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Tiivistelmä: 

Peruskorjausta odottavien vuokratalojen ongelmana on ollut pitää vuokralaiset 

asunnoissa mahdollisimman pitkään ennen peruskorjauksen alkamista. Tämä 

laskee peruskorjauskohteen vuokrausastetta ja sitä kautta myöskin vuokranan-

tajan vuokratuottoja. Vuokranantaja voi yrittää sitouttaa asukkaan asuntoon pi-

demmäksi aikaa vuokraa laskemalla. Tämän tutkielman tarkoituksena on tutkia, 

onko vuokranalennus vuokranantajan näkökulmasta kannattavaa, ja millä taval-

la vuokranalennus vaikuttaa vuokrausasteeseen sekä vaihtuvuuteen. Vastaa-

vanlaista kokeilua on tehty Kojamo Oyj:n (myöhemmin Kojamo) omistamassa 

kohteessa Ilmarinkatu 44, joka toimii keskeisenä tutkimuskohteena tässä tut-

kielmassa.  

   Tutkielman aineisto on saatu Kojamolta ja aineistoon on kerätty Ilmarinkadun 

kohteen lisäksi muiden 2014 vuoden jälkeen peruskorjattujen talojen tiedot. Lo-

pullinen aineisto koostui yhteensä 19 talosta, joiden avulla vuokranalennuksien 

vaikutuksia tutkitaan. Pääasiallisena tutkimusmetodina toimii aikasarja-analyysi, 

jonka avulla tutkitaan lähestyvän peruskorjauksen aiheuttamia muutoksia tutkit-

tavissa tunnusluvuissa. 

   Tulosten perusteella vuokranalennuksilla on selkeät vaikutukset vuokrausas-

teeseen sekä talon vaihtuvuuteen. Vuokrausaste pysyy korkealla tasolla lähes-

tyvästä peruskorjauksesta huolimatta ja talon vaihtuvuus pieneni alennettujen 

vuokrien ansiosta. Vuokranantajan kannalta olennaisin tieto on kuitenkin vuok-

ratuottojen osuus, joka sekin itse asiassa nousi vuokranalennuksista johtuen.  

   Tutkielma antaa selkeän kuvan siitä, että vuokranalennuksien avulla vuokran-

antajan on mahdollista saada aiempaa suurempaa vuokratuottoa peruskorjaus-

ta odottavista kohteista. Vaikka tutkielmassa tutkitaan yhden talon antamia tu 



 

loksia, ovat saadut tiedot arvokkaita vuokranantajan näkökulmasta. Vuokran-

alennuksien käyttäminen peruskorjauskohteissa on paitsi tehokas myöskin ra-

hakas väline vuokranantajalle, mutta myöskin vuokralaiselle. Vuokranalennuk-

sien avulla päädytään siis niin kutsuttuun win-win -tilanteeseen, josta hyötyvät 

niin vuokranantaja kuin vuokralainenkin. 
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1. Johdanto 
 

Peruskorjauskohteiden ongelmana on ollut, että asukkaat haluavat muuttaa asunnosta 

pois hyvissä ajoin ennen peruskorjauksen alkamista. Vuokranantajan näkökulmasta 

tällainen tilanne pienentää vuokrausastetta sekä heikentää vuokratuottojen määrää. 

Onkin mielenkiintoista tutkia, miten tilanne saataisiin ratkaistua siten, että vuokralai-

nen saataisiin pysymään asunnossa pidempään ja vuokranantaja hyötyisi tilanteessa 

yhtä lailla.  

 

Tässä tutkielmassa erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat vuokranalennukset. Vuok-

ranalennus on vuokralaisen kannalta aina hyvä houkutin, mutta oleellista on tutkia, 

miten vuokranalennukset vaikuttavat vuokrasuhteeseen vapaarahoitteisissa peruskor-

jauskohteissa, ja millä tavalla vuokranalennukset ovat vuokranantajalle hyödylliset. 

Tarkoituksena on tutkia, millä tavalla tuleva peruskorjaus vaikuttaa talon vuokrausas-

teeseen ja voidaanko vuokranalennuksilla vaikuttaa merkittävästi vuokrausasteen ke-

hittymiseen ennen peruskorjauksen alkamista.  

 

On myöskin perusteltua tutkia, onko vuokranalennuksien myöntäminen vuokrananta-

jan kannalta perusteltua ja järkevää. On selvää, että vuokralaisen näkökulmasta vuok-

ranalennus on aina positiivinen asia, mutta mikäli tilanne olisi myöskin vuokranantajal-

le kannattava ratkaisu, saataisiin niin kutsuttu win-win -tilanne. Tällaisessa tilanteessa 

vuokranalennuksien myöntäminen olisi kummankin osapuolen kannalta paras ratkaisu 

ja kummatkin osapuolet hyötyisivät vuokranalennuksista. 

 

Peruskorjauskohteiden vuokrasuhteita tai niihin vaikuttavia tekijöitä on tutkittu varsin 

vähän, joten siinä mielessä tutkielman tekemiselle on hyvät perusteet. Kuten Heikki A. 

Loikkanen sekä Teemu Lyytikäinen kirjoittavat, asuntovuokrausalan tutkiminen on jo 

itsessään hyvin perusteltua, sillä asumiskustannukset ovat suurin yksittäinen kotitalou-

den menoeristä. Samaan aikaan vuokra-asuntojen monimuotoisuus asettaa omat 

haasteensa tutkimukselle. ”Asuminen on yhdistelmähyödyke, jossa asunnon koko, laa-

tu ja sijaintitekijät vaikuttavat - - vuokraan”. Erityisesti sijaintipäätöksen mukana tulee 

paljon muutakin kuin vain asunto: palvelut, kulkuyhteydet, etäisyydet ja niin edelleen 
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(Ahlqvist ;Raijas;Simpura ;& Uusitalo, 2008). Asuntovuokrausalan tutkimista puoltaa 

myöskin vuokralla asumisen suosion kasvu, sillä suomalaisista alle 40 -vuotiasta peräti 

kolme viidestä asuu vuokra-asunnossa. (Asunnot ja asuinolot (yleiskatsaus), 2020).  

 

Sijaintipäätöksen lisäksi asunnon viihtyvyys on noussut vahvaksi kriteeriksi vuokralla 

asujille. Asumisen joustavuus sekä huolettomuus ovat vaikuttaneet siihen, että yhä 

useampi kotitalous päätyy omistusasumisen sijaan vuokralle. Vaikka vuokrasuhteiden 

pituus onkin lyhentynyt ajan saatossa, on tälle trendille luonnollinen selitys. Ihmiset 

haluavat mukautua muuttuviin elämäntilanteisiin, kuten työpaikan vaihdokseen tai 

perhekoon muutokseen, ja vuokra-asumisen kautta on mahdollista etsiä aina kuhunkin 

elämäntilanteeseen sopiva asumisratkaisu. (Realia Management, Viitattu 28.5.2022) 

 

Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi vuokran suuruudella on vahva vaikutus asunnon 

valinnassa. Realia Managementin tutkimuksen mukaan peräti 90 prosenttia kyselyyn 

vastanneista piti vuokran suuruutta tärkeimpänä kriteerinä vuokra-asunnon valinnas-

sa. Kuten edellä on mainittu, asumismenot ovat kotitalouden suurin menoerä, ja näin 

ollen on luonnollista, että vuokran suuruus määrittää paljon myöskin kotitalouksien 

asumismahdollisuuksia (Realia Management, Viitattu 28.5.2022). Tämä antaa vahvan 

signaalin siitä, että vuokratason muutoksilla voidaan vaikuttaa asukkaiden vuokrasuh-

teiden kestoon sekä asumispäätöksiin.  

 

Tutkielman runko on varsin laaja, mutta tämä nähtiin tarpeelliseksi, koska tutkittavia 

elementtejä oli niin monta. Johdannon jälkeen käydään läpi olennaiset tutkimukseen 

liittyvät käsitteet ja perustellaan niiden käyttötarkoitus tutkimuksen kannalta. Olen-

naista on pohtia, millä tavalla kukin näkökulma vaikuttaa vuokralaisen vuokrauspää-

tökseen ja sitä kautta vuokranantajan vuokratuottoihin.  

 

Käsitteiden jälkeen avataan tarkemmin tutkimuskysymystä (luku 3). Teorian pohjalta 

käydään läpi, miten kukin näkökulma vaikuttaa tutkimuskysymykseen ja mitä vaikutuk-

sia sillä on vuokranantajan ja toisaalta vuokralaisen kannalta. Tärkeää on myöskin 

huomioida, miten eri näkökulmia tulee tutkia, jotta tutkimuskysymyksen kannalta 

olennainen tieto saadaan kerättyä ja hyödynnettyä.  
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Neljäs luku avaa tarkemmin sitä, minkälaisia tutkimusmetodeja tutkimustulosten saa-

miseksi on käytetty. Tässä luvussa kerrotaan datan keräämisestä ja sen muokkaamises-

ta sekä perustellaan, mitä tietoja on tarvittu tutkielmaa varten. Luvussa lisäksi avataan, 

minkälaisia tutkimusmenetelmiä on käytetty sekä kerrottu lyhyesti niiden taustat ja 

perustelut tämän tutkielman hyödyllisyyden kannalta. 

 

Viidennessä luvussa käydään syvällisemmin läpi käytetyn datan sisältöä ja sen käyttöä. 

Tämä luku kertoo tarkemmin datan sisällöstä ja kohteiden ominaisuuksista sekä perus-

telee, miksi tiettyjä rajoituksia on tehty datan suhteen. Datan muokkaamisesta sekä 

käyttötavasta on kerrottu tässä luvussa enemmän. 

 

Tuloksia käsittelevässä luvussa (6) on esitelty, minkälaisia tuloksia datan avulla on saa-

tu. Tuloksia on esitetty hahmottamisen kannalta parhaassa muodossa joko numeeri-

sesti tai kuvallisesti. Tämä luku esittää saadut tulokset, mutta ei juurikaan paneudu 

niiden tulkintaan tai johtopäätöksiin. 

 

Tulosten tarkempi analysointi on tehty luvussa 7. Analyysin avulla on tulkittu saatuja 

tuloksia ja tehty päätelmiä siitä, miten vuokrasuhteita voitaisiin kehittää tulevaisuu-

dessa vapaarahoitteisissa peruskorjauskohteissa. Myöskin tulosten hyödyllisyys niin 

vuokranantajan kuin vuokralaisen näkökulmasta käydään tässä luvussa tiiviisti läpi.  

 

Päätäntäluvussa (8) kootaan yhteen saadut tulokset, niiden tulkinnat ja esitetään eh-

dotelma toimintatavoista peruskorjauskohteissa. Päätännän ensisijaisena tavoitteena 

on koostaa lopputulokset sekä arvioida niiden todenmukaisuutta ja käytettävyyttä.  

 

Tämä tutkimus on toteutettu yhteistyössä Kojamo Oyj:n (entinen VVO-yhtymä Oyj, 

myöhemmin tässä tutkielmassa Kojamo tai vuokranantaja) kanssa. Kojamo on Suomen 

suurin asuntosijoitusyhtiö, joka tähtää erinomaiseen asiakaskokemukseen sekä vakaa-

seen taloudelliseen tulokseen (Kojamo Oyj, Vuosikertomus , 2021). Kojamolla on pitkät 

perinteet asuntosijoittamisen parissa sekä vahva suuntaus pitkäjänteiseen asuntosijoi-

tustoimintaan. Näin ollen Kojamon kanssa tehty yhteistyö antaa hyvät välineet tutki-

muksen tekemiseen ja tulosten todenmukaisuuteen.  
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2. Keskeisiä käsitteitä 
 

Tässä luvussa selitetään tutkielman kannalta keskeisiä käsitteitä, joiden avulla tutki-

muksen sekä vuokrausalan ymmärtäminen helpottuu. Erityisessä keskiössä tämän tut-

kielman osalta ovat vuokranalennukset, vuokratuotto sekä vuokrausaste, jotka esitel-

lään luvun loppuosassa. Tätä ennen perehdytään vuokrausalan peruskäsitteisiin, jotka 

helpottavat ymmärtämään vuokranalennuksien, vuokratuottojen ja vuokrausasteen 

lainalaisuuksia sekä mahdollisuuksia. 

 

2.1 Vapaarahoitteinen peruskorjauskohde 
 

Tässä tutkielmassa on otettu tarkasteluun ainoastaan sellaisia kohteita, jotka ovat va-

paarahoitteisia. Vapaarahoitteinen vuokra-asunto mielletään ”aravalainoitetun asumi-

sen vastakohdaksi. - - Vapaarahoitteisuus viittaa sekä asuntojen rahoitustapaan, vuok-

ranmääritykseen, että luovutukseen eli asuntojen myyntiin” (Juntto;Viita ;Toivonen;& 

Koro-Kanerva, 2010). (Aravalainoitetut) ARA-kohteet ovat valtion rahallisesti tukemia 

ja näin ollen niiden asukasvalinta on pitkälti säädelty. ARA-kohteiden vuokrauksessa 

tulee ottaa huomioon hakijoiden todellinen asunnon tarve, varallisuus ja joissain ta-

pauksissa myöskin tulot. Olennaisin ero vapaarahoitteisiin kohteisiin verrattuna on se, 

että ARA-kohteiden vuokranmäärityksessä otetaan ensisijaisesti huomioon omakus-

tannusperiaate, jolloin vuokrien kohtuullisuus on erityisen tärkeää. (Eerola, 2015) 

 

Vapaarahoitteisissa vuokrauskohteissa vuokranantaja voi määritellä asunnon vuokran 

pitkälti itse, ja yleensä vuokra peilautuu vallitsevaan markkinatilanteeseen. Vapaara-

hoitteisen asunnon vuokra voidaan myöskin ajatella vuokranantajan ja vuokralaisen 

välisenä sopimuksena, josta on mahdollista myöskin neuvotella (Kettula, 2018). Tämän 

tutkielman kannalta rajaus ainoastaan vapaarahoitteisiin kohteisiin oli hyvin selkeä 

valinta, sillä vapaarahoitteisten kohteiden kohdalla ei tarvitse huomioida rajoituksia 

asukasvalinnassa tai vuokranmäärityksessä. Lisäksi Kojamon tapauksessa suurin osa 

yrityksen omistamista kohteista on vapaarahoitteisia ja yrityksen tavoitteiden paino-
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piste suuntautuu vahvasti vapaarahoitteisten asuntojen vuokraamiseen (VVO-yhtymä 

Oyj, Tilinpäätös , 2014) 

 

Peruskorjauksen aikana jo valmistunutta taloa korjataan laajasti, ja yleensä peruskor-

jattavalla talolla on jo ikääkin. Tarkemmin ottaen ”peruskorjauksella tarkoitetaan suh-

teellisen suurta hanketta, jossa korjataan tai uusitaan kiinteistön (piha-alueet ja raken-

nukset) olemassa olevia rakenteita, rakennusosia, kalusteita, varusteita, järjestelmiä ja 

laitteita” (Laine , 2006). Koska kyseessä on usein varsin laaja korjaushanke, ei asukkai-

den ole mahdollista asua asunnoissa peruskorjauksen aikana, mikä johtaa asuntojen 

irtisanomiseen korjauksen ajaksi. Kojamon tapauksessa asunnossa asuville asukkaille ei 

myöskään luvata paluuta takaisin asuntoon peruskorjauksen jälkeen.  

 

On hyvä huomioida, että tutkimus on tehty yhteistyössä Kojamon kanssa ja tutkielmas-

sa on otettu huomioon Kojamon omat käytänteet datankeräyksessä ja vuokraustoi-

minnassa. Kaikki tutkimuksen sisältämät tiedot, sovellutukset tai tulokset eivät auto-

maattisesti sovi kaikille vuokranantajille varsinkin, kun kyseessä on Suomen suurin 

asuntosijoitusyhtiö (Kojamo Oyj, Vuosikertomus , 2021). Erityispiirteenä verrattuna 

yksityisiin asuntosijoittajiin on, että Kojamo pääsääntöisesti omistaa kokonaisuudes-

saan kohteita eikä ainoastaan yksittäisiä huoneistoja peruskorjattavasta talosta.  

 

2.2 Vuokrasopimuksen irtisanominen ja vaihtuvuus 
 

Ilmoitus peruskorjauksesta lähetetään asukkaille, kun peruskorjauksen alkamiseen on 

aikaa vähintään kuusi kuukautta. Tämän kuuden kuukauden ajanjakson määrittää 

vuokranantajan irtisanomisaika, joka on määritelty huoneenvuokralaissa (AHVL:n 52. 

§:n 2. mom). Vähintään kuusi kuukautta ennen peruskorjauksen alkamista vuokranan-

taja toimittaa asukkaille irtisanomisilmoitukset, ja asukkaan vastaanotettua ilmoituk-

sen, irtisanomisaika alkaa. (Suomen laki, (31.3.1995/481)) 
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Kojamon tapauksessa peruskorjauspäätös tehdään aina koko peruskorjattavan talon 

osalta, ja peruskorjauksen tarpeellisuudesta sekä ajankohdasta päätetään johtoryh-

mässä. Peruskorjauksen kilpailutuksen sekä perusteellisen selvitystyön jälkeen, lupa 

peruskorjauksen alkamisesta voi tulla nopeallakin aikataululla. Vaikka peruskorjaus 

voitaisiinkin aloittaa vuokranantajan toimesta nopeastikin, vuokralaisten irtisanomisai-

ka usein rajoittaa töiden alkamista. Vuokrasopimuksen irtisanomisaika lasketaan kalen-

terikuukausittain siitä päivästä, kun irtisanomisilmoitus on annettu tiedoksi. (AHVL:n 

52. §:n 1. mom) 

 

Irtisanottavien joukossa voi olla asukkaita, joiden sopimus on kestänyt alle vuoden, 

jolloin irtisanomisaika voisi olla näiden henkilöiden osalta lyhyempikin (AHVL:n 52. §:n 

2. mom). Vuokranantajan näkökulmasta tämä ei kuitenkaan ole olennaista, koska koko 

talo tullaan joka tapauksessa tyhjentämään. Itse asiassa voiton maksimoimisen näkö-

kulmasta sopimuksessa määriteltyä pidempi irtisanomisaika on tässä tapauksessa 

vuokranantajan näkökulmasta parempi, koska tällöin on mahdollista saada enemmän 

vuokratuottoa asunnosta pidemmän irtisanomisajan johdosta.  

 

Asuntojen irtisanomiseen liittyy vahvasti myöskin termi ”vaihtuvuus”. Vaihtuvuudella 

tarkoitetaan yksinkertaisuudessaan sitä, kuinka monta asuntoa on irtisanottu vertai-

luajankohtana, ja niiden määrä on jaettu asuntojen kokonaismäärällä. (Kojamo Oyj, 

Tilinpäätös , 2019). Vaihtuvuuden avulla mitataan sitä, kuinka usein asukkaat irtisano-

vat asunnon. Tämä mittari siis kertoo paljon asukkaiden pysyvyydestä sekä irtisano-

misalttiudesta.  

 

2.3 Vuokrien määritys – kysyntä ja tarjonta 
 

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrataso määräytyy markkinoilla asuntojen kysynnän 

ja tarjonnan mukaisesti. Asuntojen kysyntään vaikuttavat todella monet tekijät, muun 

muassa asunnon sijainti, koko, kunto ja vuokrataso. Myöskin väestönrakenne sekä syn-

tyvyys vaikuttavat kysyntään. Väestön muutokset ohjaavat sitä, minkälaisia asuntoja 

hakijat hakevat ja millaisille alueille kysyntä voimakkaimmin kohdistuu. Useimmin ky-
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syntä painottuu suurten kaupunkien läheisyyteen sekä yliopistokaupunkeihin. (Alho , 

ym., 2018) 

 

Asunnon hakijat tekevät vuokrauspäätöksiään epätäydellisen informaation vallitessa, 

sillä hakijat eivät tiedä kaikkea mitä vuokranantajat tietävät. Hakija ei esimerkiksi tiedä 

onko asunnossa ollut aikaisemmin kosteusvaurioita tai tuholaisongelmaa. Hakija peilaa 

muutosta aiheutuvia kustannuksia asunnon ominaisuuksiin sekä omiin preferens-

seihinsä, ja tekee vuokrauspäätöksensä epävarmuuden vallitessa (Ahlqvist 

;Raijas;Simpura ;& Uusitalo, 2008). Peruskorjausta odottavan kohteen kohdalla tilanne 

on hieman erilainen, sillä myöskin hakija tietää, että kohde on menossa peruskorjauk-

seen ja voi tämän tiedon perusteella jo päätellä paljon asunnon kunnosta. Vuokranan-

taja on myöskin velvollinen ilmoittamaan asuntoilmoituksessa lähestyvästä peruskor-

jauksesta, joten asunnon hakija on jo lähtökohtaisesti tietoinen vuokrasuhteen kestos-

ta. 

 

Asunnon vuokrataso määrittää hyvin pitkälle asunnon kysyntää (Realia Management, 

Viitattu 28.5.2022). Vaikka hakijat ovatkin alkaneet 2000-luvulla yhä enemmän prefe-

roimaan asunnon viihtyvyyttä, palveluita sekä asunnon helppoutta, on kotitalouden 

kuitenkin suhteutettava asumismenonsa tuloihinsa. Budjettirajoite asettaa rajan mak-

simivuokralle ja tämän jälkeen hakija voi peilata eri vuokratasolla olevia asuntoja vaih-

toehtoiskustannuksien avulla. Hakija siis vertailee asumispreferenssejään (esimerkiksi 

asunnon sijainti, palveluiden läheisyys tai kulkuyhteydet) mahdollisiin asumiskustan-

nuksiinsa, ja asettaa kyseisen vertailun mukaisesti hinnan asumiselleen.  (Veseth, 1981) 

 

Lyhyellä aikavälillä vuokra-asuntojen tarjonnan muutoksiin vaikuttavat ennen kaikkea 

asuntojen irtisanomiset. Irtisanomisten määrä vaihtelee kuukausittain, mutta vaiku-

tukset kokonaistarjontaan ovat kuitenkin varsin maltilliset. Pitkällä aikavälillä uudistuo-

tanto sekä peruskorjaukset vaikuttavat tarjonnan vaihteluun. Peruskorjauksen kohdal-

la vaikutus tarjontaan on sekä negatiivinen (peruskorjauksen alkaminen) että positiivi-

nen (peruskorjauksen valmistuminen). Uudistuotannon sekä peruskorjausten osalta 
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vaikutukset kokonaistarjontaan on huomattavasti suurempia kuin irtisanomisten osal-

ta, sillä vapautuvien tai poistuvien asuntojen määrä on paljon suurempi.  

 

Tarjonnan kasvattaminen uudistuotannolla on hidas tapa vaikuttaa vuokra-asuntojen 

tarjontaan, joten kysynnän kasvattama paine on nostanut asuntojen vuokratasoa 2000 

-luvun aikana. Tämä kehitys on johtanut siihen, että vuokrataso on kasvanut nopeam-

min kuin työssäkäyvien palkkataso (Alho ym. 2018). Pidemmällä aikavälillä edellä kuva-

tun kaltainen kehitys on vuokrausalalle hyvin haastava ja potentiaaliset vuokralaiset 

saattavat siirtyä muihin asumisratkaisuihin. Erityisesti kasvukeskuksissa tarjonnan ta-

sainen kasvattaminen on tärkeää, ettei vuokrien jatkuva nouseminen johda tilantee-

seen, jossa vuokralaisten asumiskulut kasvavat kestämättömiksi 

(Lyytikäinen;Eerola;Keskinen;& Valkonen, 2021). 

 

Vaikka yleisesti vuokramarkkinoilla asuntojen saatavuus hakijan näkökulmasta on han-

kaloitunut viimeisten vuosikymmenten aikana (Juntto;Viita ;Toivonen;& Koro-Kanerva, 

2010), on peruskorjauskohteen tapauksessa kysynnän taso erilainen. Asiakkaat tietävät 

asuntoa hakiessaan, ettei kyseessä ole pitkäaikainen asumismuoto, mikä harvoin koh-

taa hakijan omien preferenssien kanssa. Näin ollen peruskorjauskohteiden kysyntä on 

huomattavasti pienempää kuin kohteen, jossa isompia remontteja tai korjauksia ei ole 

tiedossa. Kysyntää voidaan lisätä esimerkiksi vuokratasoa laskemalla. Vuokratason las-

keminen on yksinkertainen kysyntää lisäävä tekijä, mutta vuokranantajan näkökulmas-

ta tämä on harvoin ideaalein ratkaisu vuokratuottojen maksimoimisen näkökulmasta. 

 

2.4 Vuokratuotot 
 

Kun kaikki vuokranantajan saamat vuokrat lasketaan yhteen ja siitä vähennetään vuok-

ra-asunnon hoitokulut, saadaan kertyneet vuokratuotot. Vuokratuottojen osalta ei 

tässä tutkielmassa oteta huomioon hoitokuluja, vaan vuokratuotto on rajattu kerto-

maan ainoastaan markkinavuokrien yhteenlasketun summan ilman vähennyksiä. Tässä 

tutkielmassa vuokratuotot lasketaan kuukausitasolla, jotta vuokratuottojen kehityksen 

arvioiminen olisi mielekkäämpää. (Alho , ym., 2018) 
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Tässä tutkielmassa vuokratuottoja on laskettu kahdella tavalla: potentiaalisina vuokra-

tuottoina sekä todellisina vuokratuottoina. Potentiaalinen vuokratuotto tarkoittaa ti-

lannetta, jossa vuokranantaja saa kaikista asunnoistaan sille määrätyn hinnan eli tavoi-

tevuokran koko vuokrattavalta kuukaudelta. Tällaisessa tilanteessa vuokrausaste olisi 

sata prosenttia eikä tyhjäkäyttöä olisi lainkaan. Todellisessa vuokratuotossa on otettu 

huomioon se, montako asuntoa on jäänyt vuokraamatta ja miten moni asunnoista on 

saatu vuokrattua vain osaksi aikaa kuukaudesta. Mikäli asunto on vuokrattuna vain 

osan aikaa kuukaudesta, lasketaan kyseisen asunnon kohdalla vuokratuotto kertynei-

den päivien osalta. Toisin sanoen lasketaan päiväkohtainen vuokra niiltä päiviltä, kun 

asunto on vuokrattuna. 

 

2.5 Tyhjäkäyttö 
 

Asuntojen tyhjäkäyttö (tai tyhjäkäynti) tarkoittaa tilannetta, jossa vuokra-asuntoa ei 

ole vuokrattu, eikä näin ollen asunnosta saada vuokratuottoa (Laatta, 2012). Vuokran-

antaja yrittää minimoida tyhjäkäytön määrää ja maksimoida vuokratuottoa. Optimaali-

sin tilanne olisi sellainen, jossa uusi vuokralainen saadaan asuntoon heti vanhan asuk-

kaan lähdettyä. Toisinaan asuntoja on remontoitava poismuuttavan asukkaan jäljiltä, ja 

mikäli remonttia ei ole mahdollista tehdä asumisaikana, joudutaan remontti tekemään 

asumisajan päätyttyä, mikä kerryttää asunnon tyhjäkäyttöä.  

 

Asuntojen tyhjäkäyttöä mitataan kahdella mittarilla: tavallisella tyhjäkäytöllä ja re-

monttityhjäkäytöllä. Niin sanottu tavallinen tyhjäkäyttö muodostuu normaalista asuk-

kaiden vaihtuvuudesta, kun uutta asukasta ei löydetä heti vanhan asukkaan lähdettyä. 

Remonttityhjäkäyttöä muodostuu, kun asuntoa remontoidaan vanhan asukkaan läh-

dettyä, jolloin asunto on luonnollisesti pois markkinoilta (Hiltunen, 2008). Peruskor-

jauskohteen tapauksessa asunto voi irtisanomisen jälkeen jäädä helposti remonttityh-

jäkäytölle peruskorjaukseen saakka, mikäli asunto ei ole enää kuntonsa puolesta mark-

kinoitavassa kunnossa, mutta sitä ei enää kannata remontoida ennen alkavaa perus-

korjausta.  
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Vuokranantajan keinot tyhjäkäytön minimoimiseksi ennen peruskorjauksen alkamista 

ovat rajalliset. Asunnon hakijalle on ilmoitettava alkavasta peruskorjauksesta ja näin 

ollen asuntojen kysyntä väistämättä pienenee peruskorjausta odottavissa kohteissa. 

Siksi vuokranantajan kannalta tehokkainta tyhjäkäytön välttämistä olisi saada asun-

noissa jo asuvat vuokralaiset pysymään asunnossa mahdollisimman pitkään. Parhaassa 

tilanteessa vuokralainen muuttaisi asunnosta peruskorjauksen alkaessa.  

 

Vuokralaisen näkökulmasta peruskorjauksen alkaminen nostaa muuttohalukkuutta, 

sillä lähestyvä peruskorjaus heikentää vuokralaisen tilannetta. Pelkästään huhu alka-

vasta peruskorjauksesta voi siis kasvattaa talon tyhjäkäyttöä. Kun vuokranantaja viralli-

sesti ilmoittaa peruskorjauksesta, kiihdyttää se asukkaiden lähtöhalukkuutta. (Ylitalo, 

2013) 

 

Tyhjäkäytön osalta on huomioitavaa, että vuokranantajat hyvin usein arvioivat asun-

non kunnon paremmaksi kuin vuokralaiset, jolloin syntyy epätasapainoa huoneiston 

kunnon ja vuokratason välillä. Erityisesti peruskorjausta vaativien kohteiden osalta 

vuokranantajan olisi erityisesti otettava huomioon se, miltä asunto näyttäytyy vuokra-

laisen näkökulmasta. Epävarmuus vuokra-ajasta tai varsin lyhyt asumisen kesto heiken-

tävät entisestään vuokralaisen halukkuutta vuokrata peruskorjauskuntoista asunto. 

(Juntto;Viita ;Toivonen;& Koro-Kanerva, 2010) 

 

Tyhjäkäyttöön vaikuttaa myös peruskorjaukseen menevän kohteen asuntokokojen 

jakauma. Perhekoon on todettu pienentyneen 2000-luvulla, mikä on nostanut pienten 

asuntojen kysyntää. Näin ollen peruskorjaukseen menevän talon pienempien asunto-

jen osalta markkinointi sekä vuokralle saaminen on helpompaa kuin isompien asunto-

jen. Isompien asuntojen pienempi tarjonta myöskin ajaa isommat kotitaloudet tilan-

teeseen, jossa heidän tulee hyvissä ajoin ennen peruskorjausta alkaa etsimään uutta 

asuntoa. Pienempien kotitalouksien kohdalla tilanne ei ole niin kriittinen, sillä tarjontaa 

on enemmän. Asuntojen koko voidaan siis ottaa vahvasti huomioon, kun tehdään poh-
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dintaa asuntojen vuokratasoon ennen peruskorjauksen alkamista. (Ylitalo, 2013) ja 

(Karikallio, ym., 2019) 

 

Markkinoilla määräytyvä vuokra on jatkuvasti korotuspaineen alla monestakin eri syys-

tä. Kysynnän heilahtelut, tyhjäkäyttö ja niin edelleen vaikuttavat osaltaan vuokratason 

korotustarpeeseen. Peruskorjausta odottavassa kohteessa on kuitenkin pohdittava 

myöskin vaihtoehtoisia tapoja vuokralaisten kiinni pitämiseksi ja silloin vuokrien las-

keminen tulee tarpeelliseksi keskustelun aiheeksi. Koska vuokranantajan vuokratuotto 

on pitkälti kiinni vuokratasosta, on vuokranantajan hyvä pohtia, mitä muita vaihtoeh-

toja asunnon vuokraamiseksi on tehtävissä.  

 

2.6 Vuokrausaste 
 

Vuokrausaste (tai käyttöaste) kertoo sen, kuinka suuri osa asunnoista on vuokrattu. 

Koska asunto voi olla osan kuukaudesta tyhjillään ja osan vuokrattuna, vuokrausasteen 

laskemiseen käytetään vuokratuottoja. Yksinkertaisuudessaan vuokrausaste lasketaan 

siten, että saadut (todelliset) vuokratuotot jaetaan potentiaalisella vuokratuotolla. 

Mikäli asunto jää tyhjilleen edellisen vuokralaisen jäljiltä, jokainen päivä, josta vuok-

ranantaja ei saa vuokratuottoja, kerryttää tyhjäkäyttöä. Mikäli asunto saadaan vuok-

rattua, nostaa se puolestaan vuokrausastetta. (Kojamo Oyj, 2022) 

 

Tässä tutkielmassa vuokrausastetta tarkastellaan sekä talokohtaisesti että kaikkien 

kohteiden osalta. Toisin kuin tyhjäkäytön tarkastelussa, vuokrausasteen kohdalla ei 

huomioida sitä, onko asunto vuokrattavassa kunnossa vai ei. Tämä on hyvä ottaa huo-

mioon nimenomaan peruskorjausta odottavissa kohteissa. Asuntoja voidaan jättää 

vuokranantajan toimesta tyhjilleen, mikäli asunnon kunnon puolesta sitä ei ole mah-

dollista laittaa enää vuokralle ennen peruskorjauksen alkamista. Tällaisia tilanteita voi-

sivat olla esimerkiksi tupakoitu asunto tai pitkän asumisen jäljitä kuluneet pinnat. 

Vuokrausaste huomioi yksinkertaisuudessaan sen, kuinka monta asuntoa on vuokrattu 

kaikista mahdollisista asunnoista.  
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Kuten edellä mainittiin, vuokrausaste lasketaan todellisen sekä potentiaalisen vuokra-

tuotot avulla. Tätä varten tarvitaan kohteen tavoitevuokra sekä tyhjäkäytön määrä. 

Koko talon osalta lasketaan potentiaalinen vuokratuotto eli tavoitevuokra euroina ti-

lanteessa, jossa kaikki talon asunnot olisivat vuokrattuna tavoitellulla vuokratasolla. 

Todellinen vuokratuotto saadaan vähentämällä kohteen tyhjäkäytön määrä euroina 

tavoitevuokrasta. Näiden kahden mittarin osamäärä antaa vuokrausasteen: 

 

              Todellinen vuokratuotto 

 𝑉𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎𝑢𝑠𝑎𝑠𝑡𝑒 =
𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎−𝑡𝑦ℎ𝑗ä𝑘ä𝑦𝑡𝑡ö

𝑇𝑎𝑣𝑜𝑖𝑡𝑒𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎
       (1) 

            Potentiaalinen vuokratuotto 

 

Vuokrausasteen osalta olennaista on, miten se kehittyy ennen peruskorjausilmoitusta 

ja miten sen jälkeen. Onko siis vuokranantajalla mahdollisuutta vaikuttaa asukkaiden 

pysyvyyteen ja saada sitä kautta enemmän vuokratuottoja.  

 

2.7 Vuokranalennus 
 

Vuokra määräytyy vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa pääsääntöisesti markkinoi-

den kysynnän ja tarjonnan tasapainona. Kysynnän ja tarjonnan teorian mukaisesti mitä 

pienempi hinta (tässä tapauksessa vuokra) on, sitä enemmän kysyntää asuntoa koh-

taan on (Pohjola, 2019). Yksittäisen asunnon kysyntään vaikuttavat muun muassa 

asunnon kunto, hinta sekä sijainti. Koska asumiskustannukset ovat kotitalouden suurin 

yksittäinen menoerä, vuokratason vaikutus asunnon hakijan vuokrauspäätökseen on 

merkittävä (Realia Management, Viitattu 28.5.2022). 

 

Vuokranantajan on vuokratasoa pohtiessaan otettava huomioon monet tekijät. Ensisi-

jaisesti pyydetyn vuokran on katettava asumisesta kertyvät kulut, joita ovat muun mu-

assa asunnon huoltotoimet, lainanmaksu ja lämmitys. Lisäksi vuokra tavallisesti asete-

taan sellaiselle tasolle, että välttämättömien kulujen lisäksi vuokranantajalle jää myös-
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kin katetta vuokraustoiminnasta. (Hienonen;Kinnunen ;& Viita , 2004). Vapaarahoit-

teisten kohteiden osalta vuokranmääritys pyritään vuokranantajan toimesta tekemään 

vuokratuottoja maksimoivasti.  

 

Vuokranantajan kannalta lähestyvä peruskorjaus johtaa asukkaiden kasvavaan muut-

tohalukkuuteen ja sitä kautta kasvavaan tyhjäkäyttöön. Tyhjäkäytön vuoksi vuokranan-

tajan saamat vuokratuotot pienenevät väistämättä, mitä vuokranantaja pyrkii mini-

moimaan. Tyhjäkäytön aiheuttamaa vuokratuottojen pienenemistä voitaisiin yrittää 

kompensoida vuokrankorotuksilla. Asuvien asukkaiden vuokrankorotukset eivät kui-

tenkaan ole keinona kovin nopea tai tehokas ratkaisu, sillä vuokrasopimuksissa on 

määritelty kuinka usein vuokraa saa korottaa. Toisaalta vaakakupissa painaa myöskin 

asuvien asukkaiden pysyminen vuokra-asunnossa, sillä jatkuvat isot vuokrankorotukset 

aiheuttavat helpommin asukkaiden liikkuvuutta ja irtisanomisesta muodostuu aina 

kuluja vuokranantajalle. Vuokrankorotusten on siis oltava maltillisia, jotta asuvat asuk-

kaat pysyisivät asunnoissa mahdollisimman pitkään (Alho ym. 2018).  

 

Vuokrankorotuksien sijaan vuokranantajan on syytä pohtia vuokranalennuksien myön-

tämistä peruskorjausta odottavaan kohteeseen. Vuokranalennuksen avulla vuokranan-

taja voi lisätä entuudestaan vähäistä kysyntää sekä saada asunnosta edes pientä kor-

vausta tyhjäkäytön sijaan. Vuokranalennusta pohtiessa täytyy ottaa huomioon se, las-

ketaanko vuokraa ainoastaan vapautuvien asuntojen osalta vai saavatko myöskin asu-

vat asukkaat vuokraansa alennusta. Mikäli merkittävä vuokratason laskeminen teh-

dään ainoastaan vapautuviin asuntoihin, voivat jo asuvat asukkaat pitää tilannetta 

epäkiitollisena. Tällaisessa tapauksessa vuokralaiset alkavat vaatimaan vuokranalen-

nusta myöskin itselleen tai irtisanovat sopimuksensa, mikä entisestään heikentää 

vuokranantajan tilannetta. (Hiltunen, 2008) 

 

Erityisesti peruskorjausta odottavassa kohteessa on tärkeää huomioida talossa jo asu-

vien asukkaiden pitäminen asunnoissa mahdollisimman pitkään, sillä uusien asukkai-

den etsiminen voi osoittautua erittäin haastavaksi. Tilannetta kuvaa hyvin Giblerin ja 
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Tyvimaan (2014) tutkimus, jossa on tutkittu miten yksilöiden preferenssit vaikuttavat 

vuokrauspäätökseen ja minkälaisia inhimillisiä tekijöitä vuokrauspäätökseen liittyy. 

Tutkimuksen mukaan ihmiset tekevät pääsääntöisesti pitkän aikavälin asumisratkaisu-

ja, joihin vaikuttavat pysyvät elämäntapavalinnat. Näin ollen peruskorjaukseen menevä 

kohde ei ole pääsääntöisesti hakijoiden ensisijainen valinta, sillä asuminen vapautuvas-

sa asunnossa ei ole pitkällä aikavälillä mahdollista. 

 

2.8 Hyödyn ja hyvinvoinnin maksimointi 
 

Pohdinnassa on myöskin hyvä ottaa yksilön tunteet huomioon, sillä tunteet ovat myös-

kin osa yksilön hyvinvointia ja päätöksentekoa. Tunteiden merkitys päätöksenteossa 

on merkittävä, ja yksilö pohtii paljon omia tarpeitaan päätöksenteon yhteydessä. Koti 

ja asunto ovat yksi tärkeä peruspilari yksilön elämässä ja siksi asumista koskevat pää-

tökset herättävät helposti tunteita. (Rolls, 2013) 

 

Kun yksilön on mahdollista tehdä päätöksiä kahden vaihtoehdon välillä, hän ottaa 

myöskin omat tunteet ja tuntemukset huomioon. Niin kutsutussa palkinto-valinta me-

kanismissa (englanniksi reward-selection mechanism) ihminen tekee päätöksensä kah-

den vaihtoehdon väliltä ja pohtii kustakin vaihtoehdosta saatavaa palkintoa. Peruskor-

jauskohteen osalta vuokralainen tekee valinnan sen suhteen, jääkö hän asuntoon asu-

maan peruskorjausta odottaen vai etsiikö uuden asunnon. Mitä hyötyjä uuden asun-

non etsimisestä on ja mitä hyötyjä taas asuntoon jäämisestä yksilölle olisi? (Rolls, 

2013) 

 

Hyödyn maksimointiteoria liittyy tässä tutkielmassa vahvasti vuokranalennuksiin. Pe-

ruskorjauskohteen tapauksessa olisi optimaalista löytää tasapaino, jossa sekä vuokran-

antajan että vuokralaisen näkökulmasta vuokranalennus johtaisi molempien osapuol-

ten hyödyn kasvamiseen. Olennaista on siis tutkia, saadaanko aikaan sellaista tilannet-

ta, josta molemmat hyötyisivät ja saataisiin aikaiseksi win-win -tilanne. 
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3. Tutkimuskysymys 
 

Tutkielman ensisijaisena tarkoituksena on selvittää, miten vuokranalennukset vaikut-

tavat vuokrasuhteisiin vapaarahoitteisissa peruskorjauskohteissa, ja miten alennus 

näyttäytyy vuokranantajan näkökulmasta. On hyvä huomioida, että asukkaan kannalta 

asumisen profiili muuttuu peruskorjausilmoituksen myötä, sillä asunto ei ole enää pit-

käaikainen asumisratkaisu (Gibler & Tyvimaa , 2014). On siis mielenkiintoista selvittää, 

millä tavalla asukkaat reagoivat saamaansa ilmoitukseen peruskorjauksen alkamisesta 

sekä irtisanomisajasta, ja muuttuuko tilanne, mikäli vuokralaisille myönnetään vuok-

ranalennusta. 

 

Erityisen mielenkiintoista on tarkastella, millä tavalla vuokratason alentaminen vaikut-

taa vuokratuottoihin ja voisiko vuokranantaja itse asiassa lisätä vuokratuottojaan vuok-

ranalennuksilla. Mikäli näin todella osoitettaisiin tapahtuvan, voisi kyseessä ajatella 

olevan niin sanottu win-win tilanne vuokralaisen sekä vuokranantajan välillä. Tämä olisi 

todella ideaali tilanne, sillä sekä vuokralainen että vuokranantaja hyötyisivät tämän 

kaltaisesta tilanteesta. Vuokralainen maksamalla aiempaa pienempää vuokraa ja vuok-

ranantaja saamalla suurempaa vuokratuottoa. 

 

Ensimmäinen lähtökohta tutkimukselle oli löytää optimaalinen vuokrataso, jolla vuok-

ranantaja maksimoi vuokratuottonsa. Olennaisemmaksi asiaksi tutkielman edetessä 

muodostui lopulta tieto siitä, millä tavalla vuokratuotot kehittyvät vuokratasoa laske-

malla, ja onko vuokratason laskeminen sekä vuokranantajan että vuokralaisen kannalta 

optimaalinen tilanne peruskorjauskohteessa. Näin ollen tutkimuskohteeksi ei niinkään 

osoittautunut tarkka tieto siitä, mikä olisi optimaalinen vuokrataso kullekin vuokraus-

kohteelle, vaan tieto siitä, onko vuokranalennuksilla olennaisia vaikutuksia vuokranan-

tajan tarkastelemiin tunnuslukuihin. 

 

Asuntojen tyhjäkäytön tarkastelulla on suuri merkitys peruskorjauskohteiden vuokra-

suhteiden tutkimisessa. Paitsi että tyhjäkäytön avulla voidaan laskea asuntojen vuokra-
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tuoton määrä, antaa tyhjäkäytön kehittyminen myöskin vahvaa signaalia siihen, millä 

tavalla asukkaat reagoivat lähestyvään peruskorjaukseen. Tyhjäkäyttö indikoi hyvin 

myös kohteiden vuokratuottoja. Peruskorjauskohteiden kuukausittainen vuokratuotto 

luonnollisesti pienenee mitä lähemmäksi peruskorjausta mennään. Onko kuitenkin 

mahdollista löytää sellaisia työkaluja, joiden avulla vuokratuottoja saataisiin maksimoi-

tua entisestään?  

 

Irtisanomisten määrän tutkiminen sekä irtisanomisherkkyyteen perehtyminen antaa 

hyödyllistä tietoa asukkaiden reaktioista peruskorjausilmoitukseen. Erityisesti mielen-

kiinnon kohteena on irtisanomisten määrän kehitys peruskorjausilmoituksen jälkeen. 

Kuinka herkästi asukkaat lähtevät asunnosta irtisanomisilmoituksen saatuaan? Onko 

mahdollista löytää trendiä irtisanomisten ajoittamisessa? Voiko vuokranantaja jotenkin 

vaikuttaa irtisanomisten määrään tai ajoitukseen? Irtisanomisten osalta ajoituksen 

lisäksi olennaista oli myöskin tutkia sitä, onko asukkaiden määrällä tai asunnon koolla 

vaikutusta irtisanomiseen. Onko esimerkiksi eroavaisuuksia irtisanomisten määrässä 

tai ajoituksessa perheellisten ja yksinelävien välillä?  

 

Irtisanomisten lisäksi on mielekästä tutkia sitä, miten hyvin irtisanotut asunnot saa-

daan vuokralle vielä ennen peruskorjauksen alkamista. Mikäli irtisanomisia tulee paljon 

peruskorjausilmoituksen jälkeen, laskevat vuokranantajan vuokratuotot merkittävästi, 

mikäli asuntoja ei saada vuokralle uudestaan. Määräaikaisten vuokralaisten saaminen 

voi tosin olla haastavaa ennen peruskorjauksen alkamista. 

 

Kojamolta saadun datan joukosta löytyi erittäin lupaava kohde, Ilmarinkatu 44. Tämän 

kohteen vuokrauksessa ennen peruskorjauksen alkamista on tehty sellainen poikkeus 

muihin kohteisiin verrattuna, että sen vuokratasoa on laskettu sekä asuvien että uu-

sien asukkaiden osalta merkittävästi. Vuokratason laskua on tässä kohteessa tehty jo 

ennen peruskorjausilmoitusta, mutta entistä voimakkaammin peruskorjausilmoituksen 

jälkeen. Tämän avulla kohteen vuokrausaste on pidetty korkealla tasolla ja myöskin 
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vuokratuotto on pysynyt huomattavasti korkeampana suhteessa muihin verrattaviin 

kohteisiin. 

 

Tutkimuksen suorittamista vaikeuttaa se, etteivät tutkittavat kohteet ole homogeenisiä 

eli niiden ominaisuudet eivät ole täysin samanlaisia. Jopa saman talon sisällä on erilai-

sia asuntoja koon, asunnon kunnon sekä sijaintikerroksen mukaisesti. Kohteen sijainnil-

la on iso merkitys asunnon ominaisuuksien kannalta, ja siksi eri kaupungissa sijaitse-

vien kohteiden käyttö on perusteltava huolellisesti ja rajaukset tutkimuksen suhteen 

on tehtävä tarkasti. (Ahlqvist ;Raijas;Simpura ;& Uusitalo, 2008) 

 

4. Tutkimusmetodit 
 

Tutkimusaineiston pohja on saatu Kojamolta ja sitä on koottu vuosilta 2014-2019. Ai-

neiston keräämiseen on käytetty PowerBi-ohjelmaa, jonka avulla data on koostettu 

kohdekohtaisesti. Dataa on sen lisäksi hieman muokattu Excel-ohjelman avulla myö-

hempää tutkimista varten. R-ohjelman avulla tutkimusaineistoa on edelleen muokattu 

ja täsmennetty lopulliseen muotoonsa. R-ohjelmalla on tehty lopulliset laskutoimituk-

set sekä koonnit tuloksista.  

 

Pääasiallisena tutkimusmetodina käytetään aikasarja-analyysia (time series analysis). 

Mitattavia suureita tutkitaan aikavälillä, joka on vuoden mittainen, ja kahta ryhmää 

verrataan keskenään. Molempien ryhmien osalta mitattavia suureita verrataan perus-

korjausilmoituksen molemmin puolin. Tämän kaltaisen tutkimusasettelun avulla halu-

taan nähdä, voidaanko nähdä eroavaisuuksia mitattavien suureiden osalta peruskor-

jausilmoituksen jälkeen verrattuna sitä edeltävään aikaan. (Maxwell & Satake, 2006)  

 

Tässä tutkielmassa aikasarja-analyysia käytetään vuokratason, vuokrausasteen, tyhjä-

käytön sekä irtisanomisten määrän seuraamiseen. Ilmarinkatu 44 toimii tässä tutkiel-

massa koeryhmänä (treatment group), jota verrataan kontrolliryhmään (control 
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group), joka koostuu muista peruskorjauskohteista. Kutakin tutkittavaa määrettä seu-

rataan asetetulla aikavälillä ja verrataan tuloksi koeryhmän ja kontrolliryhmien välillä.  

 

Mikäli ryhmien väliset erot ovat merkittäviä, erityisesti peruskorjausilmoituksen jäl-

keen, voidaan tehdä päätelmiä peruskorjausilmoituksen vaikutuksista. Aikasarja-

analyysin avulla kuvataan erilaisia trendejä sekä suhdannevaihteluita, ja siksi peruskor-

jausilmoituksen jälkeiset muutokset ovat tämän tutkielman kannalta merkityksellisiä. 

Näin ollen vaihtelut ryhmien välillä antavat arvokasta tietoa peruskorjausilmoituksen 

aiheuttamista muutoksista vuokrasuhteeseen ja sen kestoon. (Palma, 2016) 

 

Toissijaisena tutkimusmenetelmänä käytetään komparatiivista eli vertailevaa tutkimus-

ta. Nimensä mukaisesti komparatiivinen tutkimusmenetelmä suuntautuu vahvasti eri 

ryhmien vertailuun. Tässä tutkielmassa vertailevaa tutkimusta käytetään kaikkien pe-

ruskorjauskohteiden (Ilmarinkatu mukaan lukien) mittaussuureiden arviointiin ja ver-

taan niitä Kojamon tavanomaiseen tilanteeseen. Tässäkin tapauksessa kahta tutkimus-

ryhmää verrataan toisiinsa, mutta aiemmasta poiketen koeryhmää ja kontrolliryhmää  

verrataan vielä Kojamon keskimääräiseen tilanteeseen koko konsernin tasolla. 

(Maxwell & Satake, 2006)                                                                                                                                                                

 

Komparatiivista tutkimusta käytetään tässä tutkielmassa lähinnä vuokrausasteen tut-

kimiseen ja muutosten vertailemiseen. Vertailevan tutkimuksen käyttäminen osoittau-

tui oleelliseksi, kun eri ryhmien vuokrausasteen tasoa haluttiin verrata yrityksen ta-

vanomaiseen tasoon. Näin haluttiin varmistaa, millä tasolla vuokrausasteet ovat suh-

teessa niin sanottuun normaaliin tilaan, jotta tutkimustuloksia voitiin tulkita parem-

min.  

 

Tutkielmassa käytetään lisäksi trendianalyysiä, jonka perusperiaatteena on vertailla 

kahden ryhmän keskiarvoja tai erilaisia mittausarvoja keskenään. Vertailun tuloksena 

on tarkoitus löytää trendejä, joiden avulla selittää mittareissa tapahtuvia muutoksia. 
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Jotta kahden ryhmän vertaaminen keskenään olisi mielekästä, kannattaa analyysiin 

lisätä myöskin vertailtava muuttuja, johon mitattavia ryhmiä on helpompi tutkia.  

(Myers & Well, 2003, 2. painos) 

 

Tässä tutkielmassa peruskorjauskohteen mittarit (vuokranalennukset, vuokrausaste, 

vaihtuvuus, tyhjäkäyttö) nähdään ikään kuin trendeinä, joita mitataan vuoden ajalta 

ennen peruskorjauksen alkamista. Tutkielmassa tarkastellaan, miten eri mittarit käyt-

täytyvät ennen peruskorjausilmoitusta ja vastaavasti, miten peruskorjausilmoitus vai-

kuttaa näihin mittareihin. Kohteet eivät ole menneet samaan aikaan peruskorjaukseen, 

joten vuoden aikajana kuvastaa peruskorjauksen vaikutuksia trendeinä.  

 

Ilmarinkadulta saatuja tuloksia arvioidaan suhteessa kontrollimuuttajaan (muut perus-

korjauskohteet). Mikäli mitattavaa suuretta halutaan verrata niin kutsuttuun tavan-

omaiseen tilanteeseen, on lisäksi otettu vertailtavaksi muuttujaksi joko koko Kojamon 

kattava tunnusluku tai peruskorjausta edeltävän ajan mittarit vuokrausasteesta. Koko 

konsernin tasoon verratessa tulosten avulla peilataan peruskorjauksen vaikutusta suh-

teessa niin sanottuun ”normaaliin tilanteeseen” eli siihen, ettei kohteessa ole tiedossa 

peruskorjausta.  

 

Tutkimustulosten analysointi perustuu pitkälti kirjallisuuden avulla tehtävään tulkin-

taan, mutta myös trendien havainnollistamisella on iso osuus tulkinnassa. Tuloksissa 

ilmenevät trendit kertovat, millä tavalla eri mittarit asettuvat suhteessa aikajanaan, ja 

myöskin tulosten vaihtelevuus suhteessa kontrollimuuttujaan selventää, miten alkava 

peruskorjaus vaikuttaa kohteen eri mittareihin. Tutkielmassa on myöskin käytetty pal-

jon omakohtaista kokemusta kiinteistöalasta sekä tutkittavasta yrityksestä tulosten 

tulkinnassa. 
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5. Data 
 

Data koostui 19 peruskorjatun talon tiedoista (922 asuntoa), jotka sijaitsivat eri kau-

pungeissa: Helsingissä, Vantaalla, Keravalla, Järvenpäässä, Lahdessa, Tampereella, Tu-

russa, Jyväskylässä ja Oulussa. Datankäyttösuunnitelmassa oli siten otettava huomioon 

kohteiden sijaitseminen eri kaupungeissa sekä eri puolilla Suomea. Aluksi tutkimusta 

lähdettiinkin tekemään ainoastaan Helsingin seudulla sijaitsevien kohteiden osalta, 

mutta vähäisen datan vuoksi otettiin lopulta isompi datakokonaisuus käyttöön. Kaik-

kien kohteiden tietojen käyttöä tässä tutkimuksessa on perusteltu sillä, että kohteet 

ovat Kojamon strategian mukaiset eli sijaitsevat kaupungistuvissa ja kasvavissa keskuk-

sissa (Kojamo Oyj, Vuosikertomus , 2021).  

 

Kojamon strategia pohjautuu vahvasti kasvukeskuksiin sekä isoihin kaupunkeihin. Tä-

mä puoltaa kaikkien kohteiden käyttämistä kaupunkien sijaintieroista huolimatta, sillä 

asuntotarjonnan hintajousto on suurissa kaupungeissa samansuuntainen. Näin ollen 

kohteiden sijantien eroavaisuus ei anna eri suuntaisia tuloksia vuokrasuhteisiin vaikut-

tavien tekijöiden osalta. (Oikarinen, 2015) Oleelliseksi perusteluksi muodostui myöskin 

se, että suuremmalla otannalla on perustellumpaa esittää tutkimustuloksia pienem-

män otannan sijaan. 

 

Dataa on tutkittu kunkin kohteen kohdalla vuoden ajalta ennen peruskorjauksen alka-

mista, ja taitekohtana on pidetty asukkaille annettua irtisanomisilmoitusta eli perus-

korjausilmoitusta. Peruskorjausilmoituksen ajankohta oli luonnollinen valinta taitekoh-

daksi, koska se on kaikille kohteille suhteessa sama ajankohta johtuen vuokrasopimuk-

sen irtisanomisajasta. Oletuksena on, että ennen peruskorjausilmoitusta, mitattavat 

suureet edustavat liki normaalia vuokraustilannetta. Peruskorjausilmoituksen jälkeen 

vuokralaisten liikehdinnän ennustetaan kasvavan irtisanomisten osalta.  

 

Edellä kuvatun tilanteen vahvistamiseksi, mitattavien suureiden osalta on kerätty 

myöskin tietoa pidemmältä ajalta ennen peruskorjauksen alkamista. Peruskorjattujen 
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kohteiden osalta on kerätty tiedot keskimääräisestä vuokrausasteesta monta vuotta 

ennen peruskorjauksen alkamista. Näin on saatu tieto siitä, mikä on ollut tavanomai-

nen tilanne peruskorjauskohteissa ennen peruskorjausilmoitusta, ja miten tilanne on 

muuttunut peruskorjauksen lähestyessä.   

 

Datasta erottui yksi kohde muiden joukosta, Ilmarinkatu 44. Kyseisen kohteen vuokria 

laskettiin muista kohteista poiketen niin asuvien kuin uusien asukkaiden osalta. Tällä 

tavalla asukkaat pyrittiin pitämään asunnoissa mahdollisimman pitkään, jotta tyhjä-

käyttö olisi mahdollisimman pientä eikä uusia asukkaita tarvitsisi etsiä määräajaksi pe-

ruskorjausta odottavaan kohteeseen. Ilmarinkadun tilanteesta muodostuikin tutkiel-

man kantava teema, ja kyseisestä kohteesta saatuja tuloksia verrattiin muihin perus-

korjausta odottavien kohteiden tuloksiin.  

 

Ilmarinkadun kohde on varsin pieni (28 asuntoa) ja siksi tuloksia on huomioitava suun-

taa antavina. Näinkin pienellä otannalla on kuitenkin hyvä tutkia vuokratason vaikutuk-

sia vuokrasuhteeseen, sillä Ilmarinkadun tulokset osoittautuivat lopulta varsin mielen-

kiintoisiksi niin vuokralaisen kuin vuokranantajan kannalta. Vaikka tarkkoja numeerisia 

arvioita esimerkiksi optimaalisesta vuokratasosta ei tämän tutkielman perusteella voi-

dakaan antaa, on tutkielman lopputulos kuitenkin selkeästi huomionarvoinen.  

 

Tulokset on ilmoitettu vuoden mittaisella aikavälillä. Aikajana alkaa kohdasta 12, joka 

edustaa ensimmäistä kuukautta, vuotta ennen peruskorjauksen alkamista. Myöhem-

min aikajanan kohdassa kuusi (6) tapahtuu peruskorjausilmoituksen luovutus vuokra-

laisille ja tuosta ajankohdasta lukien alkaa irtisanomisaika rullaamaan. Aikajanan koh-

dassa 0 peruskorjaus vihdoin alkaa ja vuokralaisten irtisanomisaika umpeutuu. Luvut 

aikajanalla eivät suoranaisesti edusta kuukausia (1=tammikuu, 2=helmikuu jne), vaan 

ne edustavat kuukausia ennen peruskorjauksen alkamista.  
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Ensisijaisesti datan muokkaamiseen sekä tulosten luomiseen on käytetty R-ohjelmaa. 

R-koodia luodessa on erityisesti käytetty apuna Helsingin yliopiston omaa R-ohjelman 

ohjekirjaa (Hyvönen;Karttunen;Lehtonen;Leivonen ;& Virolainen, Kevät 2018).  

 

6. Tulokset  
 

6.1 Suhteutetut tulokset  
 

Jotta tulosten vertaaminen olisi mielekkäämpää, on osa datan tiedoista suhteutettu 

arvojen vertailemisen helpottamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että saadut tulokset on 

suhteutettu huoneistomäärään. Näin ollen tuloksia voidaan vertailla Ilmarinkadun sekä 

muiden asuntojen suhteen helpommin. Suhteutetut tulokset osoittavat, kuinka yleistä 

tarkasteltava tunnusluku on suhteessa sataan asuntoon tai sadan asunnon joukkoon. 

Suhdeluvun käyttämisestä on aina mainittu erikseen myöhemmissä osaluvuissa. 

 

6.2 Vuokranalennukset  
 

Ensimmäisenä mielenkiinnon kohteena tutkimustulosten kannalta on vuokratason 

muutosten tutkiminen. On tärkeää tietää, miten vuokrataso on muuttunut Ilmarinka-

dulla suhteessa muihin peruskorjauskohteisiin, jotta vuokranalennuksien vaikutuksia 

voidaan vertailla. Pääasiallisena tavoitteena on selvittää, onko vuokrataso muuttunut 

muissa peruskorjauskohteissa, ja kuinka paljon vuokraa on alennettu Ilmarinkadulla. 

Saatuja tuloksia käytetään hyväksi muiden tutkittavien mittareiden tulkinnassa. 

 

Peruskorjausta odottavissa kohteissa voisi olettaa vuokranantajan laskevan vuokraa 

peruskorjausta kohti mentäessä. Datan perusteella oli kuitenkin mielenkiintoista huo-

mata, että Kojamo oli itse asiassa tehnyt suurimmassa osassa peruskorjauskohteita 

täysin päinvastoin eli asuntojen vuokria oltiin korotettu laskemisen sijaan. Tilannetta 

on havainnollistettu kuvassa 1, josta näkyy vuokran laskeneen ainoastaan kourallisessa 
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kohteita. Pääsääntöisesti vuokrataso on pysynyt ennallaan tai jopa nostettu peruskor-

jausilmoituksen jälkeen. 

 

 

Kuva 1: Kuvassa näkyy vuokratason vertailu kohteittain. Jokaisen kohteen osalta on kerätty keskimääräinen neliö-
vuokra vuotta ennen, kuusi kuukautta ennen sekä kuukautta ennen peruskorjausta. 

 

Ilmarinkadun vuokranalennukset on listattu taulukkoon 1. Samaan taulukkoon on 

myöskin lisätty muiden peruskorjauskohteiden keskimääräiset vuokratason muutokset. 

Toinen taulukon sarake (Neliövuokrat) kertoo keskimääräisen vuokratason kyseisen 

aikajanan kohdan aikana. Prosentti-sarake nimensä mukaisesti kertoo, kuinka monta 

prosenttia vuokra on muuttunut verrattuna ensimmäiseen mitattuun vuokratasoon. 

Toisin sanoen jokainen kuukausi on jaettu ensimmäisen kuukauden vuokratasolla 

(761,96 euroa) ja saatu osamäärä on vähennetty yhdestä. Tällöin saadaan vuokrien 

alennusprosentti suhteessa ensimmäiseen mitattuun kuukauteen. Suhteutettu-

sarakkeeseen on otettu huomioon muiden peruskorjauskohteisiin tehdyt vuokranalen-

nukset, jotta kyseistä alennusprosenttia ei huomioida myöhemmän vaiheen laskelmis-

sa kahteen kertaa. Viimeinen sarake kertoo muiden peruskorjauskohteiden vuokran-

alennusprosentit keskimääräisesti.  
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Aika Neliövuokrat 
Prosentti 

(Ilmarinkatu) Suhteutettu 
Prosentti 
(kontrolli) 

12 761,96 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

11 748,91 1,71 % 1,67 % 0,05 % 

10 728,73 4,36 % 4,86 % -0,50 % 

9 716,11 6,02 % 6,86 % -0,84 % 

8 710,88 6,70 % 7,58 % -0,88 % 

7 697,46 8,46 % 9,51 % -1,04 % 

6 692,21 9,15 % 9,96 % -0,81 % 

5 677,29 11,11 % 11,88 % -0,77 % 

4 603,57 20,79 % 21,34 % -0,55 % 

3 603,57 20,79 % 20,80 % -0,01 % 

2 602,93 20,87 % 19,18 % 1,69 % 

1 602,93 20,87 % 19,36 % 1,51 % 
 

Taulukko 1: Vuokratason muutokset.  

Ilmarinkadun neliövuokrien kehitys on listattu Neliövuokrat-sarakkeeseen. Luvut on laskettu siten, että Ilmarinkadun 
tavoitevuokrat on laskettu kunkin kuukauden osalta yhteen ja jaettu asuntojen kokonaisneliömäärällä. 

Vuokratason prosentuaaliset muutokset on merkitty taulukon Prosentti-sarakkeisiin. Prosenttimuutokset on laskettu 
aina suhteessa ensimmäiseen mitattavaan kuukauteen eli Aika-sarakkeen kohtaan 12. Prosentit on laskettu Ilmarin-
kadun sekä muiden peruskorjauskohteiden osalta erikseen. 

Suhteutettu-sarake huomioi kontrolliryhmässä tapahtuneen muutoksen vuokratasossa, jotta Ilmarinkadun vuokran-
alennuksiin ei tulisi liiallista vuokratason laskun vaikutusta suhteessa muihin perusparannuskohteisiin. 

 

Vuokranalennusprosenteista voi tehdä pari mielenkiintoista huomiota. Ensinnäkin Il-

marinkadun vuokranalennukset ovat varsin suuria. Niin sanotusti normaalissa vuok-

raustilanteessa on muutaman prosentin liikkumavara, mutta reilu viiden prosentin 

muutos vuokratasossa on jo merkittävä. Loppua kohden Ilmarinkadun vuokrataso las-

kee reilut 20 prosenttia, mikä on varmasti tuntuva alennus asukkaan kannalta. 

 

Muiden peruskorjauskohteiden osalta on mielenkiintoista, että vuokria ei juurikaan ole 

laskettu peruskorjauksesta huolimatta. Päinvastoin, vuokratasoa on jopa keskimäärin 

nostettu peruskorjauksen lähestyessä. Huomion arvoista Ilmarinkadun kohteen vuok-

rissa on myöskin se, että vuokranalennuksia on tehty niin asuvien asukkaiden kuin uu-

sien asukkaiden vuokriin.  
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6.3 Vuokrausaste 
 

Vuokrausasteet on esitetty kootusti Ilmarinkadun, muiden peruskorjauskohteiden sekä 

Kojamon kaikkien kohteiden osalta taulukossa 2. Peruskorjauskohteiden osalta vuok-

rausaste on laskettu, kuten luvussa 2.6 on selitetty. Kojamon (Muut) vuokrausaste on 

laskettu siten, että datankäyttövuosilta 2014-2019 on kerätty kunkin vuoden vuok-

rausasteet ja niistä on laskettu keskimääräinen vuokrausaste vertailtavaksi muuttujak-

si. 

 

Aika Ilmarinkatu kontrolli Muut 

12 83,28 90,65 97,33 

11 83,02 92,04 97,33 

10 91,97 92,27 97,33 

9 92,13 90,21 97,33 

8 90,31 89,36 97,33 

7 98,08 87,19 97,33 

6 97,80 83,48 97,33 

5 100,00 70,47 97,33 

4 95,23 58,65 97,33 

3 98,17 47,23 97,33 

2 94,52 36,95 97,33 

1 67,05 26,38 97,33 
 

Taulukko 2: Kohteiden vuokrausasteet prosentteina kutakin ajanjaksoa kohden. 

 

Huomioitavaa taulukosta 2 on, että Ilmarinkadun vuokrausaste on ollut jopa Kojamon 

yleistä vuokrausasteen tasoa korkeammalla tasolla peruskorjauksesta huolimatta. 

Muiden peruskorjauskohteiden osalta vuokrausasteen lasku on ollut liki eksponentiaa-

linen ja lasku lähtee selvästi jyrkkenemään peruskorjausilmoituksen jälkeen. Ilmarinka-

dun kohdalla peruskorjausilmoituksella ei ole juurikaan vaikutusta vuokrausasteeseen. 

Kuva 2 vielä osoittaa visuaalisesti, vuokrausasteet kehittyivät peruskorjausta edeltävä-

nä aikana.   
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Toki tässä tapauksessa on otettava huomioon, että Ilmarinkadulle on tehty vuokran-

alennukset eli vuokratuotto asuntoa kohden on laskenut tutkitulla aikavälillä. Kuitenkin 

näin korkea vuokrausaste auttaa siihen, että vuokratuottojen voi olettaa pysyvän var-

sin hyvällä tasolla. Tyhjän asunnon ja tyhjäkäytön sijaan hyödynnetään vähäisetkin 

potentiaaliset vuokratuotot ja pidetään asukas asunnossa mahdollisimman pitkään. 

 

 

Kuvat 2, 3 ja 4 havainnollistavat vuokrausasteiden kehitystä. Kuvassa 2 näkyy hyvin, 

miten Ilmarinkadun vuokrausaste kulkee likimain Kojamon tavanomaista vuokrausas-

tetta viimeistä kuukautta lukuunottamatta. Toisaalta taas muiden peruskorjauskohtei-

den (kontrolli) kohdalla muutos on ollut merkittävästi erilainen. Vuokrausaste on läh-

tenyt laskemaan hurjasti peruskorjausilmoituksen jälkeen, mikä poikkeaa Ilmarinkadun 

vuokrausasteen kehityksestä. Edellisestä luvusta muistetaan, että Ilmarinkadulla vuok-

ratasoa laskettiin merkittävästi peruskorjausilmoituksen jälkeen. Näin ollen voidaan 

sanoa, että vuokranalennuksilla on ollut vaikutusta vuokrausasteeseen.  

Kuva 2: Vuokrausasteen kehittyminen.  

Kuvassa on esitetty, miten vuokrausaste on kehittynyt Ilmarinkadun sekä muiden peruskorjauskohteiden osalta 
(kontrolli). Näitä tuloksia on verrattu Kojamon keskimääräiseen vuokrausasteeseen (Muut) vuosina 2014-2019. 
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Kuva 3: Vuokrausasteen kehitys Ilmarinkadulla.  

Aiemmasta kuvasta (2) poiketen, Ilmarinkadun vuokrausastetta on verrattu koko Kojamon (Muut) sijasta Ilmarinka-
dun omaan vuokrausasteeseen vuosina 2014-2017. Kyseinen aikaväli kuvaa talon niin sanottua normaalia vuok-
rausastetta, johon peruskorjauksen lähestyminen ei ole vaikuttanut. 

Kuva 4: Vuokrausasteen kehitys muissa peruskorjauskohteissa.  

Aiemmasta kuvasta (2) poiketen, Ilmarinkadun vuokrausastetta on verrattu koko Kojamon (Muut) sijasta Ilmarinka-
dun omaan vuokrausasteeseen vuosina 2014-2017. Kyseinen aikaväli kuvaa kohteiden niin sanottua normaalia 
vuokrausastetta, johon peruskorjauksen lähestyminen ei ole vaikuttanut. 
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Kuvissa 3 ja 4 vuokrausasteen kehitystä on vielä tarkasteltu Ilmarinkadun sekä muiden 

peruskorjauskohteiden osalta erikseen. Erona yhteiseen kuvaan (2) on, että näissä ku-

vissa vuokrausasteen kehitystä on verrattu kyseisen tai kyseisten kohteiden tavan-

omaiseen vuokrausasteeseen. Näin on saatu tietää, onko vuokrausaste vaihdellut ta-

vallisesta poikkeavasti.  

 

Kuten voidaan huomata (kuva 3), Ilmarinkadun kohdalla vuokrausaste kulkee kuta-

kuinkin tavanomaista uomaansa vuokrausasteen osalta. On luonnollista, että vuok-

rausaste vaihtelee keskitason molemmin puolin. Merkittävimmät vaihtelut tapahtuvat 

12-10 kohtien (aika) sekä kahdeksannen kohdan (aika) kohdalla. Ensin vuokrausaste 

pysyy tavanomaista tasoaan alempana, mutta nousee merkittävästi tavanomaisen ta-

son yläpuolelle kahdeksannessa ajankohdassa. Vuokranalennuksista voidaan huomata, 

että tuntuvia vuokranalennuksia ryhdyttiin tekemään kuukauden yhdeksän kohdalla, 

mikä on vaikuttanut positiivisesti vuokrausasteeseen siitä eteenpäin. 

 

Kuva 4 osoittaa, että lähestyvällä peruskorjauksella on ollut merkittävä vaikutus mui-

den peruskorjauskohteiden vuokrausasteeseen. Koko mitattavalla ajanjaksolla vuok-

rausaste on ollut peruskorjauskohteiden keskimääräistä tasoa alemmalla tasolla, mikä 

vahvistaa käsitystä siitä, että vuokrausaste laskee peruskorjauksen lähestyessä. Vuok-

rausaste laskee entisestään peruskorjausilmoituksen jälkeen huomattavan matalalla 

tasolla viimeisten kuukausien aikana ennen peruskorjauksen alkamista.  

 

6.4 Vuokratuotot 
 

Vuokratuottojen koonti (liite 2) antaa kokonaiskuvan siitä, millä tavalla vuokranantajan 

vuokratuotot olisivat voineet kehittyä, mikäli muidenkin peruskorjauskohteiden osalta 

olisi käytetty samaa taktiikkaa, kuin Ilmarinkadun kohdalla. Vuokratuottojen estimaat-

tinen kehitys on tuotu taulukossa esiin niin peruskorjausilmoituksen jälkeen kuin koko 

tutkittavan aikavälin osalta. Näin on voitu tehdä päätelmiä peruskorjausilmoituksen 
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vaikutuksesta vuokratuottoihin sekä nähdä kokonaistilanne Ilmarinkadun kaltaisessa 

vuokratason laskua tapauksessa.   

 

Liittessä 2 tavoitevuokra—sarake havainnollistaa, kuinka paljon vuokraa vuokrananta-

jan olisi ollut mahdollista saada vuokraa asettamillaan markkinavuokrilla sekä 100 pro-

sentin vuokrausasteella muissa peruskorjauskohteissa Ilmarinkatua lukuun ottamatta. 

Tavoitevuokraan on siis laskettu kaikkien asuntojen (18 kohdetta) asetetut markkina-

vuokrat yhteen. 

 

Potentiaalinen-sarake kertoo, kuinka paljon vuokratuottoa vuokranantaja olisi saanut, 

mikäli hän olisi laskenut vuokria samaan tapaan kuin Ilmarinkadulla. Potentiaalisen 

vuokratuoton laskemiseksi tavoitevuokrat on kerrottu Ilmarinkadun vuokranalennus- 

sekä vuokrausasteprosenteilla. Kuten tästä sarakkeesta voi huomata, tavoitevuokraan 

verrattuna potentiaalinen vuokratuotto on pienempi, mikä on selitettävissä lasketuilla 

vuokrilla.  

 

Vuokranantajan todellisuudessa saama vuokratuotto on merkitty Todellinen-

sarakkeeseen. Vuokratuotto on siis kertynyt vuokranantajan asettamilla vuokrilla sekä 

todellisella vuokrausasteella. Todellinen vuokratuotto on laskettu datan perusteella 

siten, että kuukausittainen tyhjäkäyttö on laskettu yhteen ja saatu tulos on vähennetty 

tavoitevuokrasta. 

 

Potentiaalisen ja todellisen vuokratuoton erotus ilmentää sitä, kuinka paljon vuokran-

antaja olisi saanut enemmän vuokratuottoja halvemmilla vuokrilla. Kumulatiivisiin sa-

rakkeisiin on merkitty erotuksen kertymä koko vuodelta ja lopuksi viimeisen kuuden 

kuukauden osalta. Tämä kertoo, kuinka paljon enemmän vuokratuottoja vuokrananta-

ja olisi saanut halvemmilla vuokrilla sekä paremmalla vuokrausasteella.  
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Vuokratuotoista saatujen tulosten perusteella, on yllättävänkin selkeää, miten kannat-

tavaa vuokratason laskeminen peruskorjausta odottavassa kohteessa on. Erotus todel-

lisen ja potentiaalisen vuokratuoton välillä kasvaa merkittävästi peruskorjausta kohti 

mentäessä ja viimeisen kuukauden aikana saamatonta vuokratuottoa on reilu puoli 

miljoonaa.  

 

Kumulatiiviset laskelmat osoittavat, kuinka paljon vuokratuottoa olisi yhteensä kerty-

nyt vuoden tai kuuden kuukauden ajalta, mikäli vuokranalennuksia olisi käytetty myös-

kin muissa peruskorjauskohteissa. Huomattavaa on se, että vuoden ajalta mahdollista 

vuokratuottoa olisi ollut saatavissa reilut kaksi miljoonaa euroa, mikä vastaa reilua 

100 000 euroa peruskorjauskohdetta kohden. Myöskin viimeisen kuuden kuukauden 

ajalta mahdollisia vuokratuottoja olisi kertynyt hieman reilu 1,7 miljoonaa euroa. 

 

Lopuksi vielä todettakoon, että vuokratuottojen osalta tehtiin laskelmia muiden perus-

korjauskohteiden osalta siten, että laskettiin kuukausittaiset neliövuokrat kullekin 

ajankohdalle aikajanalla (12-1). Näistä olisi voitu huomioida, onko muiden peruskor-

jauskohteiden osalta ollut poikkeamia tai trendejä, joita ei keskiarvoisten vuokranalen-

nusten osalta pystytty ottamaan huomioon. Kävi kuitenkin ilmi, ettei merkittäviä poik-

keamia havaittua eikä minkään muun peruskorjauskohteen osalta havaittu merkittäviä 

vuokranalennuksia. Näin ollen todettiin, että keskiarvoiset vuokranalennusprosentit 

ovat paikkansa pitäviä ja antavat todenmukaisen kuvan mitattavista suureista. 

 

 

6.5 Irtisanomiset ja vaihtuvuus 
 

Kuten on jo aiemmin todettu, vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen, on irti-

sanomisaika kuusi kuukautta. Kun asukas saa tietoonsa irtisanomisilmoituksen perus-

korjausilmoituksen yhteydessä, alkaa irtisanomisaika samassa yhteydessä juoksemaan. 

Tosin vuokralaisella on mahdollisuus irtisanoa vuokrasopimus kalenterikuukauden irti-

sanomisajalla ja siten muuttaa asunnosta pois ennen peruskorjauksen alkamista. Mikä-

li asukas päättää käyttää hyväkseen kyseisen kalenterikuukauden irtisanomisajan, 
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vuokranantajalle hyvin suurella todennäköisyydellä kertyy tyhjäkäyttöä asuntoon, sillä 

uuden vuokralaisen saaminen asuntoon on hyvin haastavaa ennen peruskorjauksen 

alkamista.  

 

Irtisanomisten määrän kehitystä on tässä tutkielmassa tarkasteltu siten, että irtisa-

nomisten määrät kuukausittain on laskettu yhteen ja se on jaettu asuntojen määrällä. 

Ilmarinkadun kohde on siis jaettu 28 asunnolla ja muut peruskorjauskohteet 894 asun-

nolla. Näin on saatu suhdeluku sille, kuinka yleistä irtisanominen näiden kohteiden 

osalta on ollut kunakin ajankohtana. Luku on vielä helpommin ymmärrettävissä kerrot-

taessa suhdeluvut kymmenellä tai sadalla, jolloin konkretia tulee paremmin esille.  

 

Tätä suhteellisten irtisanomisten määrää kutsutaan myöskin vaihtuvuudeksi. Koko Ko-

jamon vaihtuvuusluku on otettu suoraan vuosien 2014-2019 osavuosikatsauksista ja 

niistä on laskettu keskiarvo. Saaduilla luvuilla kerrotaan, kuinka monta irtisanomista 

peruskorjausta odottavaan kohteeseen on tullut kuukaudessa. Tässä tutkielmassa tar-

kastelu on tehty siten, että saadut suhdeluvut on kerrottu sadalla. Näin ollen luvut ker-

tovat sen, kuinka monta irtisanomista tulee keskimäärin sataa asuntoa kohden.  

 

Tuloksia tulkittaessa on hyvä ottaa huomioon, että yksittäinen asunto on voitu vuokra-

ta irtisanomisten jälkeen uudelleen useampaankin kertaan. Näin ollen samasta asun-

nosta on voinut tulla useampi irtisanominen tutkittavana ajanjaksona. Tämä piirre on 

otettu huomioon tutkielman myöhemmässä vaiheessa kohdassa6.6 Tyhjien asuntojen 

ja uusien sopimusten määrä.  

 

Irtisanomisten osalta tulokset ovat nähtävissä kuvassa 5. Kuten kuvasta voidaan nähdä, 

ei irtisanomisten suhteellisessa irtisanomismäärässä ole juurikaan eroavaisuuksia Ilma-

rinkadun (koeryhmä) ja muiden peruskorjauskohteiden (kontrolli) välillä. Verrattuna 

Kojamon yleiseen vaihtuvuuteen (muut), irtisanomisalttius on itse asiassa jopa mata-

lammalla tasolla kuin niin sanotussa normaalissa tilanteessa. Tämä on hieman yllättävä 
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tulos, sillä voisi kuvitella, että peruskorjattavissa kohteissa irtisanomisherkkyys olisi 

etenkin peruskorjausilmoituksen jälkeen korkealla tasolla.  

 

 

Kuva 5: Irtisanomisten määrä suhteessa asuntojen kokonaismäärään. Vaihtuvuus kertoo, kuinka monta irtisanomis-
ta 100 asuntoa kohden tulee keskimäärin kuukaudessa.  

 

Irtisanomisten tarkastelua on jatkettu vielä tutkimalla, onko asunnon koolla vaikutuk-

sia irtisanomisherkkyyteen. Kotitalouksien koostumuksissa on tapahtunut 2000-luvulle 

tultaessa isoja muutoksia, kun kotitalouksien lukumäärä on kasvanut ja kotitalouksiin 

kuuluvien henkilöiden määrä vähentynyt. (Riihelä, 2006). Tästä johtuen myöskin pie-

nempien asuntojen kysyntä on kasvanut verrattuna isompiin asuntoihin. Voidaan siis 

olettaa, että isompi asunto on kyseessä, sitä enemmän ihmisiä kyseisessä asunnossa 

asuu. Näin ollen asunnon koko kertoo hyvin siitä, miten erikokoiset ruokakunnat rea-

goivat peruskorjausilmoitukseen. (Liite 1). 

 

Irtisanomisten yhteydessä tutkittiin myös saadun datan avulla irtisanomisen syitä pe-

ruskorjauskohteissa. Asukkailta kysytään aina irtisanomisen yhteydessä syytä poismuu-
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tolleen ja asukas voi sen halutessaan ilmoittaa. Tarkoituksena oli tutkia, voitaisiinko 

löytää jotain yhteneväisyyttä niiden syiden osalta, joihin vuokranantaja voi vaikuttaa 

peruskorjausta odottavassa kohteessa. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi järjestyshäiriöt 

tai asunnon hinta. Irtisanomisten syyt kuitenkin painottuivat vahvasti lähestyvään pe-

ruskorjaukseen, johon vuokranantaja ei luonnollisestikaan voi vaikuttaa. Näin ollen 

irtisanomisten syiden tutkiminen ei antanut toivottuja tuloksia tutkimuskysymyksen 

osalta.  

 

6.6 Tyhjien asuntojen ja uusien sopimusten määrä 
 

Irtisanomisten yhteydessä on hyvä huomioida myöskin se, että irtisanotut asunnot on 

mahdollista vuokrata vielä eteenpäin ennen peruskorjauksen alkamista. Irtisanottu 

asunto voi siis jäädä tyhjilleen peruskorjaukseen asti tai siihen voidaan saada yksi tai 

useampikin sopimus vielä ennen peruskorjauksen alkamista. Tämä johtaa myöskin sii-

hen, että yksittäisestä asunnosta voi tulla useampikin irtisanominen vuoden seuranta-

aikana.  

 

Peruskorjauskohteen kannalta huomattavaa on se, että asunnon vuokraaminen voi olla 

hyvinkin haastavaa irtisanomisen jälkeen. Erityisesti peruskorjausilmoituksen ajankoh-

dan jälkeen uuden asukkaan saaminen voi olla erittäinkin haastavaa, sillä asiakkaat 

etsivät pääsääntöisesti pitkäaikaisia asumismuotoja. Määräaikainen vuokrasopimus 

kiinnostaa lähinnä väliaikaista asumismuotoa etsiviä (esimerkiksi putkiremontin tai 

työkomennuksen ajaksi).  

 

Datan perusteella on verrattu Ilmarinkadun sekä muiden kohteiden tyhjien asuntojen 

määrää toisiinsa. Tyhjien asuntojen määrä on laskettu tyhjäkäytön avulla siten, että jos 

datan perusteella asunnossa on ollut kuluvan kuukauden aikana tyhjäkäyttöä, niin 

asunto on ollut ainakin osan aikaa tyhjillään. Toisin sanoen datasta on poimittu niiden 

asuntojen määrä kuukausittain, joissa tyhjäkäyttöä on ja laskettu tyhjien asuntojen 
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määrät yhteen. Tässä tarkastelussa on myöskin käytetty suhteutettuja tuloksia, jotta 

Ilmarinkadun sekä muiden kohteiden osalta tuloksia voidaan verrata toisiinsa.  

 

 

 

Kuten kuva 6 osoittaa, Ilmarinkadulla tyhjien asuntojen määrä on ollut varsin maltilli-

nen peruskorjauksesta huolimatta muihin peruskorjauskohteisiin verrattuna. Ilmarin-

kadun tyhjien asuntojen määrä pysyy paitsi varsin matalalla tasolla, myöskin melko 

tasaisena myöskin peruskorjausilmoituksen jälkeen. Tyhjien asuntojen suhteellinen 

määrä on korkeimmillaan aikajanan molemmissa hännissä. 

 

Ilmarinkadun sekä muiden peruskorjauskohteiden osalta tyhjien asuntojen sekä uusien 

sopimusten määrien tilanne on koottu vielä tarkemmin erillisiin kuviin (kuva 7 ja kuva 

Kuva 6: Tyhjien asuntojen määrä 100 asuntoa kohden kuukausittain.  

Tyhjien asuntojen määrä on jaettu asuntojen kokonaismäärällä ja kerrottu sadalla (100). Määrät siis kertovat, kuin-
ka monta tyhjää asuntoa on sataa asuntoa kohden kyseisellä suhdeluvulla mitattuna. 
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8). Tyhjien asuntojen määrä on sama kuin aiemmassa tarkastelussa ja uusien sopimus-

ten määrä on otettu suoraan Kojamon antamasta datasta. 

 

On huomattavaa, että tyhjien asuntojen määrä on pysynyt huomattavan paljon maltil-

lisempana Ilmarinkadun kohdalla verrattuna muihin kohteisiin. Myöskin uusia sopi-

muksia on saatu aikaan Ilmarinkadulla muita peruskorjauskohteita tehokkaammin.  

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan myöskin pitää sitä, että useampana kuukau-

tena, ja vielä peruskorjausilmoituksen jälkeen, on tehty enemmän uusia vuokrasopi-

muksia kuin mitä tyhjiä asuntoja on tullut lisää. Erityisesti aikajanan kohdassa kahdek-

san (8) tyhjiä asuntoja ei ole ollut, mikä kertoo, vuokrausasteen olevan sata (100) pro-

senttia.  

 

Kuten kuvista (kuva 7 ja kuva 8) voidaan huomata, Ilmarinkadun kohdalla tyhjien asun-

tojen sekä uusien sopimusten välinen ero on huomattavasti pienempi kuin muiden 

kohteiden kohdalla. Ilmarinkadun asuntoja saatiin siis vielä vuokralle helpommin kuin 

muiden kohteiden asuntoja. Näin ollen tyhjäkäyttöä on saatu huomattavasti pienen-

nettyä Ilmarinkadun kohteessa. Lisäksi erityispiirteenä muihin peruskorjauskohteisiin 

verrattuna Ilmarinkadulla uusien sopimusten määrä paikoitellen jopa ylitti tyhjien 

asuntojen määrään, mikä nostaa vuokrausastetta.  

 

Muiden peruskorjauskohteiden kohdalla tyhjien asuntojen määrä on koko tutkittavan 

ajanjakson uusien sopimusten yläpuolella. Tämä johtaa siihen, että tyhjien asuntojen 

määrä kasvaa nopeammin kuin mitä uusia sopimuksia saadaan tehtyä. Näin ollen vuok-

rausaste laskee ja sitä myöten myöskin vuokratuotot laskevat. 
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Kuva 7: Tyhjien asuntojen ja uusien sopimusten määrä 100 asuntoa kohden kuukausittain Ilmarinkadulla..  

Uudet -käyrä kuvastaa uusien sopimusten kokonaismäärää 100 asuntoa kohden kuukausittain.  

Tyhjät -käyrä on sama kuin kuvassa 5 (punainen käyrä).  

Kuva 8: Tyhjien asuntojen ja uusien sopimusten määrä 100 asuntoa kohden kuukausittain muissa peruskorjauskoh-
teissa (kontrolli).  

Uudet -käyrä kuvastaa uusien sopimusten kokonaismäärää 100 asuntoa kohden kuukausittain.  

Tyhjät -käyrä on sama kuin kuvassa 5 (sininen käyrä).  
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6.7 Suhteellinen tyhjäkäyttö 

 

Suhteellisen tyhjäkäytön avulla tutkittiin sitä, miten tyhjäkäyttöä kertyy ajan myötä ja 

onko peruskorjausilmoituksella vaikutusta tyhjäkäytön kertymiseen. Suhteellinen tyh-

jäkäyttö on laskettu siten, että Ilmarinkadun ja muiden peruskorjauskohteiden osalta 

on laskettu kokonaistyhjäkäytön määrä saadun datan perusteella ja tämä summa on 

jaettu kokonaisneliömäärällä. Näin ollen ollaan siis saatu tyhjäkäytön määrä neliötä 

kohden. Tämän avulla tuloksia voidaan verrata keskenään paremmin. 

 

 

Kuva 9: Kokonaistyhjäkäyttö suhteessa neliömäärään.  

Kuvassa verrataan tyhjäkäyttöä Ilmarinkadun sekä muiden peruskorjauskohteiden (kontrolli) välillä. Molempien 
ryhmien välillä on laskettu yhteen kokonaistyhjäkäyttö ja summa on jaettu kyseisen ryhmän kokonaisneliömäärällä. 

 

Tässä tutkintatavassa on kuitenkin ongelmana se, että asuntojen tyhjäkäyttö lasketaan 

aina kuluvan vuokran mukaisesti. Ilmarinkadun tapauksessa vuokria on laskettu sekä 

asuvien että uusien asukkaiden kohdalla, jolloin tyhjäkäyttö neliömäärää kohden on 

luonnollisesti pienempi suhteessa muihin kohteisiin. Tässä tapauksessa on kuitenkin 
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selvää, että tyhjäkäyttö on selkeästi pienempää Ilmarinkadun kohteessa verrattuna 

muihin tutkimuksen kohteisiin. Myöskin tyhjäkäytön trendi on tasaisempi Ilmarinkadul-

la kuin muissa kohteissa. 

 

Kuten kuvasta 9 voidaan todeta, on Ilmarinkadun tyhjäkäytön taso lähes koko tutkitta-

van ajanjakson muita peruskorjauskohteita matalammalla tasolla. Huomioitavaa on 

myöskin, että tyhjäkäyttö Ilmarinkadulla on hyvin lähellä nollatasoa. Tämä tarkoittaa, 

että vuokrausaste on korkealla tasolla ja asunnot on saatu vuokrattua asetetulla tavoi-

tevuokralla. Kuviosta on myöskin havaittavissa mielenkiintoinen trendi, kun tyhjä-

käytön taso laskee peruskorjausta kohti mentäessä toisin kuin muiden peruskorjaus-

kohteiden osalta. Tyhjäkäytön taso nousee Ilmarinkadun kohdalla vasta viimeisen kuu-

kauden aikana.  

 

7. Analyysi 
 

Vaihtuvuuden osalta tulokset olivat varsin yllättävät. Vaihtuvuus peruskorjauskohteissa 

ei juuri näyttänyt eroavan niin sanotusta normaalista tilanteesta, ja vaihtuvuus näytti 

olevan jopa tavanomaista matalammalla tasolla peruskorjauskohteissa. Tämä vaikutti 

alkuun hämmentävältä tulokselta, mutta on selitettävissä sekä Ilmarinkadun, että mui-

den kohteiden osalta.  

 

Ilmarinkadun kohdalla vaihtuvuus oli pienellä tasolla, koska vuokratason lähdettiin 

rankasti laskemaan jo ennen peruskorjausilmoitusta. Tällä tavalla saatiin varmistettua, 

että asukkaat eivät halua lähteä asunnosta ja haluavat asua asunnoissa markkinatasoa 

halvemmalla hinnalla. Asukkaat eivät kokeneet hyödylliseksi irtisanoa asuntoa, vaan 

alennettu vuokra maksimoi heidän hyötyään enemmän.  

 

Muiden kohteiden osalta vaihtuvuuden pieni määrä selittyy sillä, että asuntoja oli tyh-

jillään entuudestaan jo valtava määrä. Tyhjinä olevia asuntoja ei saatu vuokralle mark-
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kinahinnoilla ennen peruskorjausilmoitusta eikä myöskään sen jälkeen. Näin ollen koh-

teissa oli koko ajan enemmän asuntoja tyhjillään, jolloin ei myöskään ollut vuokralaisia, 

jotka voisivat asunnon irtisanoa.  

 

Ilmarinkadun osalta huomattiin, että tyhjien asuntojen määrä pysyi varsin maltillisella 

tasolla peruskorjauksesta huolimatta. Tyhjien asuntojen määrä oli korkeimmillaan aika-

janan molemmissa hännissä, mikä on selitettävissä vuokranalennuksien sekä peruskor-

jauksen avulla. Aikajanan alkupuolella tyhjien asuntojen määrä lähtee laskuun, koska 

vuokranalennuksien avulla asukkaat sitoutettiin asuntoihin pidemmäksi aikaa. Par-

haimmillaan vuokranalennus oli 20 prosentin molemmin puolin, mikä on varsin avokä-

tinen ja tuntuva alennus vuokralaisen näkökulmasta.  

 

Aikajanan loppupuolella irtisanomisten ja sitä kautta tyhjien asuntojen määrä luonnol-

lisesti kasvoi alkavan peruskorjauksen johdosta. Huomattavaa on kuitenkin se, miten 

hyvällä tasolla vuokrausaste oli vielä kaksi kuukautta ennen peruskorjauksen alkamista 

(94,5) ja kuinka monta asuntoa oli vuokrattuna vielä kuukautta ennen peruskorjauksen 

alkamista (18 asuntoa 28 asunnosta). Verrattuna muihin peruskorjauskohteisiin, Ilma-

rinkadun vuokraustilanne oli huomattavasti paremmalla tasolla.  

 

Kaiken kaikkiaan määrien vertaamisen tyhjien asuntojen ja uusien sopimusten kohdalla 

osoittaa, että Ilmarinkadun vuokranalennuksilla on ollut selkeä vaikutus vuokrasuhtei-

siin sekä niiden kestoon. Asukkaat ovat halunneet pysyä asunnoissa halvempien vuok-

rien vuoksi eikä irtisanomisen jälkeinen uusien asukkaiden etsiminen ole muodostunut 

ongelmaksi.  

 

Vuokrausasteen tarkempi tutkiminen antaa selkeää suuntausta siitä, että Ilmarinkadun 

vuokranalennukset ovat vaikuttaneet vuokralaisten vuokrauspäätökseen juuri niin kuin 

vuokranantaja toivoisikin. Asukkaat pysyvät asunnoissa mahdollisimman pitkään, jotta 

uusien vuokralaisten hankkiminen ei koidu ongelmaksi. On hyvä muistaa, että ainoas-
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taan vuokratusta asunnosta on mahdollista saada vuokratuottoa ja peruskorjausta 

odottavassa kohteessa tämä näkökulma korostuu entisestään. Myöskin huomioitavaa 

on, että vuokranalennukset on tehty niin asuville kuin uusille asukkaille, mikä vähentää 

asuvien asukkaiden poismuuton osuutta. (Hiltunen, 2008) 

 

Vuokranalennusprosentit olivat Ilmarinkadun osalta varsin merkittäviä. Kuten jo tulos-

ten esittelyn yhteydessä todettiin, alennus on varmasti ollut tuntuva ja sitouttanut 

asukkaan asumaan asunnossa pidempään. Vuokra on yksi suurimmista vaikuttimista 

asukkaan/hakijan vuokrauspäätökseen ja siksi se on tehokas väline peruskorjauskoh-

teen vuokrasuhteen hoidossa. (Hienonen;Kinnunen ;& Viita , 2004) 

 

Muiden peruskorjauskohteiden osalta on yllättävää, että vuokratasoa ei ole juurikaan 

laskettu, ainakaan keskimääräisesti. Kuitenkin tällaisessa tilanteessa, kun asunnon ta-

soa ei ole mahdollista nostaa lähestyvästä peruskorjauksesta johtuen eikä uutta vuok-

ralaista ole helppoa löytää, olisi vuokratason laskeminen tehokas tapa pidentää asuvan 

asukkaan vuokrasuhdetta.  

 

Vuokratuotoista tehtyjen laskelmien perusteella vuokrien alentaminen peruskorjaus-

kohteissa olisi kannattavaa vuokranantajan näkökulmasta. Tilanne korostuu erityisesti 

viimeisen puolen vuoden ajalta, kun todelliset vuokratuotot ovat radikaalisti laskeneet 

peruskorjausilmoituksen jälkeisenä aikana. Tulokset siis antavat selkeän tiedon siitä, 

että vuokranalennuksilla vuokranantajan on mahdollista saada enemmän tuottoa kuin 

verrattuna markkinavuokralla vuokrattaviin asuntoihin.  

 

Se onko vuokranalennuksia tekeminen kannattavaa peruskorjausilmoitusta edeltävänä 

aikana, on hankala sanoa tämän tutkimuksen perusteella, sillä asuntojen vuokrausas-

tetta on vaikea arvioida etenkin isommissa kohteissa. Toki vuokranantajan on helpom-

pi pitää kiinni ajatuksesta, pitää asuvat asukkaat asunnossa halvemmilla hinnoilla mah-

dollisimman pitkään. Toissijaisesti vuokratuotoista saatavat potentiaaliset tulot perus-
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tuvat Ilmarinkadun vuokrausasteeseen, joka oli verrattain varsin korkea. Sitä, pysty-

täänkö tällaista vuokrausastetta pitämään isommissa peruskorjausta odottavissa koh-

teissa, on hankala sanoa. Ilmarinkadun tapaus tosin osoittaa, että ainakin pienemmissä 

kohteissa vuokralaisten sitouttaminen asuntoon on mahdollista ja vuokranalennusten 

vaiheittainen laskeminen auttaa vuokralaista toimimaan järjellä, ei tunteella.  

 

Mitä järjellä toimiminen tunteen sijaan tässä tapauksessa tarkoittaa? Kun asukas kuu-

lee tulevasta peruskorjauksesta, hän alkaa pohtimaan vaihtoehtojaan. Fakta on se, että 

asunnosta on muutettava ennen peruskorjauksen alkamista ja sen perusteella asukas 

punnitsee lähtökohtiaan vuokrasuhdetta koskien. Alkava peruskorjaus on asukas irti-

sanomisen kannalle vievä peruste. Hyvin usein uuden asunnon hakeminen ja vielä tie-

tyn aikaikkunan sisällä voi tuoda ihmiselle voimakkaitakin pelon tai epävarmuuden 

tuntemuksia, joten tällöin asukas saattaa toimia tunteen vallassa.  

 

Kun vuokratasoa lasketaan radikaalisti, tunteen sijaan järjen merkitys korostuu. Onko 

alennettu vuokra niin houkutteleva, että asunnossa kannattaa asua mahdollisimman 

pitkään? Pelkän vuokran sijaan vuokralainen punnitsee samaan aikaan myöskin sitä, 

kuinka helppoa on löytää uusi asunto. Pienempiä asuntoja on tarjolla huomattavan 

paljon enemmän kuin isompia asuntoja. Isompaa asuntoa etsivän kannattaa siis suun-

nata vuokramarkkinoille huomattavasti aikaisemmin kuin pienempää asuntoa etsivän, 

jotta ehtii löytämään sopivan asunnon ennen peruskorjauksen alkamista.  

 

Vuokratuottojen tuloksia tarkastellessa on hyvä huomioida myöskin se, että Ilmarinka-

dun kohde on hyvin pieni helpommin hallittavissa kuin isommat kohteet. Kun asuntoja 

on vähemmän, voidaan vuokria asettaa täsmällisemmin ja markkinoita nopeammin 

mukaillen. Ilmarinkadun kohdalla vuokrausaste on ollut poikkeuksellisen korkea perus-

korjausta edeltävänä aikana ja tällaisen vuokrausasteen ylläpitäminen isommissa koh-

teissa voi olla huomattavasti haastavampaa. Kaikkinensa on kuitenkin selkeää, että 

vuokrien määrämittaisella laskemisella peruskorjausta edeltävänä aikana on selkeitä 

tuloksia vuokranantajan vuokratuottoihin positiivisessa mielessä.  
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Vuokrausaste ja etenkin vuokratuotot antavat selkeän tuloksen, että vuokranalennuk-

sien käyttäminen asuvien asukkaiden vuokriin kuin myös uusin sopimuksiin on kannat-

tavaa. Alennetuilla vuokrilla saadaan asuva asukas sitoutettua asuntoon lähemmäksi 

peruskorjauksen alkamista. Suurin haaste peruskorjauskohteissa on nimenomaan irti-

sanotun asunnon uudelleen vuokraaminen, joten asukkaiden pitäminen asunnoissa 

mahdollisimman pitkään on näissä kohteissa erityisen kannattavaa. Näin saadaan vä-

hennettyä tyhjäkäyttöä ja myöskin varmistettua sisään tulevan rahan virtaaminen. 

 

8. Päätäntä 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena oli tutkia, miten vuokranalennukset vaikuttavat vuok-

rasuhteeseen vapaarahoitteisissa peruskorjauskohteissa. Vuokranalennuksien vaiku-

tuksia vuokrasuhteeseen tutkittiin monien eri mittareiden kautta, ja pohdittiin myös, 

miten vuokranalennuksien vaikutukset näyttäytyvät eri tavalla vuokranantajan sekä 

vuokralaisen näkökulmasta.  

 

Vuokratuottoihin vuokranalennuksilla oli selkeä merkitys, ja osoittautui, että vuokran-

antajan näkökulmasta potentiaalista vuokratuottoa olisi ollut saatavissa huomattavasti 

enemmän kuin mitä todellisuudessa saatiin. Toki otanta on pieni Ilmarinkadun osalta, 

mutta tulokset puhuvat puolestaan. Saatu tulos kannustaisi vuokranantajaa käyttä-

mään vuokranalennuksia myös muissa peruskorjausta odottavissa kohteissa ja vähin-

täänkin tutkimaan, onko vuokranalennuksilla tosiaan vastaava merkitys kuin mikä tä-

män tutkielman perusteella on saatu. 

 

Ilmarinkadun vuokranalennuksilla oli hyvin paljon vaikutusta kohteen vuokrausastee-

seen ja siten tyhjäkäytön vähäisyyteen. Asukas saatiin sitoutettua asuntoon pidem-

mäksi aikaa verrattuna muihin peruskorjauskohteisiin, ja siten oli mahdollista maksi-

moida saatavilla olevat tuotot. Nimenomaan asukkaan pitäminen asunnossa mahdolli-
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simman pitkään, on ollut vuokranantajien ongelma peruskorjauskohteissa ja saadut 

tulokset osoittaisivat, että tilanteeseen olisi saatavilla ratkaisu. 

 

Tämän tutkielman perusteella on huomattavaa, että vuokranalennuksilla on merkitystä 

moniin vuokrasuhteeseen vaikuttaviin tekijöihin ja moni tutkittava mittari puoltaa 

vuokranalennuksien käytön puolesta. Vuokranalennuksilla voidaan saavuttaa win-win -

tilanne, jossa sekä vuokralainen että vuokranantaja hyötyvät vuokranalennuksista. 

Vuokralainen pienentämällä vuokraan käytettäviä kustannuksiaan ja vuokranantaja 

kasvattamalla vuokratuottojaan. Tulokset eivät kuitenkaan anna suoraa vastausta sii-

hen, että juuri Ilmarinkadulla käytettyjä vuokranalennuksia kannattaa käyttää, mutta 

tulos antaa vahvan signaalin siitä, että vuokranalennuksilla ylipäätänsä on vaikutuksia 

vuokrasuhteeseen.  

 

Vuokranantajan kannalta pohdittavaksi jää se, kannattaako vuokranalennuksia alkaa 

antamaan jo hyvissä ajoin ennen peruskorjausilmoituksen antamista vai tehdäänkö 

alennukset peruskorjausilmoituksen yhteydessä. Tämän tutkielman mukaan viimeisen 

kuuden kuukauden ajalta on selkeää näyttöä siitä, että vuokranalennukset ovat vuok-

ranantajankin kannalta tehokkaat. Peruskorjausilmoitusta edeltävän ajan korotukset 

vaatisivat lisätutkimusta. 

 

Ilmarinkadun kohdalla ennen peruskorjausta tehdyt vuokranalennukset mahdollistivat 

entistä korkeammat vuokratuotot. Oli selkeästi nähtävissä, että Ilmarinkadun osalta 

tyhjien asuntojen määrä laski vuokranalennuksien myötä ja vuokrausaste pysyi korke-

alla tasolla peruskorjauksen alkamiseen saakka. Kuitenkaan kaikkien peruskorjauskoh-

teiden kanssa saman kaltainen vuokrien kontrollointi ei ole samalla tavalla mahdollista, 

sillä asuntojen määrä asettaa omat haasteensa niin resurssien kuin vuokratason seu-

raamisen kannalta.  
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Huomioitavaa on myöskin se, että vuokranalennukset kannattaa nimenomaan tehdä 

sekä asuville asukkaille että uusille vuokralaisille. Olennaista on saada pidettyä asuva 

asukas asunnossa mahdollisimman pitkään, jotta uutta vuokralaista ei ole tarpeen et-

siä. Lisäksi vuokranalennus ainoastaan uusille asukkaille ruokkisi asuvien asukkaiden 

intressejä muuttaa talosta ennen peruskorjauksen alkamista epäoikeudenmukaisen 

kohtelun myötä.  

 

Kaiken kaikkiaan vuokranalennuksilla on selkeä vaikutus erityisesti asuttujen asuntojen 

vuokrasuhteisiin ja sen kestoon. Toki uusien asukkaiden saaminen on helpompaa, mitä 

pienempi vuokra on, mutta merkittävin vaikutus vuokranalennuksilla on nimenomaan 

asuvien asukkaiden pitämiseen asunnoissa. Tuloksien mukaan on perusteltua antaa 

vuokralaisille vuokranalennuksia ennen peruskorjauksen alkamista vähintäänkin pe-

ruskorjausilmoituksen jälkeiseltä ajalta.  
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Liite 1: Vaihtuvuus huoneistotyypeittäin 
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Liite 2: Vuokratuottojen koonti 
 

 

 

 

date Tavoitevuokra Potentiaalinen Todellinen Erotus Kumulatiivinen Kumulatiivinen 6kk 

1 707824,10 707824,10 631334,86 76489,24 76489,24 0,00 

2 722053,18 712055,15 636759,68 75295,48 151784,71 0,00 

3 724996,66 692574,88 629903,64 62671,24 214455,96 0,00 

4 726483,77 680561,18 614403,73 66157,45 280613,41 0,00 

5 726980,40 677192,49 603074,70 74117,79 354731,20 0,00 

6 728048,64 660144,92 578973,44 81171,48 435902,68 0,00 

7 727267,82 656403,15 548467,44 107935,71 543838,38 107935,71 

8 727909,97 641423,65 454532,32 186891,33 730729,72 294827,04 

9 726979,06 579257,78 362190,29 217067,49 947797,21 511894,53 

10 724253,42 576362,21 282079,50 294282,71 1242079,92 806177,24 

11 704067,46 576406,34 183229,79 393176,55 1635256,47 1199353,79 

12 709309,25 617241,31 114363,42 502877,89 2138134,36 1702231,69 


