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Kaupunkimaalla tarkoitetaan tässä selvityksessä asemakaavoitettua tai sellaiseksi tulevaa maa-

ta kuntamuodosta riippumatta. Tässä selvityksessä kaupunkimaan piiriin luetaan asemakaavan 

tonttimaa, muut alueet asemakaavassa, raakamaa sekä asunto-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja 

varastokäyttöön hankitut alueet asemakaavan ulkopuolella. 

 

Selvityksessä kuvataan kaupunkimaan markkinat (volyymit, kauppojen ominaisuudet ja osapuo-

let, hinnat). Yksityisten myymiä asemakaavan asuinpientalotontteja (AP) käytetään mittarina, 

joiden hintaan muun kaupunkimaan hintaa verrataan.   

 

Selvitys valottaa varsinkin kuntien roolia erityyppisen kaupunkimaan ostajana ja myyjänä.  

Selvityksessä kiinnitetään erityinen huomio liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien ja virkis-

tysalueiden hinnanmuodostukseen, koska näistä on ollut tuoretta tietoa tarjolla niukasti. Kaikki-

aan tarkastellaan 13 eri kaupunkimaan lajia. 

 

Selvitys antaa ensimmäistä kertaa Suomessa toteutuneisiin kauppoihin perustuvan yleiskuvan 

kaupunkimaan markkinoista maankäytön koko kirjon leveydeltä. 

 
 

Avainsanat:  kaupunkimaa, kaupunkimaan hinta, liiketontin hinta, teollisuustontin hinta, virkistysalueen 
hinta, raakamaan hinta, hintasuhde 

 



       2 (36) 

 

 

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

2. Kaupunkimaan lajit ........................................................................................................................... 4 

3. Kaupunkimaan markkinat: volyymit .................................................................................................. 5 

4. Kaupunkimaan kauppojen kuvaus.................................................................................................... 8 

5. Eri maankäyttölajien hinnan suhde AP -tontin hintaan.................................................................... 14 

5.1. Laskenta .................................................................................................................................. 14 

5.2. Suhteellinen hintataso maankäyttölajeittain ja alueittain .......................................................... 14 

5.3. Suhteellinen hintataso kunnittain ............................................................................................. 17 

5.3.1. Yksityisten väliset kaupat .................................................................................................. 17 

5.3.2. Kunnan myymät ................................................................................................................ 18 

5.3.3. Kunnan ostamat ................................................................................................................ 19 

5.4. Kaupunkimaan suhteellisten hintojen kuntien välisistä eroista ................................................. 20 

6. Kaupunkimaan hintakehitys ........................................................................................................... 21 

6.1. Reaalihinnan trendi .................................................................................................................. 21 

6.2. Nimellishintakehitys ................................................................................................................. 22 

6.3. AP -hintasuhteen kehitys ......................................................................................................... 24 

7. Hintatekijöiden vaikutus ................................................................................................................. 27 

7.1. Pinta-ala ja tonttitehokkuus ...................................................................................................... 28 

7.2. Kaupunkimaan hintojen dynamiikka......................................................................................... 29 

7.3. Sijainnin keskeisyys ................................................................................................................. 31 

8. Yhteenveto ..................................................................................................................................... 33 

8.1. Kaupunkimaan hinnan kuntien välisistä eroista ....................................................................... 33 

8.2. Kaupunkimaan hintakehitys ..................................................................................................... 33 

8.3. Pinta-alan ja tonttitehokkuuden vaikutus maan hintaan ........................................................... 34 

8.4. Sijainnin keskeisyyden vaikutus maan hintaan ........................................................................ 34 

  



       3 (36) 

 

1. Johdanto  

 

Kaupunkimaan eri lajeista tunnetaan parhaiten asuntotonttimaa, jonka hinnasta on tehty lukuisia tut-

kimuksia. Lisäksi ainakin yleisten rakennusten tonttien hinnoista on äskettäin julkaistu tutkimus 

Maanmittauslaitoksen sarjassa. 

 

Muista kaupunkimaan lajeista ei ole tuoreita hintatutkimuksia, tai ei tutkimuksia lainkaan. Esimerkiksi 

liike- ja teollisuustonteista ei ole julkaistu tuoreita tutkimuksia. 

 

Kaupunkimaalla tarkoitetaan tässä selvityksessä asemakaavoitettua tai sellaiseksi tulevaa maata kun-

tamuodosta riippumatta. Tässä selvityksessä kaupunkimaan piiriin luetaan 

1. Asemakaavan tonttimaa 

2. Muut alueet asemakaavassa 

3. Raakamaa 

4. Asunto-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastokäyttöön hankitut alueet  asemakaavan ulkopuo-

lella. 

Selvityksessä kuvataan kaupunkimaan markkinat (volyymit, kauppojen ominaisuudet ja osapuolet, 

hinnat). Yksityisten myymiä asemakaavan asuinpientalotontteja (AP) käytetään mittarina, joiden hin-

taan muun kaupunkimaan hintaa verrataan.  Yksityisten myymiä AP-tontteja on suuri määrä ja melko 

tasaisesti kaikkialta kunnista ja kaupungeista, ydinkeskustoja lukuun ottamatta.  

 

Kaupat on selvityksessä jaettu kolmeen pääryhmään (yksityisten väliset, kunnan myymät, kunnan os-

tamat) ja 16 alalajiin. Selvityksessä kiinnitetään erityinen huomio liike-, toimisto-, teollisuus- ja varasto-

tonttien ja virkistysalueiden hinnanmuodostukseen, koska näistä on ollut tuoretta tietoa tarjolla niukas-

ti. 
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2. Kaupunkimaan lajit  

 

Ympäristöministeriön asemakaavamerkintäohjeen mukaan kaavassa voidaan varata alueita seuraa-

viin tarkoituksiin: 

 

Asuinrakennusten korttelialue  (A)  Loma- ja matkailualueet (R) 

Palvelurakennusten korttelialue (P)  Liikennealueet  (L) 

Keskustatoimintojen korttelialue  (C)  Erityisalueet  (E) 

Liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) Suojelualueet (S) 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T) Maa- ja metsätalousalueet (M) 

Virkistysalueet (V)   Vesialueet  (W) 

Yleisten rakennusten korttelialue (Y) 

 

 

Pääluokkien sisällä käyttötarkoitus voi vaihdella suuresti varsinkin E-, V- ja L –alueiden kohdalla. 

Vaikka nämä alueet on useimmiten osoitettu yleiseen tarkoitukseen, myös kaupallisesti tuottavat käy-

töt ovat joskus sallittuja.  Siksi varsinkin L- ja E- alueiden hintojen hajonta on välttämättä hyvin suuri, 

eikä alueiden yleisestä hintatasosta voi ehkä puhua. 

 

Kaupunkimaan hinnoista on tietoa kiinteistöjen kauppahintarekisteristä saatavilla vain pääluokittain  

(esim. K-, T-, E-, V- ja L –alueiden kaupat ). Lisäksi kauppoja on E-, V- ja L –alueista vähän, ja ne 

keskittyvät sellaisiin kuntiin, joissa nämä alueet hankitaan kaupoilla eikä lunastamalla. 
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3. Kaupunkimaan markkinat: volyymit  

 

Volyymitietoina esitetään kauppojen lukumäärä, myydyn pinta-alan summa, kauppahintojen summa ja 

rakennusoikeuden summa. Volyymit on laskettu vuosina 1985-2009 tehdyistä kaupoista koko maassa. 

 
Kuva 1. Kauppojen lukumäärä  

 
Kuva 2. Kauppojen lukumäärä (logaritminen asteikko ) 

 

Kuvissa 1-19 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myyjä-

nä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjänä, 

ja seitsemän pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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Kuva 3. Myydyn pinta-alan summa (ha) ( logaritminen asteikko ) 

 

 

 
Kuva 4. Rakennusoikeus (1000 k-m2)  

 

Kuvissa 1-19 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myyjä-

nä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjänä, 

ja seitsemän pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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Kuva 5. Käytetty rahamäärä (milj. €, v. 2000 hintatasossa)  

 

 

 
Kuva 6. Käytetty rahamäärä (milj. €, v. 2000 hintatasossa) ( logaritminen asteikko  ) 

 

Kuvissa 1-19 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myyjä-

nä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjänä, 

ja seitsemän pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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4. Kaupunkimaan kauppojen kuvaus  

 

Kuvataan vuosina 2001-2009 tehdyt kaupunkimaan kaupat. Seuraavilla kuvilla esitetään seuraavat 

kauppojen ominaisuudet: 

• maksettu kauppahinta (€/m2) vuoden 2000 rahan arvossa 

• pinta-ala (m2) 

• tonttitehokkuus 

• asuntojen hintataso kunnassa v. 2005 (€/m2) 

• sijainnin yleinen keskeisyys 

• sijainnin keskeisyys pieneen taajamiin nähden 

• etäisyys eritasoliittymään (m) 

• etäisyys tasoliittymään (m) 

• maksetun kauppahinnan ja AP –tontin hintaennusteen suhde (%) 

 

Jokaisesta muuttujasta esitetään p10, mediaani ja p90. P10 tarkoittaa arvoa, jota pienempiä on 10 % 

muuttujan arvoista. P90 tarkoittaa arvoa, jota pienempiä on 90 % muuttujan arvoista.  

Kaupunkimaan eri lajit poikkeavat ominaisuuksiltaan suuresti. Myös kunnan ja yksityisen myymät koh-

teet poikkeavat toisistaan, kuten kuvat 7-14 ja kuva 16 kertovat. 

 

 
Kuva 7. Neliöhinta (€/m2)  
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Kuva 8. Pinta-ala (m2) 

 

 
Kuva 9. Tonttitehokkuus  

 

 

Kuvissa 1-19 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myyjä-

nä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjänä, 

ja seitsemän pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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Kuva 10. Asuntojen keskihinta kunnassa v. 2005 (€/m2)  

 

 

 
Kuva 11. Sijainnin yleinen keskeisyys (ks taulukko 1 seuraavalla sivulla)  

 

Kuvissa 1-19 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myyjä-

nä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjänä, 

ja seitsemän pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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Kuva 12. Sijainnin keskeisyys pieneen taajamiin nähden (ks taulukko 1)  

 

Sijainnin yleinen keskeisyys ja  sijainnin keskeisyys pieneen taajamiin nähden on laskettu faktoriana-

lyysin tuottamilla laskentakaavoilla, jotka esitetään taulukossa 1.  Näistä luvuista käytetään vastalu-

kua, eli suuri arvo merkitsee keskeistä sijaintia. 

 

Taulukko 1. Faktorianalyysin tuottamat laskentakaavat sijainnin keskeisyydelle 

 

 
 

Factor1 Factor2

sijainnin yleinen 
keskeisyys

keskeisyys 
paikallistaajamaan 

nähden
leh log (etäisyys Helsinkiin) 0,56 -0,42

le1 log (etäisyys lähimpään 10 
suurimmasta taajamasta)

0,69 -0,32

le2 log (etäisyys lähimpään 50 
suurimmasta taajamasta)

0,79 -0,01

le3 log (etäisyys lähimpään 200 
suurimmasta taajamasta)

0,67 0,45

le4 log (etäisyys lähimpään 1000 
suurimmasta taajamasta)

0,41 0,65

lelmo log (etäisyys lähimpään 
moottoritieliittymään)

0,76 -0,27

leleri log (etäisyys lähimpään 
eritasoliittymään)

0,82 -0,01

leltaso log (etäisyys lähimpään tärkeään 
tasoliittymään)

0,16 0,74
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Kuva 13. Etäisyys eritasoliittymään (m)  (katso kuva15)  

 

 
 

Kuva 14. Etäisyys tärkeään valtatien tasoliittymään (m)  (katso kuva15)  

 

Kuvissa 1-19 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myyjä-

nä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjänä, 

ja seitsemän pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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Kuva 15. Tärkeimpien tieliittymien sijainti (Etelä-Suomi)  
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5. Eri maankäyttölajien hinnan suhde AP -tontin hintaan (AP-hintasuhde) 

5.1. Laskenta 

Asuinpientalotontin (AP) hintaennuste on laskettu 63674 yksityisten vuosina 1985-2009 myymien 

asemakaavan AP –tonttikauppojen avulla. Hintamallissa on 928 muuttujaa. Mallissa on vakioitu: 

• kuntajaotus (448 muuttujaa) 

• kuntakohtainen hinnan trendi (443 muuttujaa) 

• vuosi (24 muuttujaa) 

• asuntojen hintojen trendipoikkeama 

• asuntojen hintojen trendipoikkeama vuodella viivästettynä 

• rajoittuminen rantaan  (3 muuttujaa) 

• etäisyys keskuksiin  (5 muuttujaa) 

• tontin pinta-ala 

• tonttitehokkuus 

Mallin ainoana tarkoituksena on mahdollisimman hyvä ennuste, eikä muuttujien kertoimilla ole merki-

tystä. Hintaennuste on laskettu 1000 m2 suuruiselle tontille, jonka tehokkuus on e=0,3. Sijainnin ja 

ajankohdan suhteen hintaennuste on laskettu kaupan kohteen ominaisuuksien mukaan. 

 

5.2. Suhteellinen hintataso maankäyttölajeittain ja alueittain 

 
Kuva 16. Suhde asuinpientalotontin (AP) hintaennusteeseen (AP-hintasuhde, %).  Koko Suomi. 
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Kuva 17. Helsingin seutu.  AP–hintasuhde (%)  

 

 

 
Kuva 18. Muut kasvavat seutukunnat.  AP–hintasuhde (%)  

 

Kuvissa 1-19 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myyjä-

nä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjänä, 

ja seitsemän pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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Kuva 19. Ei-kasvavat seutukunnat.  AP –hintasuhde (%)  

 

 

Taulukko 2. Maankäyttölajin maksetun kauppahinnan ja yksityisen myymän AP-tontin neliöhinnan suh-

teen vaihtelu (%). (AP –hintasuhdetaulukko).  

 

 
 

  

Koko maa Helsingin seutu muut kasvavat seutuk. ei-kasvavat seutukunna
P10 Median P90 P10 Median P90 P10 Median P90 P10 Median P90

yksityisten välinen kauppa
AP -tontti 45 105 229 56 104 177 47 106 217 36 103 318
AK-, AR-, AL- JA A-tontti 36 118 457 48 116 267 34 113 513 31 130 611
K -tontti 22 102 688 21 79 363 19 94 421 28 157 1491
T -tontti 11 36 143 14 41 150 10 32 128 11 41 151
Asuntotontit asemakaavan 
ulkopuolella 5 20 75 4 15 48 5 21 71 4 21 93
K- ja T-tontit asemakaavan 
ulkopuolella 3 16 79 2 9 44 3 18 71 3 16 89
muut alueet 1 6 48 1 4 40 1 7 47 1 7 51

kunta myynyt
AP -tontti 24 61 123 41 75 113 28 60 112 16 53 148
AK-, AR-, AL- JA A-tontti 28 82 304 44 106 456 31 79 244 22 75 347
K -tontti 17 56 285 19 54 299 17 50 211 16 67 363
T -tontti 8 22 57 13 25 90 8 20 46 7 23 68

kunta ostanut
Yleisen rakennuksen tontti 8 41 152 4 28 84 6 44 169 15 55 202
Eritysalue (E) 3 15 47 3 16 33 3 10 41 7 22 76
Liikennealue (L) 2 20 107 2 17 108 1 18 87 3 27 148
Virkistysalue (V) 2 11 39 2 11 31 2 8 30 3 14 51
Raakamaa, yleiskaavassa 
rakentamiseen 2 6 14 2 4 12 2 6 14 7 7 7
Raakamaa, yleiskaavassa ei-
rakentamiseen 1 3 9 1 2 8 1 4 9 1 3 7
Raakamaa, yleiskaavoitus ei 
tiedossa 2 11 38 1 3 6 3 10 27 3 12 51
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5.3. Suhteellinen hintataso kunnittain  

Maankäyttölajin suhteellinen hinta tarkoittaa maksetun kauppahinnan suhdetta yksityisen myymän AP-
tontin hintaennusteeseen (%). Hintaennuste on laskettu kaupan ajankohtana ja kaupan kohteen sijain-
tipaikalle. Hintaennuste on laskettu kaikkien vuosina 1985-2009 tehtyjen AP -tonttikauppojen perus-
teella. Maankäyttölajeja on  16 erilaista, kun kuntien kaupat on erotettu omiksi lajeikseen. 
 
Kaikissa kuvissa on kolme muuttujaa:  

1. pystyakselilla suhteellinen hinta (pystyakseli on logaritminen) 
2. vaaka-akselilla kunnan kalleus asuntojen (logaritmisen) hintatason mukaan (Helsinki ää-

rimmäisenä oikealla, seuraavina Espoo ja Vantaa, 0 tarkoittaa Suomen asuntojen keskihin-
taa) 

3. Ympyrän koko on suhteessa tehtyjen kauppojen lukumäärään 
 

5.3.1. Yksityisten väliset kaupat 

 

 
 
Kuva 20. AP -tontti 
 
 
 

 
 
Kuva 21. AK-, AR-, AL- ja A-tontti 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Kuva 22. Liike- ja toimistotontti (K) 
 
 
 

 
 
Kuva 23. Teollisuus- ja varastotontti (T) 
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Kuva 24. Asuntotontit asemakaavan ulkopuo-
lella 
 
 

 
 
Kuva 25. K- ja T-tontit asemakaavan ulkopuo-
lella 
 

5.3.2. Kunnan myymät 

 
Kuva 26. Kunnan myymä AP -tontti 
 

 
 
Kuva 27. Kunnan myymä AK-, AR-, AL- ja A-
tontti 
 
 

 
 
 
Kuva 28. Kunnan myymä liike- ja toimistotontti 
(K) 
 

 
 
Kuva 19. Kunnan myymä teollisuus- ja varasto-
tontti (T) 
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5.3.3. Kunnan ostamat 

 
 
Kuva 30. Yleisen rakennuksen tontti (Y) 
 

 
 
Kuva 31. Erityisalue (E) 
 
 

 
 
Kuva 32. Liikennealue (L) 
 
 
 
 

 
 
Kuva 33. Virkistysalue (V) 
 
 

 
 
Kuva 34. Raakamaa, yleiskaavoitus tiedossa 
Joka kunnasta on kaksi ympyrää: (1)  yleiskaavassa ra-
kentamiseen osoitettu kohde (yleensä ylempi ympyrä) 
(2) yleiskaavassa ei-rakentamiseen osoitettu kohde 
 
 

 
 
Kuva 35. Raakamaa, yleiskaavoitus ei tiedossa  
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5.4. Kaupunkimaan suhteellisten hintojen kuntien välisistä eroista  

Kun asuntojen hintatasoa pidetään maan yleisen kalleuden mittarina, nähdään AP-hintasuhteen  käyt-

täytyvän jollakin seuraavista tavoista: 

 

1. AP –hintasuhde on vakaa (riippumaton asuntojen hintatasosta) 

2. AP –hintasuhde laskee asuntojen kallistuessa 

3. AP –hintasuhde nousee asuntojen kallistuessa 

4. AP –hintasuhde on U-kirjaimen muotoinen asuntojen hintatason suhteen 

 

Tarkastellaan tapauksia 2-4.  

Tapaus 2. AP –hintasuhde laskee asuntojen kallistuessa. Näin näyttää olevan asemakaavan ulkopuo-

listen tonttien kohdalla (poikkeuksena Espoo ja Vantaa). Myös kuntien ostoissa näin käy monien 

maankäyttölajien osalta (jälleen poikkeuksena Espoo ja Vantaa, ja tärkeänä poikkeuksena myös Hel-

sinki). 

 

Tapaus 3. AP –hintasuhde nousee asuntojen kallistuessa 

Näin näyttää olevan kunnan myymien tonttien sekä yksityisen myymien K- ja T- tonttien kohdalla. 

Huomattavaa on pääkaupunkiseudun korkea hintataso ja isot volyymit, ja teollisuus- ja varastotonttien 

osalta varsinkin Vantaan rooli maan toisena johtavana logistiikkakeskuksena, Helsingin ohella. 

 

Tapaus 4. AP –hintasuhde on U-kirjaimen muotoinen asuntojen hintatason suhteen 

Näin näyttää olevan asemakaavan ulkopuolisten tonttien kohdalla.  Myös kuntien ostot ja myynnit ovat 

lähellä U-muotoa. Ratkaisevaa on yleensä se, tulkitaanko Espoon, Vantaa ja Helsingin korkea AP-

suhde poikkeukseksi säännöstä, vai luovatko ne U-muotoisen hinnoittelusäännön. 

 

Kuntien väliset erot asuntojen hinnoissa heijastuvat 1,5-2,3 –kertaisina eroina yksityisten myymien 

asuntotonttien hinnoissa, ja peräti  2-3 –kertaisina eroina kuntien myymien asuntotonttien hinnoissa. 

Kuntien väliset erot asuntojen hinnoissa heijastuvat liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien hin-

noissa jopa 3-kertaisina eroina. 

 

Kuntien väliset erot asuntojen hinnoissa vaikuttavat kaupunkimaan hintaan erityisesti silloin, kun asun-

tojen hintataso ylittää koko maan keskimääräisen hinnan.  On kuitenkin vaikea selittää, mistä tämä 

johtuu. Se saattaa johtua myös Helsingin, Espoon ja Vantaan maamarkkinoiden erityispiirteistä. 

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotontit ovat paljon kalliimpia 

kuin keskisuurissa kaupungeissa, joissa asuntojen hintataso ei paljoa poikkea Vantaan hintatasosta. 

Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla myös kunnan ostamat virkistysalueet ovat kalliimpia kuin keskisuu-

rissa kaupungeissa. 
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6. Kaupunkimaan hintakehitys 

Seuraavissa kuvissa esitetään  

• reaalihinnan trendi vuosina 1985-2009 (kuva 36) 

• muutamien kaupunkimaan lajien nimellinen hintakehitys samana aikana (kuvat 37-41). 

• kaupunkimaan AP-hintasuhteen ajallinen kehitys (kuvat 42-50) 

Silmiinpistävää ja yllättävää ovat hintakehityksen suuret erot maankäyttölajien välillä, ja erityisesti 

asuntotonttimaan voimakas kallistuminen kaikkeen muuhun kaupunkimaahan verrattuna. Hintakehi-

tyksen alueellisia eroja esiintyy myös, ja ne ovat loogisia. Alueelliset erot ovat kuitenkin pienempiä 

kuin maankäyttölajien väliset erot. Syiden löytäminen maankäyttölajien hintakehityksen suuriin eroihin 

on vaikeaa. Pääkaupunkiseudun tonttivarannon analyysi viittaa siihen, että syynä voi olla liike-, toimis-

to-, teollisuus- ja varastotontteja suosiva kaavoitus. 

 

6.1. Reaalihinnan trendi 

 

 
 

 

Kuva 36. Reaalihinnan trendi 1985-2009 (%/v)  
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6.2. Nimellishintakehitys 

 
Kuva 37. Maankäyttölajien hintakehitys: Helsingin seutu. (2009=1)  

 

 
Kuva 38. Asuntotonttien hintakehitys eri alueilla.  (2009=1)  

 

 

 
Kuva 39. Liike-, toimisto- , teollisuus- ja varastotonttien hintakehitys.  (2009=1)  
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Kuva 40. Lomatonttien, pellon ja metsän hintakehitys.  (2009=1)  

 

 

 
 

Kuva 41. Virkistysalueiden ja Y-tonttien hintakehitys.  (2009=1)  

 

  



       24 (36) 

 

6.3. AP -hintasuhteen kehitys 

 
Kuva 42. Asuntotontit. Suhteellisen hinnan kehitys, koko maa,  kolmen vuoden liukuva keskiarvo  

 

 
Kuva 43. Liike- ja toimistotontit (K). Suhteellisen hinnan kehitys, koko maa,  kolmen vuoden liukuva 

keskiarvo  

 
 

Kuva 44. Teollisuus- ja varastotontit (T). Suhteellisen hinnan kehitys, koko maa,  kolmen vuoden liu-

kuva keskiarvo  
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Kuva 45. Asemakaavan ulkopuoliset tontit (= Yksityisten ostama ”raakamaa”, ”D-raakamaa”) Suhteel-

lisen hinnan kehitys, koko maa,  kolmen vuoden liukuva keskiarvo  

 
Kuva 46. Kuntien ostama maa ilman asemakaavaa. Suhteellisen hinnan kehitys, koko maa,  kolmen 

vuoden liukuva keskiarvo   

 
Kuva 47. Muu maa Suhteellisen hinnan kehitys, koko maa,  kolmen vuoden liukuva keskiarvo  
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Kuva 48. Kunnan myymät AP-tontit, Suhteellisen hinnan kehitys suuralueittain,  kolmen vuoden liuku-

va keskiarvo  

 
Kuva 49. Yksityisen myymät AK-,AR-,AL ja A-tontit, Suhteellisen hinnan kehitys suuralueittain,  kol-

men vuoden liukuva keskiarvo  

 
Kuva 50. Kunnan myymät AK-,AR-,AL ja A-tontit, Suhteellisen hinnan kehitys suuralueittain,  kolmen 

vuoden liukuva keskiarvo .  

 

Myös liike- ja toimistotontit (K) ja teollisuus- ja varastotontit (T) ovat halventuneet yksityisten myymiin 

AP -tontteihin verrattuna riippumatta siitä, onko myyjänä yksityinen vai kunta. 
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7. Hintatekijöiden vaikutus 

Analysoidaan seuraavien kaupunkimaan hintaan vaikuttavien tekijöiden vaikutus: 

• tontin/alueen pinta-ala 

• tonttitehokkuus 

• trendi (aika) 

• asuntojen hintaindeksin trendipoikkeama 

• edellinen 2 vuotta viivästettynä 

• asuntojen paikallinen hintataso  

• edellisen vaihtoehtona kuntajaotus (kuntadummy ) 

• sijainnin yleinen keskeisyys 

• sijainnin keskeisyys paikallistaajamiin nähden 

• eritasoliittymän läheisyys 

• tärkeän tasoliittymän läheisyys 

Selitettävä muuttuja on maan neliöhinnan logaritmi vuoden 2000 rahan arvossa. Muuttujien spesifiointi 

käsitellään tulosten tulkinnan yhteydessä. Muuttujien valinnassa on erityisesti pyritty saamaan selville 

erot asuntotonttien ja muun kaupunkimaan hintaan vaikuttavissa tekijöissä, sekä selvittämään liike-, 

toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien hintatekijöitä. Juuri tästä syystä on tutkittu tarkemmin liittymien 

läheisyyden vaikutusta, vaikka nämä eivät tärkeimpien tontin hintatekijöiden joukkoon yleensä kuulu-

kaan. 

 

Kuvien 51-58 lukuohje: 

• Pylvään suunta osoittaa vaikutuksen suunnan 

• Pylvään korkeus osoittaa vaikutuksen suuruuden 

Kuvat on tarkoitettu yleiskuvan antamiseen, ja erityisesti eri lajien vertaamiseen toisiinsa. Kuvien tar-
koituksena ei ole välittömästi opastaa käytännön arviointityötä. 
 
 

Kuvissa 51-58 seitsemän pylvästä vasemmalla ovat kauppoja, joissa kunta ei ole ostajana eikä myy-

jänä (”yksityisten” väliset kaupat), keskimmäiset neljä pylvästä ovat kauppoja, joissa kunta on myyjä-

nä, ja kuusi pylvästä oikealla ovat kauppoja, joissa kunta on ostajana. 
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7.1. Pinta-ala ja tonttitehokkuus  

 
Kuva 51. Pinta-alan ja tonttitehokkuuden vaikutus kaupunkimaan hintaan. 

 

Pinta-alan kasvu laskee tontin yksikköhintaa ilman poikkeuksia. Luonnollisesti pinta-alan kasvu nostaa 

tontin kokonaishintaa voimakkaasti. Pinta-alan vaikutus vaihtelee suuresti kaupunkimaan lajista riip-

puen. Asunto-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien kohdalla pinta-ala vaikuttaa vain vähän 

yksikköhintaan. Asemakaava-alueen ulkopuolella vaikutus on puolestaan hyvin suuri. Näiden väliin 

jäävät Y-tontit ja virkistysalueet, joilla vaikutus on kohtalainen. 

 

Tonttitehokkuuden kasvu nostaa tontin yksikköhintaa ilman poikkeuksia. Vaikutus on kuitenkin yllättä-

vän heikko. Saattaa olla, että KHR:n tiedot eivät ole tonttitehokkuuden ja rakennusoikeuden osalta 

täysin luotettavat. Esimerkiksi Helsingissä on tarkemmalla tutkimusaineistolla laskettu, että tontin ne-

liöhinnan jousto tonttitehokkuuden suhteen olisi paljon korkeampi, jopa 0,7.Eniten tonttitehokkuus vai-

kuttaa Y –tontin hintaan, seuraavaksi muiden asuntotonttien kuin AP –tontin hintaan, sitten K-tontin, 

sitten AP-tontin ja vähiten T-tontin hintaan. 

 

Rakennusoikeuden vaikutus saadaan pinta-alan ja tonttitehokkuuden yhteisvaikutuksena. Tontin ko-

konaishinnan jousto tontin rakennusoikeuden suhteen on ykkösen molemmin puolin. Erot kaupunki-

maan eri lajien välillä ovat pieniä, jopa yllättävästi.  
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Taulukko 3. Tontin kokonaishinnan jousto tontin rakennusoikeuden suhteen 

 

 

7.2. Kaupunkimaan hintojen dynamiikka  

 

Kuva 52. Reaalihinnan trendi (%/v)  

 
Kuva 53. Syklin vaikutus kaupunkimaan hintaan. (Asuntojen hinnan trendipoikkeaman muutosten siir-

tyminen maan hintaan)  

Yksityinen myynyt Kunta myynyt Kunta ostanut

AP
muut 

asunto-
tontit

K T AP
muut 

asunto-
tontit

K T Y

tontin neliöhinnan jousto tontin pinta-
alan suhteen β2

-0,10 -0,12 -0,13 -0,12 -0,01 -0,02 -0,07 -0,07 -0,18

tontin kokonaishinnan jousto tontin 
pinta-alan suhteen β2+1 0,90 0,88 0,87 0,88 0,99 0,98 0,93 0,93 0,82

tontin neliöhinnan jousto 
tonttitehokkuuden suhteen β3

0,14 0,21 0,20 0,05 0,07 0,21 0,15 0,02 0,32

tontin kokonaishinnan jousto tontin 
rakennusoikeuden suhteen β2+1+ β3

1,04 1,10 1,08 0,93 1,06 1,19 1,07 0,94 1,15
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Kuva 54. Asuntojen ja maan hinnan muutosten välinen viive (vuosia)  

 

Asuntotontit ovat  kallistuneet voimakkaasti, reaalisesti noin 3 % vuodessa 25 vuoden ajan, Suomessa 

keskimäärin. Silmiinpistävää ja yllättävää on asuntotonttien kallistuminen kaikenlaiseen muuhun kau-

punkimaahan verrattuna.  Asuntotonttien suhteellinen kallistuminen on ollut voimakasta. 

  

Monet kaupunkimaan lajit eivät ole reaalisesti kallistuneet juuri lainkaan. Esimerkiksi kuntien ostaman 

maan reaalihinnan muutokset ovat olleet vähäisiä. Virkistysalueiden hinnat ovat reaalisesti jopa laske-

neet. Myös asemakaavan ulkopuolisten liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien  hinnat ovat reaa-

lisesti laskeneet, joskin tähän ryhmään kuuluvien kauppojen  tarkempi sisältö on arvoitus. 

 

Kaupunkimaan hinnat ovat hyvin syklisiä. Asuntojen hintojen suhdannevaihtelut näkyvät näitä suu-

rempina vaihteluina yksityisten myymien asuntotonttien hinnoissa. Jousto on koko maassa noin 1,2. 

(Lisäksi tiedetään, että Helsingin seudulla se on noin 1,4). Viive asuntojen ja tonttien hintojen muutos-

ten välillä on 6-14 kuukautta. 

 

Kunnan myymien tonttien hinnat eivät puolestaan ole syklisiä. Jousto asuntohintoihin on 0,4 ja viive 

noin 2 vuotta. Kuntien maanhankinnassa suhdannetilanne kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi raakamaan 

hintaan. Sen sijaan tontinhintojen nouseva trendi ei erityisesti näy raakamaan hinnassa. 
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7.3. Sijainnin keskeisyys 

 
Kuva 55. Sijainnin yleinen keskeisyys: vaikutus kaupunkimaan hintaan. 

 
Kuva 56. Sijainnin keskeisyys paikallistaajamiin nähden: vaikutus kaupunkimaan hintaan. 

 

Kaksi ensimmäistä sijaintimuuttujaa (kuvat 55-56)  on muodostettu faktorianalyysin avulla 8 eri etäi-

syystekijästä. Nämä muuttujat selittävät valtaosan mallin selittämästä sijainnin vaikutuksesta.   

 

Sijainnin yleinen keskeisyys nostaa maan hintaa ilman poikkeuksia.  Erot kaupunkimaan lajien välillä 

ovat loogisia, poikkeuksena yksityisen myymät K –tontit, joilla keskeisyyden vaikutuksen olisi odotta-

nut olevan suuri.  

 

Sijainnin keskeisyys paikallistaajamiin nähden nostaa tonttimaan hintaa AP-tontteja lukuunottamatta. 

Tämän yllättävän tuloksen selitys saattaa olla, että AP –tonteilta suuri osa matkoista tehdään henkilö-

autolla.  
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Kuva 57. Eritasoliittymän läheisyyden vaikutus kaupunkimaan hintaan. 

 
Kuva 58. Tärkeän tasoliittymän läheisyyden vaikutus kaupunkimaan hintaan. 

 

Kaksi viimeistä sijaintimuuttajaa (kuvat 57-58) ovat kahden etäisyystekijän käänteislukuja.  Ne mittaa-

vat siten sijainnin vaikutusta tilanteessa, jossa kaupan kohde on hyvin lähellä liittymää. Niiden vaiku-

tus mallin selityskykyyn on hyvin alhainen.  

 

Eritasoliittymän läheisyys  laskee lähes aina maan hintaa. AP –tonttien hintaan vaikutus on hyvin suu-

ri.   Asemakaavan ulkopuolisten liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien  hinnat kuitenkin nouse-

vat eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä, kuten myös tärkeän tasoliittymän välittömässä lähei-

syydessä.  Eritasoliittymän läheisyyden haitta on asemakaavan K-, ja T- tonteilla pienempi  kuin asun-

totonteilla.  Tasoliittymän osalta tulokset eivät asemakaava-alueen sisällä anna aihetta tulkintoihin. 

Tärkeän tasoliittymän läheisyys nostaa erityisesti asemakaavan ulkopuolella olevan maan hintaa. Tu-

los on looginen, koska kaavassa on aina järjestetty liikenneyhteydet, ja liittymän läheisyydestä on har-

voin merkittävää hyötyä, sen sijaan haitta voi olla huomattava. 



       33 (36) 

 

8. Yhteenveto  

8.1. Kaupunkimaan hinnan kuntien välisistä eroista  

Kun asuntojen hintatasoa  pidetään maan yleisen kalleuden mittarina, nähdään AP-hintasuhteen  

käyttäytyvän jollakin seuraavista tavoista: 

 

Tapaus 1. AP –hintasuhde on vakaa (riippumaton asuntojen hintatasosta) 

 

Tapaus 2. AP –hintasuhde laskee asuntojen kallistuessa 

Näin näyttää olevan asemakaavan ulkopuolisten tonttien kohdalla (poikkeuksena Espoo ja Vantaa). 

Myös kuntien ostoissa näin käy monien maankäyttölajien osalta (jälleen poikkeuksena Espoo ja Van-

taa, ja tärkeänä poikkeuksena myös Helsinki). 

 

Tapaus 3. AP –hintasuhde nousee asuntojen kallistuessa 

Näin näyttää olevan kunnan myymien tonttien sekä yksityisen myymien K- ja T- tonttien kohdalla. 

Huomattavaa on pääkaupunkiseudun korkea hintataso ja isot volyymit, ja teollisuus- ja varastotonttien 

osalta varsinkin Vantaan rooli maan toisena johtavana logistiikkakeskuksena, Helsingin ohella . 

 

Tapaus 4. AP –hintasuhde on U-kirjaimen muotoinen asuntojen hintatason suhteen 

Näin näyttää olevan asemakaavan ulkopuolisten tonttien kohdalla.  

Myös kuntien ostot ja myynnit ovat lähellä U-muotoa. Ratkaisevaa on yleensä se, tulkitaanko Espoon, 

Vantaa ja Helsingin korkea AP-suhde poikkeukseksi säännöstä, vai luovatko ne U-muotoisen hinnoit-

telusäännön. 

 

8.2. Kaupunkimaan hintakehitys 

Silmiinpistävää ja yllättävää ovat hintakehityksen suuret erot maankäyttölajien välillä, ja erityisesti 

asuntotonttimaan voimakas kallistuminen kaikkeen muuhun kaupunkimaahan verrattuna. Hintakehi-

tyksen alueellisia eroja esiintyy myös, ja ne ovat loogisia. Alueelliset erot ovat kuitenkin pienempiä 

kuin maankäyttölajien väliset erot. 

 

Syiden löytäminen maankäyttölajien hintakehityksen suuriin eroihin on vaikeaa. Pääkaupunkiseudun 

tonttivarannon analyysi viittaa siihen, että syynä voi olla liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotontteja 

suosiva kaavoitus.  

 

Monet kaupunkimaan lajit eivät ole reaalisesti kallistuneet juuri lainkaan. Esimerkiksi kuntien ostaman 

maan reaalihinnan muutokset ovat olleet vähäisiä. Virkistysalueiden hinnat ovat reaalisesti jopa laske-
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neet. Myös asemakaavan ulkopuolisten liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien  hinnat ovat reaa-

lisesti laskeneet, joskin tähän ryhmään kuuluvien kauppojen  tarkempi sisältö on arvoitus. 

 

Kaupunkimaan hinnat ovat hyvin syklisiä. Asuntojen hintojen suhdannevaihtelut näkyvät näitä suu-

rempina vaihteluina yksityisten myymien asuntotonttien hinnoissa. Jousto on koko maassa noin 1,2. 

(Lisäksi tiedetään, että se Helsingin seudulla on noin 1,5). Viive asuntojen ja tonttien hintojen muutos-

ten välillä on 6-14 kuukautta. 

 

Kunnan myymien tonttien hinnat eivät puolestaan ole syklisiä. Jousto asuntohintoihin on 0,4 ja viive 

noin 2 vuotta. Kuntien maanhankinnassa suhdanne tilanne kuitenkin vaikuttaa esimerkiksi raakamaan 

hintaan. Sen sijaan tontinhintojen nouseva trendi ei erityisesti näy raakamaan hinnassa. 

 

8.3. Pinta-alan ja tonttitehokkuuden vaikutus maan hintaan  

Pinta-alan kasvu laskee tontin yksikköhintaa ilman poikkeuksia. Luonnollisesti pinta-alan kasvu nostaa 

tontin kokonaishintaa voimakkaasti. Pinta-alan vaikutus vaihtelee suuresti kaupunkimaan lajista riip-

puen. Asunto-, liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien kohdalla pinta-ala vaikuttaa vain vähän 

yksikköhintaan. Asemakaava-alueen ulkopuolella vaikutus on puolestaan hyvin suuri. Näiden väliin 

jäävät Y-tontit ja virkistysalueet, joilla vaikutus on kohtalainen. 

 

Tonttitehokkuuden kasvu nostaa tontin yksikköhintaa ilman poikkeuksia. Vaikutus on kuitenkin yllättä-

vän heikko. Saattaa olla, että KHR:n tiedot eivät ole tonttitehokkuuden ja rakennusoikeuden osalta 

täysin luotettavat. Eniten tonttitehokkuus vaikuttaa Y –tontin hintaan, seuraavaksi muiden asuntotont-

tien kuin AP –tontin hintaan, sitten K-tontin, sitten AP-tontin ja vähiten T-tontin hintaan. 

 

Rakennusoikeuden vaikutus saadaan pinta-alan ja tonttitehokkuuden yhteisvaikutuksena. Tontin ko-

konaishinnan jousto tontin rakennusoikeuden suhteen on ykkösen molemmin puolin. Erot kaupunki-

maan eri lajien välillä ovat yllättävän pieniä.  

 

8.4. Sijainnin keskeisyyden vaikutus maan hintaan  

Sijainnin yleinen keskeisyys nostaa maan hintaa ilman poikkeuksia.  Erot kaupunkimaan lajien välillä 

ovat loogisia, poikkeuksena yksityisen myymät K –tontit, joilla keskeisyyden vaikutuksen olisi odotta-

nut olevan suuri.  Sijainnin keskeisyys paikallistaajamiin nähden nostaa tonttimaan hintaa AP-tontteja 

lukuun ottamatta. Tämän yllättävän tuloksen selitys saattaa olla, että AP –tonteilta suuri osa matkoista 

tehdään henkilöautolla. 
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Eritasoliittymän läheisyys  laskee lähes aina maan hintaa. AP –tonttien hintaan vaikutus on hyvin suu-

ri.  Asemakaavan ulkopuolisten liike-, toimisto-, teollisuus- ja varastotonttien  hinnat kuitenkin nousevat 

eritasoliittymän välittömässä läheisyydessä, kuten myös tärkeän tasoliittymän välittömässä läheisyy-

dessä. 

 

Eritasoliittymän läheisyyden haitta on asemakaavan K- ja T- tonteilla pienempi  kuin asuntotonteilla.  

Tärkeän tasoliittymän läheisyys nostaa erityisesti asemakaavan ulkopuolella olevan maan hintaa. Tu-

los on looginen, koska kaavassa on aina järjestetty liikenneyhteydet, ja liittymän läheisyydestä on har-

voin merkittävää hyötyä, sen sijaan haitta voi olla huomattava. 
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