen suhteeseen, joten tämäkin 

muuttuja on jätetty jatkoanalyysien ulkopuolelle. Lähimetsän saavutettavuuden ja asunnon 

hinnan välillä oli voimakas negatiivinen korrelaatio. Tarkastellessa lähimetsien sijoittumista 

tutkimusalueella huomattiin, että lähimetsät sijoittuvat pääosin aivan tutkimusalueen reunoille 

(kuva 4, s.25). Tämä lähimetsien selvästi epätasainen jakautuminen tutkimusalueella vaikutti 

voimakkaasti korrelaatiokertoimeen. Jotta tämä voimakas negatiivinen korrelaatio ei aiheuttaisi 

virhetulkintaa myöhemmin, päätettiin kyseenomainen muuttuja poistaa jatkoanalyyseistä. 

Asunnon etäisyys järviin ja jokiin eri korreloinut merkitsevästi asunnon hinnan kanssa, joten 

näitäkään muuttujia ei otettu lopullisiin analyyseihin mukaan. Ainoa selkeä korrelaatio löytyi 
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asunnon hinnan ja merenrannan etäisyyden välillä, joten tämä muuttuja sisällytettiin lopulliseen 

malliin. Myös Laakson (1997)ja Lönnqvistin (2015) aikaisemmissa tutkimuksissa merenrannan 

etäisyys vaikutti tilastollisesti merkitsevästi asunnon hintoihin.  

 

5.2.2.3 Alueen sosioekonominen tilanne 

 

Tutkimusta varten aineisto on Helsingin, Vantaan ja Espoon osalta jaoteltu kaupunginosa-

alueisiin. Tutkimusalue on jaettu kaupunginosiin, sillä kaupunginosa-alueet ovat yleensä 

sosioekonomisilta muuttujiltaan vertailtavissa. Tausta-aineistoa löytyy myös paljon 

kaupunginosittain (esim. tilastokeskus), joten analyyseihin saadaan tarkkaa ajantasaista tietoa.   

Alueen sosioekonomista rakennetta ei voida suoraan mitata, joten tämän tunnistamiseen ja 

luokitteluun käytetään useita mitattavissa olevia sosioekonomisia muuttujia. Vaattovaara ja 

Kortteinen (2015) ovat käyttäneet tutkimuksissaan muuttujina asuinalueiden mediaanituloja, 

työttömyysastetta, koulutusastetta ja vieraskielisten osuutta tarkastellessaan alueen eriytymistä 

ja segregaatiota. Bernelius (2013) puolestaan käytti korkeasti ja heikosti koulutettujen aikuisten 

osuutta, vieraskielisten asukkaiden osuutta sekä sosiaalisen asuntokannan osuutta tutkiessaan 

koulujen sosiaalista eriytymistä. Vilkama et al. (2014) tutkivat pääkaupunkiseudun 

sosioekonomisia eroja käyttäen neljää kategoriaa: koulutustasoa, tulotasoa, työttömyysastetta 

ja vieraskielistenosuutta. 

Näiden tutkimusten perusteella päädyttiin tähän tutkimukseen valitsemaan mukaan korkeasti 

koulutettujen osuus, asukkaiden keskitulo ja työttömien osuus työvoimasta kuvaamaan 

asuinalueen sosioekonomista tilannetta. Nämä kyseenomaiset muuttujat ovat vahvasti 

sidoksissa toisiinsa ja korrelaatiomatriisi paljasti muuttujien välisen vahvan keskinäisen 

korrelaatiosuhteen. Vahvasti keskenään korreloivia muuttujia ei voi laittaa samaan 

regressiomalliin. Regressiomallin perusoletuksena on, että muuttujat eivät korreloi 

voimakkaasti keskenään (Heikkila, 1988). Tässä tutkimuksessa valittujen muuttujien 

tarkoituksena on kuvata mallissa alueen sosioekonomista tilannetta. Tarkoituksena ei ole 

keskittyä sosioekonomisten muuttujien keskinäisiin eroihin, joten yllä mainituista muuttujista 

luotiin pääkomponenttianalyysillä yksi muuttuja kuvaamaan alueen sosioekonomista 

rakennetta. 
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5.2.2.4 Saavutettavuus 

 

Saavutettavuutta mitattiin etäisyytenä asunnosta Helsingin keskustaan. Helsingin keskustaksi 

määriteltiin Rautatientori. Helsingin keskusta valittiin kohteeksi, sillä aikaisemmat tutkimukset 

ovat osoittaneet, että pääkaupunkiseudulla ei ole kilpailevaa alakeskittymää, joka voisi kilpailla 

pääkeskustan vaikutuksen kanssa (esim. Lönnqvist, 2015).  Lisäksi mitattiin etäisyyttä 

lähimpään aluepalvelukeskittymään eli kauppakeskukseen. Paikkatietoteknologiaa hyödyntäen 

tarkasteltiin kohteiden saavutettavuutta autolla, julkisilla ja kävellen. Useimmat kiinteistömallit 

käyttävät yksinkertaista funktioita, jolla mitataan etäisyyttä keskustaan. Kaupungit kuitenkin 

harvoin istuvat tähän yksikeskuksiseen malliin (Thériault et al., 1999). Kaupungit ovat useiden 

palveluiden yhdistelmiä, joista löytyy alakeskuksia ja kauppojen keskittymiä. Päivittäispalvelut 

sijaitsevat usein naapuristossa. Näistä syistä johtuen saavutettavuuden mittaaminen sisältää 

paljon muutakin kuin vain kohteen etäisyyden laskemisen keskustaan. Useissa tutkimuksissa 

etäisyys mitataan yhä linnuntienä kaupungin keskustaan, mikä ei kerro suoraan kohteen 

todellisesta saavutettavuudesta. Tarkempia tuloksia saadaan, kun hyödynnetään tieverkon 

tietoja laskettaessa etäisyyksiä kohteisiin. Tieverkkoa hyödyntämällä voidaan huomioida myös 

nopeusrajoitukset ja tarkoituksesta riippuen laskea lyhintä reittiä, lyhintä matkustusaikaa tai 

vaikka kustannusindeksiä. Tieverkkoanalyyseissa on kuitenkin riskinä, etteivät ne itsessään 

huomioi todellista matkustusaikaa tai pysäköintiaikaa, vain liikennevälineessä käytetyn ajan. 

Tämän takia tässä tutkimuksessa käytetään Helsinki Region Travel Time Matrix:in (Toivonen 

et al., 2015) saavutettavuustietoja pohjana analyyseille. Aineisto sisältää pääkaupunkiseudun 

saavutettavuustiedot autolla, julkisilla ja kävellen (Toivonen et al., 2014). Saavutettavuustiedot 

ovat laskettu pääkaupunkiseudulla rasterimuotoiselle aineistolle, 250m x 250m ruuduille, joten 

täysin tarkkoja ovelta ovelle tietoja ei tällä analyysillä saada. Aineiston käyttö on kuitenkin 

perusteltua, sillä se antaa tarkempaa tietoa kuin aiemmin tehdyt tutkimukset 

pääkaupunkiseudulla. Rasterikoon ollessa suhteellisen pieni 250m x 250m, voidaan 

perustellusti väittää, että tämä on realistinen kävelyetäisyys (Daniels & Mulley, 2013; Helsingin 

seudun liikenne, 2016) ja näin ollen voidaan olettaa, että saavutettavuusanalyysin antamat 

tulokset kuvastavat hyvin asunnon saavutettavuutta. 

Korrelaatiomatriisia ja hajontakuvioita tarkastellessa huomattiin, että lineaarisen vaikutuksen 

ehto ei toteutunut kauppakeskuksen etäisyyden ja asunnon hinnan välillä. Tähän on varmasti 

useimpia syitä. Ensinnäkin ei ollut varmuutta, että näillä valituilla kauppakeskuksilla on 

positiivinen vaikutus asuntojen hintoihin. On hyvin mahdollista, että osa kauppakeskuksista on 
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profiloitunut negatiivisesti eikä niiden välitön läheisyys nosta asunnon hintaa. Lisäksi 

kauppakeskusten laadusta ei ollut tietoa. Täytyy myös huomioida, että useat kauppakeskukset 

on rakennettu autoilun ehdoilla moottoriteiden varteen asuinalueiden reunoille. Toiset 

kauppakeskukset on puolestaan suunniteltu joukkoliikenteen solmukohtiin. Kauppakeskukset 

ovat palvelutasoltaan ja saavutettavuudeltaan huomattavan erilaisia ja tämä näkyy myös 

lineaarisen korrelaation puuttumisena. Tämä ei tarkoita, etteikö kauppakeskusten 

saavutettavuuden ja asuntojen hintojen välillä olisi yhteyttä, se saattaa olla epälineaarista. 

Tämän tutkimuksen puitteissa ei kuitenkaan lähdetä tätä yhteyttä selvittämään. 

Saavutettavuutta mitataan tässä tutkimuksessa vain keskusta etäisyyden avulla.  Aineisto on 

jaoteltu neljään osaan alueellisesti. Kantakaupunki on ainoa, joka on tarpeeksi lähellä Helsingin 

keskustaa, jotta keskusta on saavutettavissa kävellen 20 minuutin sisällä. Muilla asuin alueilla 

ei ole asuntoja, joista keskustaan olisi kävelyetäisyys. Eri alueet halutaan pitää keskenään 

vertailukelpoisina, joten saavutettavuutta mallinnetaan lopullisessa analyysissa vain julkisilla 

ja autolla.  

 

 

5.2.2.5 Yhteenveto valituista muuttujista 

 

Lopulliseen hedoniseen regressiomalliin valikoitu muuttujiksi asunnon fyysisten 

ominaisuuksien osalta asunnon pinta-ala, asuinkerros, kunto ja ikä. Lähiympäristön osalta 

muuttujaksi otettiin mukaan vain etäisyys meren rantaan. Alueen sosioekonomista tilannetta 

kuvaa regressiomallissa yksi muuttuja, joka on luotu pääkomponenttianalyysillä asukkaiden 

keskituloista, työttömien osuudesta työvoimasta ja korkeakoulutettujen osuudesta. 

Saavutettavuutta on kuvaamassa etäisyys Helsingin keskustaan matkustusaikana ja tätä 

muuttujaa on mitattu autolla ja julkisilla.  

 

5.3 Regressiomallin muodostaminen 
 

Hedoniseen regressiomallien mukaan otettavien muuttujien päättämisen jälkeen luotiin 

regressiomallit käyttäen rakentamismenetelmänä Enter -menetelmää. Enter -menetelmä lisää 

kaikki valitut muuttujat, joilla on lineaarinen yhteys selitettävään muuttujaan mukaan malliin. 

Asuntomarkkinatutkimuksessa käytetään usein stepwise -menetelmää regressiomallia 
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rakentaessa (Fik, Ling, & Mulligan, 2003). Stepwise -menetelmässä ohjelma itse valitsee 

lopullisiin malleihin tilastollisesti merkitsevimmät muuttujat mukaan (Heikkilä, 2014). 

Menetelmän käyttö on usein perusteltua, kun halutaan useista eri muuttujista löytää 

tilastollisesti merkitsevimmät muuttujat ja näin ollen luoda malli, jolla on mahdollisimman 

korkea selitysaste. Tässä tutkimuksessa muuttujat on valittu tarkasti aikaisempien tutkimusten 

perusteella. Lisäksi muuttujien ja selitettävän muuttujan välinen tilastollisesti merkitsevä 

korrelaatio on tarkistettu jo ennen mallin rakentamisen aloittamista. Tärkein syy Enter -

menetelmän käytölle on kuitenkin se, että tämän tutkimuksen tarkoituksena on vertailla eri 

asuntotyyppien saavutettavuuden ja asunnon hinnan välistä suhdetta alueellisesti. Jotta tämä 

vertailu on mahdollista, on käytettyjen muuttujien oltava samat.  

Seuraavassa luvussa käsitellään hedonisen regressiomallin tuloksia. Tulosten käsittely 

keskittyy erityisesti eri asuntotyyppien alueellisen vertailuun. Malleista esitetään selitysasteen 

(R) sijasta korjattu selitysaste (adjusted R2). Tämä on oleellista varsinkin, kun mallia 

rakentaessa on käytetty Enter-menetelmää. Uusien muuttujien lisääminen regressioanalyysiin 

nostaa aina selitysastetta. Enter-menetelmä ”pakottaa” malliin mukaan myös muuttujia jotka 

eivät todellisuudessa lisää mallin selityskykyä vaikka muuttuja määrän lisäys nostaa 

selitysastetta. Tämä takia seuraavassa luvussa esitetään selitysasteen sijasta korjatut 

selitysasteet. Kuten jo aiemmin mainittiin, nämä korjatut selitysasteet, on myös muokattu 

heteroskedastisuuden osalta.  
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Kuva 11. Yleispiirteineen esitys tutkimusprosessin vaiheista.     
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5.4 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen validiteetti ilmaisee sen, onko onnistuttu mittaamaan tarkastelun kohteena olevaa 

asiaa tai ilmiötä. Reliabiliteetti puolestaan ilmaisee, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty 

mittari mittaa tutkittavaa ilmiötä. Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat asuntojen 

hinnat, erityisesti eri asuntotyyppien hinnat ja kuinka saavutettavuus vaikuttaa näihin. 

Asuntojen hintoja mallinnetaan tässä tutkimuksessa Oikotiellä vuonna 2016 myynnissä olleiden 

asuntojen hintapyynnöillä.  Aineisto ei ole optimaalisin asuntojen hintojen mallintamiseen, 

koska se ei sisällä kaikkia vuonna 2016 myynnissä olleita asuntoja. Aineistossa on vain 

Oikotiellä myynnissä olleet asunnot. Kuten aikaisemmin kappaleessa 4.2.1 on perusteltu, tämä 

aineisto tarjoaa kuitenkin kattavan otannan pääkaupunkiseudulla myynnissä olleista asunnoista. 

Aineisto sisältää asuntojen hintapyynnöt, ei lopullisia kauppahintoja. Tärkein huomio 

käytetystä aineistosta on, että se sisältää vain tiedon siitä että asunto on ollut myynnissä 

kyseisenä vuonna ja on poistunut markkinoilta. Aineisto ei sisällä tietoa siitä onko asunto 

todellisuudessa myyty vai onko myyjä ottanut sen pois myynnistä. Vaikka useimmat asunnot 

ovatkin tulleet myydyiksi, osa ei ole. Tämä täytyy huomioida tuloksia tulkittaessa, koska 

aineisto ei todellisuudessa kuvaa vuoden aikana myytyjä asuntoja, vaan myynnissä olleita 

asuntoja. Tulkinta perustuu tässä tutkimuksessa asuntojen hedonisten hintojen teoriaan (Adair 

et al., 1996).  Hedonisen hintojen mallissa asunnon myyntihinnan oletetaan muodostuvan 

asunnon ominaisuuksista ja kertovan tätä kautta kuinka paljon ostajat arvostavat kyseenomaista 

ominaisuutta. Tässä tutkimuksessa aineistona on käytetty myyntihinnan sijasta hintapyyntöä. 

Tällöin asunnon hinnan on arvottanut sen myyjä, ei ostaja. Voidaan argumentoida, että myyjän 

hintapyyntö asunnosta perustuu asuntojen kysyntään ja kuvastaa samalla tavalla asunnon 

ominaisuuksien arvottamista. Markkinoilla ylihinnoitellut tai väärin hinnoitellut asunnon eivät 

mene kaupaksi ja myyjä joutuu muokkaamaan hintapyyntöään. Ongelmaksi tulee tämän 

aineiston kohdalla se, että aineisto ei sisällä tietoa onko asunto todellisuudessa myyty vai onko 

myyjä ottanut sen pois markkinoilta. Joten käytetyssä aineistossa on vääristymiä, eikä se 

kuvasta puhtaasti asuntojen myyntihintoja. Oletettavaa on, että asuntoja on otettu pois 

myynnistä kaikista asuntotyypeistä ja kaikilta alueilta, mutta ei ole tietoa ovatko nämä 

vääristymät keskittyneet erityisesti johonkin tiettyyn asuntotyyppiin tai alueeseen. Tuloksia 

tulkittaessa täytyy kuitenkin huomioida tämä aineiston rajoite ja tutkimus pitäisikin toistaa 

todellisiin myyntihintoihin perustuvalla aineistolla.  
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Tutkimuksessa on käytetty vain yhden vuoden aineistoa, joten tulosten perusteella ei voida 

tehdä yleistyksiä koko asuntomarkkinoista. Jos halutaan tehdä yleistyksiä tai tutkia 

asuntomarkkinoilla tapahtuneita muutoksia täytyisi tehdä pidemmän aikavälin tarkastelu. 

Yhden vuoden tarkastellussa pitää aina huomioida, että siinä näkyy vallitsevat trendit ja vuoden 

aikana tapahtuneet muut muutokset markkinoilla. Kyseenomainen tarkasteluvuosi saattaa myös 

poiketa muista vuosista. 

Tutkimuksessa keskitytään erityisesti asuntotyyppeihin ja näiden vertailuun. Aineisto on rajattu 

asuntotyyppeihin huoneluvun perusteella ja näistä on luotu neljä vertailuryhmää: yksiöt, 

kaksiot, kolmiot ja neliöt sekä suuremmat asunnot. Tässä kohtaa pitää huomioida, että 

viimeinen ryhmä sisältää muita ryhmiä laajemman hajonnan asunnon koossa ja 

ominaisuuksissa. Tämä on pidettävä mielessä tuloksia vertaillessa ja johtopäätöksiä tehdessä. 

Asuntotyyppien lisäksi aineisto on jaoteltu myös aluerajauksien mukaan ja nämä valitut 

aluerajaukset vaikuttivat tuloksiin voimakkaasti. Aluerajauksen rajoitteita on kuvattu 

tarkemmin kohdassa 2.3.1. 

Tutkimuksessa keskitytään saavutettavuuden ja asuntojen hintojen väliseen suhteeseen. 

Saavutettavuuden mittaamiselle ei ole yleisesti käytettyä menetelmää. Valittu menetelmä 

vaikuttaa saatuihin tuloksiin ja niistä tehtäviin johtopäätöksiin. Tämän tutkimuksen 

saavutettavuus analyysit pohjautuvat linnuntien osalta suoraan etäisyyteen, joka on mitattu 

Esrin ArcMap sovelluksella. Autoilun ja julkisen liikenteen saavutettavuuden osalta muuttujat 

pohjautuvat Helsinki Travel Time Matrixiin. Sekä linnuntien että Travel Time Matrixin tietojen 

käyttöön liittyy useita rajoitteita, joita on käsitelty tarkemmin kappaleissa 4.2.2 ja 5.2.2.4. 

Tutkimuksessa on tutkittu eri saavutettavuus muuttujien vaikutusta asuntotyyppien hintoihin. 

Analyysit on tehty käyttäen hedonista regressiomallia. Valittu analyysitapa ja malli vaikuttavat 

oleellisesti saatuihin tuloksiin. Hedonisen regressiomallin käyttöön liittyy useita lähtöoletuksia 

sekä rajoitteita. Näiden huomiointi on selitetty kappaleessa 5.2. Regressiomallin tulokset ovat 

riippuvaisia siinä käytetyistä muuttujista. Tässä tutkimuksessa käytetyt muuttujat perustuvat 

teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. Täytyy kuitenkin huomioida, että muuttujien valintaan 

on vaikuttanut myös saatavilla ollut aineisto ja tutkijan tekemät päätökset. On myös tärkeää 

huomioida puuttuvat muuttujat, esimerkiksi palveluiden vaikutusta asuntojen hintoihin ei ole 

pystytty tässä tutkimuksessa huomioimaan. Käytetty regressiomalli pyrkii huomioimaan 

puuttuvat muuttujat virhetermien avulla. Virhetermejä on myös korjattu heteroskedastisuuden 

osalta, mutta virhetermien klusteroitumista ei ole pystytty käytetyillä menetelmillä korjaamaan. 
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Tämä saattaa vaikuttaa voimakkaastikin tulosten tilastolliseen merkitsevyyteen ja mahdollisissa 

jatkotutkimuksissa virhetermien klusteroituminen pitäisi huomioida. Hedonisen 

regressiomallien tuloksia tulkitessa on keskitytty vain tilastollisesti merkitseviin tuloksiin, jotta 

voidaan varmistaa, etteivät tulokset johdu sattumasta. Tutkimuksen aikana tehdyt päätökset, 

valinnat ja aineiston muokkaukset on pyritty dokumentoimaan tarkasti ja näin on varmistettu 

myös, että tutkimus on toistettavissa.   

 

6. Tulokset 

 

6.1 Kaikki kerrostaloasunnot  
 

Tässä tutkimuksessa yhtenä tutkimuskysymyksenä on tarkempien saavutettavuusanalyysien 

vaikutus hedoniseen hintamalliin. Taulukossa 3 on esitetty eri mittaustavoin saatujen 

saavutettavuusmuuttujien vaikutus asunnon hintaan. Saavutettavuutta on mitattu suorana 

etäisyytenä kohteiden välillä eli linnuntienä. Lisäksi saavutettavuutta on mitattu julkisilla 

liikennevälineillä sekä yksityisautolla. Malleihin on lisätty aina vain yksi näistä 

saavutettavuusmuuttujista kerrallaan, sillä muuttujat mittaavat samaa asiaa vain eri tavoin 

mitattuna. Ei olekaan yllättävää, että saavutettavuus muuttujien välinen korrelaatio on todella 

korkea (korrelaatio vaihtelee välillä 0,859-0,919, Liite 1). Malleissa 1-4 ei ole huomioitu 

ollenkaan myöhemmin käytettävää aluerajausta. Näissä malleissa tutkitaan siis 

pääkaupunkiseutua yhtenäisenä asuntomarkkina-alueena, eikä huomioida esimerkiksi 

asuinkunnanvaikutusta. Kun pääkaupunkiseutua tarkastellaan yhtenä markkina-alueena, 

huomataan saavutettavuusmuuttujan nostavan mallien selitysastetta. Mallien selitysasteen 

muutos on tilastollisesti merkitsevä ja se nousee noin 4 prosenttiyksikkö kun jokin 

saavutettavuusmuuttujista otetaan mukaan malliin. Yllättävää on kuitenkin se, että parhaiten 

asuntojen hintoja, valituista saavutettavuusmuuttujista, näyttää selittävän saavutettavuus 

linnuntietä pitkin, eikä saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä tai autolla. Tämä tulos 

näyttäisi osoittavan, että tarkemmat saavutettavuus muuttujat eivät paranna hedonisen 

hintamallin selityskykyä tällä aineistolla ja rajauksella.  

 

Seuraaviin malleihin (mallit 5-8) on lisätty mukaan aluerajaus-dummy, jotta 

pääkaupunkiseudun eri kuntien vaikutus saadaan myös huomioitua. Mallissa 5 ei ole mukana 
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ollenkaan saavutettavuusmuuttujaa, jotta saadaan vertailukohta muille malleille. Mallissa 6 

mukaan on lisätty etäisyys linnuntienä. Malli 7 sisältää saavutettavuuden julkisella liikenteellä 

ja malli 8 puolestaan saavutettavuuden yksityisautolla. Tässäkin huomion arvoista on, että 

tarkemmat saavutettavuus muuttujat eivät näytä parantavan hedonisen hintamallin 

selittävyysastetta. Kaikissa neljässä mallissa selitysasteen muutos on tilastollisesti merkitsevä, 

mutta sen vaikutus on vähäinen.  

 

Tarkasteltaessa malleja, jotka sisältävät saavutettavuusmuuttujan, nähdään että eri 

saavutettavuusmuuttujat selittävät eri määrän kerrostaloasuntojen hinnasta. 

Saavutettavuusmuuttujien selitysosuus laskee, kun malleihin otetaan myös aluerajausdummyt 

mukaan (mallit 5-8). Tämä on täysin oletettavaa, sillä alueet sijaitsevat eri etäisyyksillä 

Helsingin keskustasta. Alueet ja saavutettavuusmuuttujat korreloivatkin selvästi keskenään 

(Liite 1).  

Taulukko 3. Kaikki kerrostaloasunnot samassa hedonisessa regressiomallissa.  
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6.2 Asuntotyypit 

  

Aineisto on jaettu seuraavissa malleissa (mallit A-D) myös asuntotyypin mukaan (taulukko 4). 

Mallissa on mukana alue dummy-muuttujana. Mallista nähdään, että alue vaikuttaa 

tilastollisesti merkitsevästi kaikkien eri asuntotyyppien hintoihin (sig> 0,05 = *). Tästä syystä 

seuraaviin malleihin on tehty jako myös alueen perusteella (taulukko 6). Alueen ja 

saavutettavuuden välillä on myös korkea keskinäinen korrelaatio (Liite 1). Aluemalleihin 

jakaminen mahdollistaa tulosten tulkitsemisen alueellisesti. Näin ollen voidaan päätellä kuinka 

paljon itse saavutettavuus vaikuttaa asunnon hintaan, kun alue on jo huomioitu erikseen. 

 

Huomattavaa on, että olettamus siitä, että tarkemmat saavutettavuusmuuttujat antaisivat 

paremmin selittävän hintamallin ei yksiselitteisesti näytä toteutuvan, myöskään tilanteessa, kun 

aineisto on luokiteltu asuntotyypin mukaan. Selitysasteissa alkaa kuitenkin esiintyä eroja. 

Yksiöiden ja kaksioiden kohdalla saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä näyttäisi antavan 

parhaan selitysasteen. Kolmioiden kohdalla korkeimman selitysasteen antaa saavutettavuus 

linnuntietä. Neliöiden ja sitä suurempien asuntojen kohdalla ero selitysasteissa eri 

saavutettavuusmuuttujia käyttäessä oli todella vähäinen. Seuraavaksi tarkastellaan tilannetta, 

kun aineisto jaetaan myös aluerajausten mukaan. Eli tarkastellaan, vaikuttaako saavutettavuus 

asuntotyyppien hintoihin eri tavoin eri alueilla. 
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Taulukko 4. Hedoniset regressiomallit muodostettu asuntotyyppien mukaan.  
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6.3 Asuntotyypit ja aluerajaus huomioitu 
 

Mallit 9-56 (taulukko 6, s.56) on rajattu käytetyn aluerajauksen sekä asuntotyyppien mukaan 

omiksi malleikseen. Tämä on tehty, jotta nähdään miten saavutettavuusmuuttujat vaikuttavat 

eri asuntotyyppien hintoihin alueellisesti. Taulukossa 5 näkyy eri saavutettavuusmuuttujien 

mediaanit ja vaihteluvälit. Nämä on esitetty, jotta pystytään varmistamaan, etteivät eri alueiden 

erot saavutettavuusmuuttujien välillä selity vain saavutettavuusmuuttujissa tapahtuvilla 

muutoksilla. 

 

Taulukko 5. Saavutettavuusmuuttujien etäisyysarvojen vaihteluvälit ja mediaanit.  

 

Tarkasteltaessa saavutettavuuden vaikutusta yksiöiden hintoihin alueellisesti nähdään ero 

kantakaupungin ja muiden alueiden välillä (taulukot 6 ja 7). Kantakaupungissa saavutettavuus 

selittää huomattavasti vähemmän asuntojen hinnoista kuin muilla alueilla. Kantakaupunkia 

lukuun ottamatta, muilla alueilla yksiöiden hintoja selittää paremmin saavutettavuus julkisilla 

kuin savutettavuus autolla (mallit 9-20). Kun yksiöiden tarkastelusta siirrytään kaksioihin, 

muuttuu eri saavutettavuusmuuttujien vaikutus. Vantaata lukuun ottamatta, kaksioiden 

hintoihin vaikuttaa enemmän niiden saavutettavuus autolla kuin julkisilla liikennevälineillä 

(mallit 21-32). Vantaan kohdalla saavutettavuus autolla ei vaikuta merkittävästi asuntojen 
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hintoihin.  Tulkittaessa saavutettavuuden vaikutusta kolmioiden hintoihin näissäkin malleissa 

(mallit 33-44) kaikilla muilla alueilla, paitsi Vantaalla, saavutettavuus autolla vaikutti enemmän 

asunnon hintaan kuin saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Vantaalla puolestaan kaikki 

saavutettavuusmuuttujat selittivät huomattavasti vähemmän asuntojen hintojen vaihtelua kuin 

muilla alueilla. Lisäksi Vantaalla saavutettavuus julkisilla selitti noin kaksi kertaa paremmin 

asuntojen hintoja kuin saavutettavuus autolla. Neliöiden ja huoneluvultaan tätä isompien 

asuntojen kohdalla saavutettavuus autolla vaikuttaa hieman enemmän asuntojen hintoihin 

kantakaupungissa ja muualla Helsingissä kuin saavutettavuus julkisilla. Vantaan kohdalla ei 

voida tehdä päätelmiä, sillä saavutettavuus autolla ja linnuntietä eivät kumpikaan olleet 

tilastollisesti merkitseviä. Espoon tulos on kuitenkin yllättävä, saavutettavuus autolla ja 

julkisilla liikennevälineillä vaikuttaa hintoihin melkein saman verran, julkisilla hieman 

enemmän (mallit 45-56).  
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Taulukko 6. Yksiöiden ja kaksioiden hedoniset regressiomallit alueittain. 
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Tarkasteltaessa kantakaupunkia alueellisesti huomataan, että saavutettavuuden vaikutus 

hintoihin on vähäisempi kuin muilla alueilla. Tämä on linjassa sen kanssa, että koko 

kantakaupungin alueella saavutettavuus on suhteellisen hyvä ja huomattavasti parempi kuin 

muilla alueilla (taulukko 5, s.54). Kaikissa kantakaupungin asuntotyypeissä asunnon hintaan 

vaikuttaa enemmän sen saavutettavuus autolla kuin julkisilla.  

 

Espoossa puolestaan ero on huomattava eri asuntotyyppien välillä. Yksiöissä, kaksioissa ja 

kolmioissa saavutettavuus selittää lähemmäs kolmasosan asuntojen hintojen vaihtelusta, mutta 

neliöiden tai sitä isompien asuntojen kohdalla selittävyys jää reilusti vähäisemmäksi, vain 

viidesosan tuntumaan. Yksiöt ovat ainoa asuntotyyppi, joiden hintaa selittää paremmin 

saavutettavuus julkisilla kuin autolla. Kaikkien muiden asuntotyyppien hintoihin vaikuttaa 

voimakkaammin saavutettavuus autolla. Espoon kohdalla on myös mainittava, että se on ainoa 

alue, jossa kaikkien asuntotyyppien kohdalla linnuntie selitti huomattavasti enemmän asuntojen 

hintoja kuin saavutettavuus autolla tai julkisilla liikennevälineillä.  

 

Kantakaupungin ulkopuolisessa Helsingissä saavutettavuus julkisilla selittää hieman paremmin 

yksiöiden hintoja, mutta kaikkien muiden asuntotyyppien kohdalla saavutettavuus autolla 

selittää paremmin asuntojen hintoja (mallit 9-20). Selittävyysastetta tarkasteltaessa huomio 

kiinnittyy siihen, että tällä alueella selitysasteet ovat huomattavasti matalampia kuin muiden 

alueiden kohdalla. 

 

Vantaan tulokset poikkeavat huomattavasti muiden alueiden tuloksista. Vantaalla, yksiöitä 

lukuun ottamatta, saavutettavuus autolla ei ole tilastollisesti merkitsevä (kaksiot ja neliöt) tai 

sen vaikutus on selvästi muita alueita vähäisempi (kolmiot). Vantaa on ainoa alueista, jossa 

saavutettavuusmuuttujat eroavat näin selvästi toisistaan. Yksiöiden ja kolmioiden kohdalla 

saavutettavuus autolla ja julkisilla on molemmissa tilastollisesti merkitsevä. Ero näiden 

muuttujien välillä on huomattava, saavutettavuus julkisilla selittää melkein kaksikertaisesti 

paremmin asuntojen hintoja kuin saavutettavuus autolla. Vantaan tuloksissa huomattavaa on 

myös, että se on ainoa tutkittavista alueista, jossa saavutettavuus julkisilla selittää paremmin 

asunnon hintoja kuin saavutettavuus linnuntietä. Vantaan kohdalla myös osa muista selittävistä 

muuttujista, kuten alueen sosioekonomisen rakenteen vaikutus asuntotyyppien hintoihin, eroaa 

muista tutkimusaleuista. Vantaalla sosioekonomisen rakenteen vaikutus asuntotyyppien 

hintoihin oli vähäisempi kuin muilla tutkimusalueilla. Tämä selittyy sosioekonomista 

rakennetta kuvaavien muuttujien arvoilla ja niiden vaihtelulla. Tutkimuksessa käytettiin 
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koulutettujen osuutta, asukkaiden keskituloja ja työttömien osuutta työvoimasta kuvaamaan 

alueen sosioekonomista rakennetta. Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että Vantaa on 

homogeenisempi näiden muuttujien osalta vertailtaessa muuhun pääkaupunkiseutuun. 

Esimerkiksi Vilkaman et al. (2014) tutkimuksessa, jossa vertailtiin pääkaupunkiseudun 

sosioekonomisia eroja alueittain, huomattiin että Vantaan kohdalla erityisesti koulutustason ja 

tulotason vaihtelu olivat vähäisempää kuin muissa pääkaupunkiseudun kunnissa. Kun 

asuinalueiden välillä ei ole suurta vaihtelua sosioekonomisessa rakenteessa, vaan ne ovat 

homogeenisiä, niin ei alueen sosioekonominen rakenne myöskään vaikuta voimakkaasti 

asuntojen hintoihin. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan avata tarkemmin sosioekonomisen 

rakenteen vaihtelun (tai vaihtelun vähäisyyden) mahdollisia syitä, johtuen tutkimuksen 

rajallisesta laajuudesta.  
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Taulukko 7. Kolmioiden ja neliöiden hedoniset regressiomallit alueittain. 

 

 

 



60 
 

7. Keskustelu 

 

Tuloksista nähdään, että eri asuntotyyppien hintoihin vaikuttaa eri määrissä niiden 

saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä ja autolla. Huoneluvultaan pienissä asunnoissa 

hintoihin vaikuttaa enemmän niiden saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Isompien 

asuntojen hintoihin puolestaan vaikuttaa enemmän niiden saavutettavuus autolla. Nämä 

tulokset eivät ole yllättäviä ja osa erosta selittyykin suoraan kotitalouden koolla. Isoimmissa 

kotitalouksissa on lapsia ja usein myös auto. Näissä on kuitenkin eroja alueellisesti.  

Eri asuntotyyppejä vertaillessa alueellisesti huomataan, että yksiöiden hintoihin vaikuttaa 

selvästi eri tavalla saavutettavuus kuin muihin asuntotyyppeihin. Yksiöiden hintoihin vaikuttaa 

pääsääntöisesti enemmän niiden saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä kuin autolla. 

Yksiöissä asuu useimmiten vain yksi henkilö (Ristimäki et al., 2017). Voidaanko siis olettaa, 

että yksinasujat arvostavat enemmän asunnon saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä kuin 

autolla? Tämä oletus on linjassa aikaisempien tutkimusten (esim. Backman, 2016b; Strandell, 

2017) kanssa, joissa on huomattu yksinasuvien olevan muita useammin autottomia. 

Yksinasuvia on eniten nuorten ja ikääntyneiden ikäryhmissä (Ristimäki et al., 2017) ja nuorten 

ajokorttien hankinnan vähentyminen selittää osaltaan tätä autottomuutta (Strandell, 2017).   

Kiinnostavaa yksiöiden tuloksissa on, että kantakaupungin alueella saavutettavuus ei selittänyt 

yhtä paljon yksiöiden hinnoista kuin muilla alueilla ja erityisesti julkisen liikenteen selittävyys 

jäi muita alueita matalammaksi. Koko kantakaupunki on suhteellisen hyvin saavutettavissa 

(taulukko 5, s. 54).  Paljon puhutaan nykyään urbaanista keskusta-asumisesta, johon vaikuttavat 

urbaanit elämäntavat ja valinnat.  Kaupunkien keskustoihin on syntynyt yksineläville palveluita 

ja alakulttuuria, mikä houkuttelee yksineläviä keskustoihin. Pääkaupunkiseudun 

kantakaupungin yksiöt ovat kooltaan samaa kokoluokkaa kuin muiden tutkittavien alueiden 

yksiöt (Liite 2). Silti näiden yksiöiden neliöhinnat ovat huomattavasti korkeammat kuin muiden 

tutkittavien alueiden. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että kantakaupungin aluetta suositaan 

sen hyvän saavutettavuuden ja palvelutarjonnan takia, mutta Helsingin kantakaupungin sisällä 

parempi saavutettavuus ei enää nosta yksiön hintaa samalla tavalla kuin muilla alueilla. 

Näyttäisinkin siltä, että kantakaupungin yksiöiden hinnat ovat niin korkealla, että jos ostaa 

asunnon kantakaupungista, niin silloin ratkaisevaksi tekijäksi ei muodostu enää paremman 

saavutettavuuden tavoittelu vaan rajallisen pinta-alan maksimointi. Tämä korostuu etenkin 

yksiöiden kohdalla, sillä asumiskustannukset kuormittavat enemmän yksinasuvia ja he 
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käyttävät keskimäärin suuremman osan tuloistaan asumiseen kun muut kotitaloudet (Backman, 

2016b).  

Muilla kuin kantakaupungin alueilla saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä vaikutti 

enemmän yksiön hintaan ja puolestaan asunnon pinta-ala ei vaikuttanut läheskään yhtä 

voimakkaasti yksiön hintaan. Tätä ei voida selittää alueellisella yksiöiden koon vaihtelulla, sillä 

alueella Helsinki-muu oli pienimmät yksiöt, keskiarvoltaan 31 m² ja kaikilla muilla alueilla 

yksiön keskikoko oli 34 m² (Liite 2). Vaikuttaisi siltä, että kun siirrytään alueille 

kantakaupungin ulkopuolelle ja etäisyys keskustaan kasvaa, niin paremman saavutettavuuden 

merkitys korostuu yksiöiden hinnoissa.   

Kaksioiden tuloksia tulkitessa alueellisesti huomataan, että saavutettavuus autolla selittää 

paremmin kaksioiden hintojen muodostumista kuin saavutettavuus julkisilla. Tapahtuuko 

ihmisten elämänvaiheessa, jotain oleellista kun siirrytään yksiöistä kaksioihin? Tässä kohtaa 

tarkempi tutkimus olisi oleellista, jotta voitaisiin selvittää vaikuttaako tähän muutokseen 

esimerkiksi tulojen kasvu tai pariutumisen tuoma elämänvaiheen muutos. Tällä aineistolla ei 

pystytä ottamaan kantaa tähän muutokseen, sillä muutoksen analysointia varten tarvittaisiin 

tietoja asunnonostajista ja heidän preferensseistään. Kolmioiden kohdalla 

saavutettavuusmuuttujien vaikutus pysyy melko samana kuin kaksioiden kohdalla. Näihinkin 

saavutettavuus autolla vaikuttaa enemmän kuin saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. 

Poikkeuksena on Vantaan alue. Vantaalla kolmioiden hintoihin näyttäisi vaikuttavan enemmän 

niiden saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä kuin autolla.  Suurten asuntojen kohdalla 

sama trendi jatkuu, saavutettavuus autolla selittää paremmin asuntojen hintoja kuin 

saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä, paitsi Vantaalla. Asuntotyyppien hinnoissa on eroja 

alueellisesti ja seuraavaksi pohditaan aluekohtaisesti mikä vaikuttaa näihin eroihin.   

Kantakaupungin eri asuntotyyppejä tarkasteltaessa huomataan, että kaikissa näissä 

saavutettavuus selittää hintojen muodostumisesta selvästi vähemmän kuin muilla alueilla. 

Kantakaupungin yksiöiden kohdalla nähtiin, että niiden hintoihin vaikutti selvästi enemmän 

pinta-alan maksimointi, kuin jo hyvän saavutettavuuden parantaminen. Sama tilanne näyttää 

olevan kaikissa kantakaupungin asuntotyypeissä. Tässä kohtaa näyttäisi pitävän paikkansa 

teoria rajallisista resursseista, koska kotitalouden tulot ovat rajalliset, niin se joutuu tekemään 

valintoja siitä mitä priorisoi asumisvalinnoissaan (Loikkanen, 2013). Kun kotitalous valitsee 

kantakaupungin urbaanin elämäntavan ja kalliimmat neliöhinnat, joutuu se rajallisten resurssien 

puitteissa tyytymään pienempään asuntoon. Muun Helsingin kohdalla nähdään selkeä ero 
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saavutettavuudessa julkisilla liikennevälineillä ja autolla.  Yksiöitä lukuun ottamatta kaikissa 

muissa asuntotyypeissä saavutettavuus autolla selittää asuntojen hintoja selvästi enemmän kuin 

saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä.  Kiinnostavaa on ero Espoon, Vantaan ja Helsinki-

muun välillä. Espoo on perinteisesti mielletty pääkaupunkiseudun kunnista eniten 

autoriippuvaiseksi, vaikkakin tilastojen valossa eniten autoja suhteessa asukaslukuun on 

Vantaalla (Tilastokeskus, 2016a). Tässä tutkimuksessa Espoon ja Vantaan asuntojen hinnoissa 

autoriippuvaisuus ei kuitenkaan näy. Vantaan kaikkien asuntotyyppien hintoihin vaikutti eniten 

niiden saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Espoon asuntojen hintoihin, lukuun ottamatta 

yksiöitä, vaikuttaa hiukan enemmän niiden saavutettavuus autolla kuin julkisilla 

liikennevälineillä. Espoon alueella tämä ero saavutettavuudessa autolla ja julkisilla 

liikennevälineillä on kuitenkin huomattavasti pienempi verrattuna Helsinki-muu alueen eroihin. 

Tämän aineiston pohjalta ei pystytä ottamaan kantaa mistä tämä ero tarkemmin johtuu. 

Tarvittaisiin lisätutkimuksia, jotta tähän pystyttäisiin tarkemmin perehtymään. Tämän aineiston 

pohjalta vaikuttaa muutenkin siltä, että alue Helsinki-muu vaatisi tarkempaa syventymistä sen 

erikoispiirteisiin. Mallien selitysastetta tarkasteltaessa nähdään, etteivät valitut muuttujat selitä 

Helsinki -muu alueen asuntojen hintoja minkään asuntotyypin kohdalta yhtä hyvin kuin muilla 

alueilla.  Espoon asuntojen hinnoissa yllättävää oli, että kaikkien asuntotyyppien kohdalla 

saavutettavuus mitattuna linnuntienä selitti parhaiten asuntojen hintoja. Espoon tapauksessa on 

kuitenkin muistettava, etteivät käytetyt mallit huomioi Länsimetron vaikutusta 

saavutettavuuteen, vaikka se todennäköisesti onkin jo näkynyt asuntojen hinnoissa.  Tämäkään 

ei silti selitä miksi saavutettavuus linnuntienä näyttää vaikuttavan enemmän asunnon hintoihin 

kuin saavutettavuus mitattuna matka-aikana.  Vantaan kohdalla tilanne on lähes päinvastainen. 

Vantaalla, yksiöitä lukuun ottamatta, saavutettavuus linnuntienä mitattuna selittää todella vähän 

asuntotyyppien hintojen muodostumisesta tai tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Vantaalla 

kaikkien asuntotyyppien hintoja selittää parhaiten saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. 

Verratessa muihin aluemalleihin ovat Vantaan selitysosuudet kuitenkin huomattavasti 

matalammat tämänkin muuttujan kohdalla.  Vantaan malleista huomataan, että rakennuskanta 

näyttää vaikuttavan voimakkaasti asuntojen hintoihin.  Rakennuskannan ja saavutettavuuden 

välillä ei ole korkeaa korrelaatiota, joten tämä pelkästään ei selitä saavutettavuuden saamia 

matalia selittävyysarvoja.  Onko mahdollista, että Vantaan omat yritys- ja palvelukeskittymät 

kilpailevat keskustan vaikutuksen kanssa ja tästä johtuen saavutettavuus Helsingin keskustaan 

ei nouse malleissa selittäväksi? Tätä voitaisiin tutkia lisäämällä malleihin aluekohtaisia 

palvelukeskittymiä ja mitata saavutettavuutta myös näihin. 
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Näitä alueellisesti jaettuja malleja tarkasteltaessa pitää kuitenkin muistaa aiemmin mainittu 

kritiikki osamarkkinoiden ja hallinnollisten rajojen välisestä yhteydestä tai sen mahdollisesta 

puuttumisesta (Bitter et al., 2007; Long et al., 2007; Wheeler et al., 2007). Tässä tutkimuksessa 

tehtiin osamarkkinajako asunnon ominaisuuden eli huoneluvun mukaan. Tuloksia tulkittaessa 

täytyy huomioida, että asunnon ominaisuuksiin perustuvan osamarkkinajaon tuottamat 

asuntojen hintojen erot eivät välttämättä kuvasta hintojen jakautumista käytettyjen 

aluerajausten mukaan. Vaikka tuloksissa näkyy selvästi eroja eri alueiden 

asuntotyyppimarkkinoiden välillä, pitäisi käytetyn aluerajauksen vaikutusta asuntotyypin 

hintaan tarkastella vielä jatkotutkimuksissa. Aluerajauksen vaikutuksen tutkimiseen voitaisiin 

käyttää esimerkiksi koulualueiden tutkimuksessa yleisesti käytettyä vertailumenetelmää. 

Menetelmässä rajan molemmilta puolilta valitaan ominaisuuksiltaan vastaavat asunnot, luodaan 

näistä vertailupari ja tutkitaan parien avulla, onko rajan eri puolilla eroja asuntojen hinnoissa 

(esim. Black, 2011). 

 

8. Johtopäätökset 
 

Tässä tutkimuksessa ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä oli miten tarkemmat 

saavutettavuusmuuttujat vaikuttavat hedonisen regressiomallin tarkkuuteen. Lähtöoletuksena 

oli, että saavutettavuuden mittaaminen suorana etäisyytenä asunnon ja keskustan välillä ei 

kuvaa realistisesti asunnon todellista saavutettavuutta. Oletettiin, että matkustusaika julkisilla 

liikennevälineillä tai autolla kertoisi tarkemmin asunnon todellisesta saavutettavuudesta. 

Saavutettavuuden vaikutusta mitattiin tutkimalla sen vaikutusta kerrostaloasuntojen hintoihin. 

Hedonisen regressiomallin avulla vertailtiin eroja näiden eri tavoin mitattujen 

saavutettavuusmuuttujien välillä. Lähtöoletus osoittautui kuitenkin vääräksi.  Tarkemmat 

saavutettavuusmuuttujat eivät tässä tutkimuksessa parantaneet mallin selityskykyä. Perinteinen 

tapa mitata etäisyyttä linnuntietä pitkin kuvasi jopa hieman paremmin kerrostaloasuntojen 

hintojen muodostumista.  Kiinnostavaa oli kuitenkin ero mallien selitysasteissa, kun 

saavutettavuutta mitattiin autolla tai julkisilla liikennevälineillä. Kerrostaloja tarkasteltaessa 

yhtenä kokonaisuutena saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä selitti paremmin asuntojen 

hintojen muodostumista kuin saavutettavuus autolla. Tämä tulos tukee muita viimeaikaisia 

tutkimuksia, jossa kaupunkialueiden kerrostaloasumisessa on tunnistettu arvostettavan niiden 

saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä (Backman, 2016a; Ristimäki et al., 2017; Strandell, 

2017).  
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Toisena tutkimuskysymyksenä oli, vaikuttaako saavutettavuus eri tavalla eri asuntotyyppien 

hintoihin. Tätä eroa tutkittiin mallintamalla saavutettavuuden vaikutusta neljän eri asuntotyypin 

hintoihin. Saavutettavuutta tarkasteltiin kolmella eri mittaustavalla, jotka olivat saavutettavuus 

linnuntienä, julkisilla liikennevälineillä ja autolla.  Saavutettavuus vaikutti eri määrissä eri 

asuntotyyppien hintoihin. Saavutettavuuden vaikutus asuntotyyppien hintoihin erosi myös 

mittaustavan mukaan.  Saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä nosti enemmän pienten 

asuntojen hintoja, kun taas isompien asuntojen hintoihin vaikutti enemmän niiden 

saavutettavuus autolla. Hedoninen hintateoria olettaa, että asunnon hinta koostuu sen 

ominaisuuksien summasta ja näille ominaisuuksille voidaan määrittää hinta. Hedoninen 

hintamalli perustuu ajatuksen, että tämä varjohinta kertoo, kuinka paljon kyseenomaista 

ominaisuutta arvostetaan asunnossa.  Tämän teorian perusteella näyttäisi, että hyvää 

saavutettavuutta julkisilla liikennevälineillä arvostetaan yksiöiden kohdalla enemmän kuin 

isompien asuntojen. 

Viimeiseksi pyrittiin vastaamaan kysymykseen vaikuttaako saavutettavuus asuntotyyppien 

hintoihin eri tavoin pääkaupunkiseudun eri alueilla. Tätä alueiden välistä eroa tarkasteltiin 

jakamalla eri asuntotyypit vielä alueittain omiksi kokonaisuuksiksi. Saavutettavuus vaikutti 

asuntotyyppien hintoihin eri määrissä pääkaupunkiseudun eri alueilla. Saavutettavuuden 

mittaustapa vaikutti myös eri määrissä eri alueiden asuntotyyppien hintoihin. Kantakaupungin 

alueella saavutettavuuden vaikutus asuntojen hintoihin oli matalin. Muun Helsingin alueella 

hintoja nosti niiden saavutettavuus autolla, kun taas Vantaalla asuntotyyppien hintoihin vaikutti 

enemmän niiden saavutettavuus julkisilla liikennevälineillä. Espoon alueella saavutettavuus 

julkisilla liikennevälineillä ja autolla vaikuttivat melko samoissa määrin asuntojen hintoihin.  

Tutkimuksen perusteella voidaan siis sanoa, että saavutettavuus vaikuttaa pääkaupunkiseudun 

kerrostaloasuntojen hintoihin, mutta sen merkitys vaihtelee asuntomarkkinoiden sisällä. 

Asuntomarkkinoiden sisällä saavutettavuuden merkitys vaihtelee niin alueellisesti kuin 

asuntotyypin mukaan. Asuntomarkkinoita tutkittaessa osamarkkinoiden huomioimisella on 

oleellinen rooli. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kerrostalot eivät ole 

homogeeninen asuntokanta. Perinteisen talotyyppierottelun rinnalla on tarpeellista huomioida 

myös talotyyppien sisällä tapahtuva vaihtelu. Kerrostaloja on yleensä tutkittu yhtenäisenä 

kokonaisuutena, jonka hinnan muodostumista on mallinnettu eri näkökulmista. Kerrostalot 

koostuvat kuitenkin eroavista asuntotyypeistä ja tämä tutkimus on osoittanut, että näiden 

asuntotyyppien hintojen muodostumisella on tilastollisesti merkitseviä eroja. Eri 

asuntotyyppien hintoihin vaikuttaa saavutettavuus eri tavoin ja eri määrissä. Asuntoja 



65 
 

suunniteltaessa näiden eroavaisuuksien tunnistaminen ja huomioiminen on oleellista. Varsinkin 

jos hedonisen hintamallin avulla pyritään tuottamaan tuloksia, joita voidaan hyödyntää 

kaupunkisuunnittelussa, on asunnon koon ja alueellisten erojen huomioiminen oleellista. 

Kerrostalojen käsitteleminen yhtenäisenä hyödykkeenä pelkistää tietoa, eikä paljasta 

asuntotyyppikohtaisia eroja.  Kotitalouden kannalta ei kuitenkaan ole yhdentekevää 

minkälaisesta kerrostaloasunnosta on kyse, vaan erityisesti huonekoko vaikuttaa ratkaisevasti 

kotitalouden sijoittumiseen ja ostopäätökseen. Suunnittelussa täytyisikin huomioida näiden eri 

asuntotyyppien erot, jotka syntyvät ostajien erilaisista preferensseistä.  Vaikka puhutaan 

pääkaupunkiseudun asuntomarkkinoista, on alueellisten erojen huomioiminen myös oleellista. 

Esimerkiksi yksiöiden hintojen muodostumisessa on eroja kantakaupungin ja Vantaan välillä.  

Asunnon eri ominaisuuksia arvostetaan eri alueilla eri määrissä ja tämä näkyy asuntojen 

hinnoissa. Alueellisissa asuntotyyppien hinnoissa näkyi myös eroja saavutettavuudessa 

julkisilla liikennevälineillä ja autolla. Saavutettavuudesta puhuttaessa olisikin oleellista 

selventää minkä liikennevälineen saavutettavuutta mitataan, sillä näillä on eriävät vaikutukset 

asuntotyyppien hintoihin.  

 

9. Jatkotutkimukset 
 

Tutkimuksen toistaminen todellisilla kauppahinnoilla olisi oleellista, jotta voidaan varmistaa, 

ettei tuloksiin ole vaikuttanut myyjän suunnalta mahdollinen asunnon virhehinnoittelu. 

Jatkotutkimuksiin kannattaisi myös mahdollisuuksien mukaan liittää mukaan palveluiden 

vaikutusta kuvaavia muuttujia. Kiinnostavaa ja luultavasti asuntojen hintoja paremmin 

selittävää, olisi mitata saavutettavuutta palveluihin eikä etäisyytenä keskustasta. Vaikka 

Helsingin keskusta onkin pääkaupunkiseudun palveluiden suurin keskittymä, ei se kuitenkaan 

ole ainoa palvelualue ja lähipalveluiden merkitystä se ei pysty korvaamaan. Palveluiden 

vaikutuksen mallintamista varten tarvittaisiin palvelutasoa kuvaava mittari, joka sisältäisi tiedot 

erilaisten palveluiden määrästä ja laadusta. Myös esimerkiksi hipsteri-indeksin* lisääminen 

malleihin voisi parantaa niiden selittävyyttä ja tuoda lisää tietoa kaupunkisuunnittelun tueksi.  

Näitä hipsteri-indeksin arvoja on laskettu kaupunkikohtaisesti, mutta tarkempia aluekohtaisia 

tietoja ei pääkaupunkiseudulta ole (Helsingin Sanomat, 2018). Lisäksi kuten jo tutkimuksen 

alussa mainittiin, on asunnosta olevilla näkymillä todistetusti vaikutusta asuntojen hintoihin ja 

näiden lisääminen malleihin jatkotutkimuksissa olisi hyödyllistä. Tekniikan ja paikkatieto-

ohjelmistojen kehityksen myötä näkymien tarkastelu 3D mallien avulla on entistä helpompaa. 
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3D ainestoa on valmiina paketteina ja esimerkiksi Helsingin kaupunki tarjoaa omia 3D 

mallejaan ilmaiseksi käyttöön (Helsingin kaupunki, 2018).  

Jatkotutkimuksissa saavutettavuus -analyysejä voitaisiin tarkentaa entisestään. Mahdollista 

olisi toistaa tutkimus käyttäen uusinta Travel Time Matrixia (Toivonen et al., 2018) ja 

tarkastella näin Länsimetron vaikutusta asuntojen hintoihin. Lisäksi saavutettavuutta 

kannattaisi tutkia suoraan ovelta ovelle, ilman ruututietokantaa, jotta saataisiin tarkempaa 

aineistoa ja pystyttäisiin huomioimaan myös kortteli ja katu kohtaiset erot. Myös 

saavutettavuuden mittaaminen eri liikkumismuodoilla, kuten pyörällä ja kävellen voisi tuoda 

lisäarvoa tutkimuksiin. Aikaisemmin pyöräilyn mallintamista on pidetty hieman haastavana, 

eikä sitä ole sisällytetty malleihin. Viime vuosina pyöräilyn mallintamista on kuitenkin 

kehitetty (Zimmermann, Mai, & Frejinger, 2017), ja sitä on käytetty myös saavutettavuuden 

mallintamisessa (Winters, Brauer, Setton, & Teschke, 2013). Lisätutkimuksissa 

saavutettavuuden mittaaminen muihinkin kohteisiin kuin keskustaan olisi tärkeää. Esimerkiksi 

palveluiden ja työpaikkojen saavutettavuutta on yleensä tutkittu. Työpaikkojen 

saavutettavuuden tutkinnassa tulee kuitenkin useita rajoitteita vastaan. Jos mahdollista olisi 

hyvä tutkia ihmisten todellisia työmatkoja. Tutkittaessa etäisyyksiä työpaikka keskittymiin tai 

työpaikkavaltaisille alueille nousee esiin kysymys, että mitataanko tutkimuksessa todella 

työpaikkojen vaikutusta asuntojen hintoihin vai sittenkin näiden tuomien rinnakkaisvaikutusten 

vaikutusta? Mitä hyötyä esimerkiksi lääkärille tai opettajalle on tekniikka-alan 

työpaikkakeskittymän hyvästä saavutettavuudesta? He saattavat hyötyä työpaikkakeskittymän 

tuomista palveluista tai parantuneista liikenneyhteyksistä, mutta on vaikea nähdä, että itse 

työpaikkojen saavutettavuus toisi heille suoraa hyötyä. Lisäksi saavutettavuutta olisi 

kiinnostava mallintaa erikseen myös alueen alakeskuksiin ja tarkastella näiden vaikutusta 

asuntojen hintoihin. Tämän tutkimuksen valossa näyttäisi, että asuntotyyppien hinnat eroavat 

alueellisesti ja näiden alakeskusten vaikutusten tutkiminen voisi selittää tätä alueellista 

eriytymistä. Aluekohtaisiin eroihin tulisi muutenkin kiinnittää huomiota jatkotutkimuksissa. 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin pääasiallisesti vain saavutettavuus-muuttujien arviointiin, 

mutta aineistosta nousi muitakin kiinnostavia eroja alueellisesti, kuten sosioekonomisen 

muuttujan vaikutuksen vaihtelu eri alueiden välillä.  

 

 

*Hipsteri-indeksi koostuu laskelmista, jossa mitataan kasvisruokaloiden, kahviloiden, 

tatuointistudioiden, design-putiikkien ja levykauppojen tiheyttä asukasta kohden. 
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Jatkotutkimuksissa oleellista olisi tehdä pidemmän aikavälin aikasarjatarkastelu, jotta 

pystyttäisiin tekemään tulosten perusteella yleistyksiä ja vertailuja. Lisäksi jatkotutkimuksissa 

käytettyjen aluerajausten merkitsevyys pitäisi varmentaa. On täysin mahdollista, että 

asuntotyyppien hinnat eivät todellisuudessa seuraa käytettyjä aluerajauksia, vaan niihin 

vaikuttaa täysin toiset rajat esimerkiksi palvelualueiden vaikutusalueet.   

Tässä tutkimuksessa käytetty analyysitapa, regressiomalli, perustuu hedonisten hintojen 

teoriaan. Kyseessä on kuitenkin vain teoria, joten ihmisten todellisia mieltymyksiä pitäisi 

tarkastella jatkotutkimuksissa. Teorian mukaan ostajien preferenssit kapitalisoituvat asuntojen 

hintoihin, mutta jotta näistä preferensseistä saataisiin tarkempaa tietoa, tarvittaisiin t ietoja itse 

asunnonostajista. Olisi kiinnostavaa selvittää keitä ovat nämä ihmiset, jotka ovat valmiita 

maksamaan enemmän yksiön hyvästä saavutettavuudesta ja ketkä taas mieluummin muuttavat 

Espooseen kolmioon. Lisäksi asunnonostajien tietojen avulla voitaisiin asuntotyyppi ja 

aluekohtaisesti tarkastella kuinka muuttunut väestörakenne ja muuttuneet asumistavat 

vaikuttavat asuntojen hintoihin.  
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