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1. Johdanto
Kansantalouden elpymistä 1990-luvun alun syvästä lamasta luonnehti työttömyyden alue-erojen voimakas kasvu. Syynä oli elpymisen vientijohteisuus (Böckerman 1998a, 29–34). Seurauksena on ollut Etelä-Suomen ja rannikon
kasvukeskuksiin kohdistuvan muuttoliikkeen
vilkastuminen.
Sitkeästi korkealla pysyttelevä työttömyys ja
toisaalta työttömyyden alue-erojen suuruus on
korostanut muuttoliikkeen roolia työmarkkinoita
sopeuttavana tekijänä Suomessa. Uhkakuvana on
esitetty, että työpaikkojen synnyn painottuminen
Etelä-Suomeen ja rannikolle voi johtaa pulaan
ammattitaitoisesta työvoimasta, muodostaa paikallisia pullonkauloja ja lisätä inflaatiopaineita.
Velloneessa keskustelussa on tuotu esille näkökohta, jonka mukaan asuntomarkkinoiden
toiminta ja erityisesti omistusasumisen yleisyys

muodostavat esteen vilkastuvalle muuttoliikkeelle, ja työttömyyden alentumiselle kestävällä tavalla 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun
alussa1. Pääväite on ollut se, että omistusasujien muuttoalttius olisi huomattavasti pienempi
kuin muiden väestöryhmien vakioituna kaikki
muut tekijät (kuten ikä, työmarkkina-asema ja
koulutus), jotka vaikuttavat muuttopäätökseen.
Vähemmälle huomiolle käydyssä keskustelussa
on jäänyt muuttoliikkeen vaikutus asuntomarkkinoiden toimintaan. Tällöin keskeistä on se,
että voimistuva muuttoliike nostaa kohdealueen
hinta- ja vuokratasoa, joka voi toimia muuttoliikettä ja työmarkkinoiden sopeutumista jarruttavana tekijänä.
Kirjoituksessa tarkastellaan asuntomarkkinoiden toimintaa ja työmarkkinoiden sopeutumista lähinnä viime aikaisen taloustieteellisen
kirjallisuuden pohjalta. Tarkastelun näkökulma1

*

Kirjoitus on osa ympäristöministeriön rahoittamaa
hanketta asuntomarkkinoiden toiminnasta ja työmarkkinoiden sopeutumisesta.

110

OECD (1998, 60) korostaa tuoreimmassa Suomea
käsittelevässä maaraportissaan sitä, että työvoiman
alueellista liikkuvuutta tulisi edistää asuntomarkkinoiden toimintaa tehostamalla.
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na on Suomen asuntomarkkinoiden kehitysnäkymät 1990-luvun lopussa ja 2000-luvun alussa. Ensimmäisessä osassa tarkastellaan omistusasumisen roolia muuttoliikettä vaimentavana tekijänä. Toisessa osassa väitetään, että pääomatappioiden mahdollisuus vähentää muuttoliikettä tilanteessa, jossa asuntojen hinnat ovat romahtaneet korkealta tasolta. Kolmannessa osassa pohditaan muuttoliikkeen vaikutusta asuntomarkkinoiden toimintaan. Vuolas tulomuutto
johtaa kohdealueen hinta- ja vuokratason nousuun, joka toimii muuttoliikettä vaimentavana
tekijänä. Seurauksena on se, ettei muuttoliike
voi toimia tehokkaasti työmarkkinoita sopeuttavana tekijänä. Neljännessä osassa tarkastellaan
arvioita tulevasta asuntotarpeesta aiemmin esitettyjen näkökohtien perusteella.

2. Omistusasuminen – muuttoliikkeen
este?
Viime aikaisessa tutkimuksessa on kiinnitetty
kasvavaa huomiota asuntomarkkinoiden ja muiden markkinoiden välisiin yhteyksiin. Syynä on
tutkimussuunta, jonka mukaan työttömyyden
perimmäiset syyt pyritään jäljittämään työmarkkinoiden ulkopuolelle2 (Krueger & Pischke
1997). Uuden näkökulman viriäminen on syntynyt siitä, että työmarkkinoiden rakenteellisten
erojen avulla on vaikeata selittää tyhjentävästi
työttömyyden suuria maittaisia eroja ja toisaalta ajallista kehittymistä toisen maailmansodan
jälkeisenä aikakautena.
Oswald (1996) on väittänyt, että omistusasuminen on tärkeä muuttoliikettä ja työmarkkinoi2

Asuntomarkkinoiden (ja muuttoliikkeen) rinnalla
uusimmassa työttömyyden syitä kartoittavassa tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota myös hyödyke- ja
pääomamarkkinoiden toimintakykyyn työttömyyden
synnyssä ja sitkistymisessä (Pohjola 1998).

den alueellista sopeutumista vaimentava tekijä.
Mahdollisia vaikutuskanavia on useampia3.
Omistusasuminen lisää muutosta aiheutuvia
kustannuksia, jolloin omistusasunnon haltijoiden muuttoalttius on alhaisempi kuin muiden
väestöryhmien4.
Oswald (1997) on mallintanut omistusasunnon valintaa investointina liikkumattomuuteen.
Mallissa omistusasuminen nostaa työttömyyttä
työntekijöiden vaatimuspalkan kohoamisen välityksellä. Oswald (1997) väittää lisäksi, että omistusasuminen voi olla teollisuusmaissa liian yleistä verrattuna yhteiskunnan optimiin. Syynä on
se, että tulonsiirrot toimivat vakuutuksina alueellisia sokkeja vastaan ja työssäkäyntialueiden laajentaminen vaatii suuria kustannuksia. Omistusasumisen vaikutus työttömyyteen ei ole välttämättä sama kaikkien työntekijäryhmien keskuudessa. Mauro ja Splilimbergo (1998, 23) väittävät Espanjan aineiston perusteella, että omistusasumisen laajuus ja vuokra-asuntomarkkinoiden
kehittymättömyys heikentävät erityisesti heikosti koulutettujen työntekijöiden muuttoa.
Laajamittaisella omistusasumisella voi olla
myös välillisiä työttömyyttä alentavia vaikutuksia (Pehkonen 1998, 336). Graversen (1996) on
raportoinut Tanskaa koskevalla laajalla kotitalousaineistolla tuloksia, joiden mukaan omistusasuminen lisäisi naimattomien naisten ja
miesten tehtyjä työtunteja, muut työn tarjontaan
vaikuttavat tekijät (kuten reaalipalkka) vakioituna. Hän ei kuitenkaan anna selitystä havain3

Böckerman (1998b) tarkastelee yksityiskohtaisemmin omistusasumisen roolia työttömyyttä pahentavana tekijänä.

4

Oswald (1998) huomauttaa, että omistusasumisen
yleisyys selittäisi nimenomaan korkeaa nuorisotyöttömyyttä. Suurin osa nuorista asuu kuitenkin vuokralla, joten omistusasumisen yhteyttä nuorisotyöttömyyteen on vaikeata perustella.
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Taulukko 1. Asunnonomistajien osuus (%) kotitalouksista työvoimapiireittäin vuonna 1990 (Lähde:
Pehkonen 1998).
Uusimaa
Turku
Satakunta
Häme
Kymi
Mikkeli
Vaasa

68
79
82
77
79
77
83

Keski-Suomi
Kuopio
Pohjois-Karjala
Kainuu
Oulu
Lappi

79
79
78
78
79
76

nolle. Eräs mahdollinen vaikutuskanava on se,
että omistusasuminen lisää kotitalouksien velkaantuneisuutta, jolloin työn tarjonnan kasvattaminen mahdollistaa kotitalouden tulojen kasvun ja velkataakan pienentämisen.
Tervon (1997) raportoimien tulosten mukaan
omistusasuminen vähentää muuttotodennäköisyyttä Suomessa tilastollisesti merkitsevällä tavalla. Tulosten tulkinta on kuitenkin ongelmallista sen tähden, että omistusasunnon hankkiminen heijastaa ihmisten kotiseutusidonnaisuutta,
jolloin omistusasumisen itsenäistä roolia muuttopäätökseen on vaikeata tutkia.
Pehkonen (1998) on selittänyt alueittaista
työttömyysastetta Suomessa vuonna 1990 omistusasumisen yleisyydellä ja joukolla keskeisiä
kontrollimuuttujia (kuten koulutustaso, väestön
ikärakenne ja pitkäaikaistyöttömien osuus työvoimasta). Tarkasteltaessa kaikkia työvoimapiirejä omistusasumisen suhteellisessa osuudessa
on kohtuullisen suuria alueellisia eroja Suomessa (Taulukko 1). Vähäisin asunnonomistajien
osuus on Uudenmaan työvoimapiirissä, ja korkein se on puolestaan Vaasan ja Satakunnan
työvoimapiireissä. Pehkosen (1998) raportoimien tulosten mukaan omistusasuntokannan
suhteellisen osuuden nousu nostaa selvästi alueen työttömyysastetta.
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Tulokset omistusasumisen vaikutuksesta alueen työttömyysasteeseen eivät ole kovinkaan
luotettavia. Syynä on se, että Uudenmaan työvoimapiiri on aineistossa selkeä poikkeushavainto. Uudenmaan työvoimapiirissä omistusasujien osuus on suhteellisen vähäinen (eli
vuokra-asuntojen osuus koko asuntokannasta
on suurempi kuin keskimäärin koko maassa) ja
toisaalta työttömyys on maan keskiarvoon verrattuna alhaisella tasolla. Kyseessä on Suomen
alueellisten työmarkkinoiden rakenteellinen
piirre. Tällöin koko maan aineistolla saadaan
tulos, jonka mukaan laaja omistusasuminen pahentaa alueen työttömyysongelmaa. Jos Uudenmaan työvoimapiirin poistaa aineistosta, niin
omistusasumisen osuudessa ei ole juurikaan variaatiota jäljelle jäävien työvoimapiirien välillä
ja on vaikeata päätyä siihen, että omistusasumisen laajuudella voisi olla lainkaan vaikutusta
alueellisen työttömyyden tasoon. Uudenmaan
työvoimapiiri aiheuttaa siten koko maata koskevan päätelmän siitä, että omistusasumisen suuri
osuus pahentaa alueen työttömyysongelmaa,
eikä omistusasumisen roolia työttömyysongelman osatekijänä ole osoitettu Suomen työvoimapiirejä koskevalla aineistolla.

3. Pääomatappioiden mahdollisuus
supistaa muuttoliikettä
Omistusasumisen yleisyyden ohella asuntohintojen voimakkailla heilahteluilla on välillisesti
merkitystä muuttoliikkeeseen ja työmarkkinoiden alueelliseen sopeutumiseen. Asuntomarkkinoita luonnehtivat kiistatta voimakkaat hintojen
heilahtelut. Syynä on asuntojen tarjonnan jäykkyys5. Kysynnän kasvaessa on tunnusomaista se,
5

Lukuisissa empiirisissä tutkimuksissa on löydetty
tukea näkemykselle, jonka mukaan asuntomarkkinoilla esiintyy myös spekulatiivisia kuplia, jolloin
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että hinnat ylireagoivat sopeutumisen ensivaiheessa verrattuna pitkän aikavälin tasapainotasoon (Salo 1990, 107–117). Hintojen nousu lisää
kuitenkin viipeellä uustuotantoa, joka tasoittaa
kysynnän voimistumisen vaikutusta alueen hintatasoon. Shiller (1994) on ehdottanut asuntohintojen vaihtelun ratkaisuksi järjestelmää, jossa
asuntojen omistajat voisivat vakuuttaa asuntojensa arvon johdannaisinstrumenttien avulla ja suojautua kokonaistaloudellisia riskejä vastaan.
Isossa-Britanniassa asuntohintoja ovat luonnehtineet voimakkaat heilahtelut viimeisen
kymmenen vuoden aikana6. Siellä omistusasuntojen hinnat kohosivat voimakkaasti 1980-luvun lopulla, mutta 1990-luvun alussa omistusasuntojen hinnat laskivat jyrkästi. Voidaan väittää, että asuntohintojen voimakas heilahtelu vähentää muuttoliikettä ja siten heikentää työmarkkinoiden sopeutumista. Syynä tähän on se,
että muuttopäätös ja omistusasunnon myynti tilanteessa, jossa hintataso on romahtanut merkitsisi pääomatappiota kotitaloudelle. Merkittävä
osa kotitalouksien varallisuudesta koostuu tunnetusti omistusasunnon markkina-arvosta. Seurauksena on se, että omistusasujien muuttoalthinnat eivät heijasta pelkästään kansantalouden perustekijöitä (Kosonen 1997, 26–32). Hintakehityksen
erkaneminen perustekijöistä johtaa väistämättä hintojen romahtamiseen pidemmän aikavälin kuluessa.
Asuntomarkkinat ovat erityisen »hauraita» negatiivisille uutisille, jos hintojen nousu perustuu luottoekspansiolle kuten Suomessa 1980-luvun lopussa.
6

Asuntohintojen heilahtelut ovat olleet voimakkaita
myös muissa OECD-maissa 1980- ja 1990-luvulla.
Higgins ja Osler (1997) päätyvät tarkastelussaan siihen, että varallisuusesineiden hintojen voimakkailla
vaihteluilla on ollut tärkeä rooli teollisuusmaiden viime aikaisessa suhdannekehityksessä. Higgins ja Osler (1998) ovat puolestaan korostaneet asuntohintojen heilahtelujen merkitystä Yhdysvaltain osavaltioiden kasvukehityksessä.

tius ei ole niin suuri kuin vuokralla-asujien tilanteessa, jossa asuntojen hinnat ovat laskeneet
voimakkaasti. Lisäksi asuntojen hintojen romahtaessa markkinoiden vaihdanta vähenee,
jolla on edelleen hintaheilahteluja voimistava
vaikutus7.
Aihetta on tutkittu myös empiirisin menetelmin. Henley (1998) on tutkinut potentiaalisten
pääomatappioiden ja muuttoalttiuden välistä
yhteyttä empiirisesti Isoa-Britanniaa koskevalla laajalla mikroaineistolla. Tulosten mukaan
omistusasujien pyrkimys välttää pääomatappioita asuntohintojen romahdettua on johtanut
muuttoalttiuden vähenemiseen 1990-luvun
alussa Isossa-Britanniassa ja siten vaikeuttanut
työmarkkinoiden sopeutumista alhaisempaan
työttömyyteen.
Asuntohintojen voimakkaan vaihtelun vaikutusta muuttoliikkeeseen ei ole toistaiseksi tutkittu Suomen aineistolla, mutta on syytä otaksua,
että vastaava vaikutus kuin Isossa-Britanniassa
on ollut olemassa myös Suomessa. Asuntohinnat eivät ole elpyneet vielä läheskään lamaa
edeltävälle tasolle (Kuvio 1). Seurauksena on
se, että potentiaalisten pääomatappioiden mahdollisuus heikentää muuttoliikettä kasvukeskuksiin.

4. Voimistuvalla muuttoliikkeellä
taipumus tasapainottua
Voimakas tulomuutto nostaa kohdealueen hinta- ja vuokratasoa. Tämä vaimentaa muuttovirtaa, jos uusien asuntojen tarjonta on joustamatonta ja jos asuntomarkkinoiden toimintakyky
on heikko. Seurauksena on se, että voimakas
muuttoliike voi näivettyä asuntomarkkinoiden
toimimattomuuden tuloksena. Työttömyyden
7

Muellbauer ja Murphy (1997) ovat tarkastelleet ilmiötä Ison-Britannian aineistolla.
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Kuvio 1. Vanhojen kerrostaloasuntojen reaalinen hintojen kehitys (1983=100) (Lähde: Tilastokeskus).

kannalta tämä merkitsee sitä, että muuttoliike ei
muodostu merkittäväksi työmarkkinoita sopeuttavaksi tekijäksi tilanteessa, jossa työttömyyden
alue-erot ovat suuria kuten Suomessa 1990-luvulla.
Hinta- ja vuokratason reagointiin on kiinnitetty huomiota Isossa-Britanniassa, jossa on havaittu se, että voimakas tulomuutto nostaa kohdealueen hintatasoa, joka heikentää muuttovirtoja ja vaikeuttaa asunto-markkinoiden toimintaa (Bover, Muellbauer ja Murphy 1989). Seurauksena on se, että alueiden väliset muuttovirrat pyrkivät tasapainottumaan. Tämä tukee periaatteessa tasapainoisen aluerakenteen syntymistä, mutta johtaa kuitenkin korkeampaan
työttömyysasteeseen kuin muussa tapauksessa.
Laakso (1998) on tutkinut empiirisesti muuttajien asumismuodon valintaa vuosina 1993–
1996. Tulosten mukaan kantaväestöön verrattuna Helsingin seudulle ikävakioiduista muutta-
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jista selvästi suurempi osuus asuu välittömästi
muuton jälkeen kerrostalojen vuokra-asunnoissa, ja pienempi osuus sekä kerrostalojen että
pientalojen omistusasunnoissa (Helsingin seudulle muuttavista yli 60 prosenttia muuttaa kerrostalojen vuokra-asuntoihin, vaikka tässä asuntotyypissä asuu vain runsas neljännes seudun
kaikista asukkaista). Tulos vahvistaa sen, että
sopeutuminen muuttoalueen asuntomarkkinoilla tapahtuu useamman vuoden kuluessa ja
muuttajien asumismuoto vaihtuu nopeasti muuton jälkeisinä vuosina.
Voimistuvan muuttoliikkeen asuntomarkkinavaikutusten näkökulmasta Laakson (1998)
tutkimus merkitsee sitä, että tulomuuton vilkastuminen ilmenee alkuvaiheessa lähinnä alueen
vuokratason kohoamisena, mutta noin vuoden
kuluessa muuttoliikkeen voimistumisesta seurauksena on myös omistusasuntojen hintojen
kohoaminen aiempaa korkeammalle tasolle.
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Taulukko 2. Hakijoita vapautunutta vuokra-asuntoa
kohden 1991–1997 eräissä kaupungeissa (Lähde:
Kaupunkipolitiikan yhteistyöryhmä 1998, 85).
Kaupunki

1993

1997

MUUTOS (%)

Helsinki
Espoo
Vantaa
Tampere
Turku
Salo
Mikkeli
Jyväskylä
Oulu

3.7
1.7
2.4
1.6
1.4
2.0
2.0
1.7
1.8

4.6
3.5
4.7
6.6
1.6
2.1
3.1
2.8
4.2

+ 24.3
+ 105.9
+ 95.8
+ 312.8
+ 14.3
+ 5.5
+ 55.0
+ 64.7
+ 133.3

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen kohdalla nouseva vuokrataso heikentää muuttoliikettä
alueelle suoraan kotitalouksien budjettirajoitteen kautta. Aravavuokra-asuntojen kohdalla
voimakas muuttoliike puolestaan pidentää
vuokra-asunnon jonotusaikaa ja synnyttää sitovan määrärajoitteen, joka heikentää muuttovirtaa. Maan sisäisen muuttoliikkeen kiihtyminen
on merkinnyt sitä, että aravavuokra-asuntojonot
ovat pidentyneet tuntuvasti vuosina 1993–1997
(Taulukko 2). Aravavuokra-asuntopula on pahentunut ennen kaikkea Etelä-Suomen keskuksissa sekä Tampereella ja Oulussa, jonne vuolaimmat muuttovirrat ovat suuntautuneet.
Alueittain erkaneva asuntojen hintakehitys ilmenee selvästi vanhojen asuntojen neliöhintojen kehityksessä vuosina 1997–1998 (Taulukko!3). Seurauksena on se, että potentiaaliset
pääomatappiot omistusasunnon vaihdosta jarruttavat edelleen muuttoliikettä Itä- ja PohjoisSuomesta Etelä-Suomen ja rannikon kasvukeskuksiin.

Taulukko 3. Vanhojen asuntojen neliöhinnat (mk)
(Lähde: Helsingin kaupungin tietokeskus).
Kaupunki
Helsinki
Espoo
Vantaa
Kehyskunnat
Turku
Tampere

4–6/1997 4–6/1998 MUUTOS (%)
9 530
8 048
6 339
5 228
5 410
5 791

10 585
8 892
6 996
5 864
5 946
6 408

+ 11.1
+ 10.5
+ 10.4
+ 12.2
+ 9.9
+ 10.7

Taulukko 4. Asuntojen arvioitu tuotantotarve 1996–
2010 (Lähde: Halonen & Lankinen 1998).
Pääkaupunkiseutu
Turun seutu
Tampereen seutu
Jyväskylän seutu
Oulun seutu

115 500
32 000
37 000
18 500
24 000

YHTEENSÄ

227 000

5. Etelä-Suomen tulevaa asuntotarvetta yliarvioitu
Halosen ja Lankisen (1998) laskelmien mukaan
patoutunut asuntotarve on yhteensä 150 000
asuntoa. Vuoteen 2010 mennessä tarve kasvaa
227 000 asuntoon. Muuttoliike lisää asuntotarvetta voimakkaasti ennen kaikkea pääkaupunkiseudulla (Taulukko 4). Tutkimuksessa ei ole
kuitenkaan huomioitu sitä, että muuttoliikkeen
vilkastuminen pääkaupunkiseudulle nostaa
vuokra- ja hintatasoa, joka näivettää tulomuuttoa alueelle. Lisäksi omistusasuntojen hintojen
alhainen taso Itä- ja Pohjois-Suomessa verrattuna 1980-luvun lopun tilanteeseen jarruttaa
muuttoliikettä Etelä-Suomen ja maakuntien
kasvukeskuksiin, koska kotitaloudet pyrkivät
välttämään pääomatappioita omistusasuntonsa
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myynnistä. Keskeisten tasapainottavien mekanismien huomiotta jättämisen seurauksena on
se, että Halosen ja Lankisen (1998) laskelma
muodostaa ylärajan todellisen asuntotarpeen kehitykselle 2000-luvun alussa.

6. Lopuksi
Suomen aineistolla tehdyt empiiriset tutkimukset tukevat periaatteessa näkemystä, jonka mukaan omistusasuminen vähentäisi maan sisäisen
muuttoliikkeen laajuutta, estäisi työmarkkinoiden sopeutumista ja siten pahentaisi työttömyysongelmaa. Empiirisessä tutkimuksessa ei
olla kuitenkaan vielä kyetty löytämään täsmällisiä mikrotaloudellisia vaikutuskanavia, jotka
synnyttävät havainnon työttömyyden ja omistusasumisen välisestä yhteydestä. Tämä merkitsee sitä, että omistusasumisen rooli työmarkkinoiden sopeutumisen mahdollisena esteenä on
vielä avoin, eikä olemassaoleviin empiirisiin tuloksiin tule suhtautua lopullisina totuuksina.
Väite, jonka mukaan työttömyysaste on korkea
niissä työvoimapiireissä, joissa paljon omistusasumista vakioituna muut työttömyyden tasoon
vaikuttavat tekijät (ikärakenne, pitkäaikaistyöttömyys ja koulutustaso), ei ole kiistatta perusteltavissa Suomen työvoimapiirittäisellä aineistolla. Syynä on se, että Uusimaa on selkeä poikkeushavainto työvoimapiirien joukossa.
Asuntojen hinnat ovat nousseet kansantalouden elpymisen myötä voimakkaimmin EteläSuomen ja rannikon kasvukeskuksissa. Seurauksena on se, että potentiaaliset pääomatappiot omistusasunnon vaihdosta jarruttavat edelleen muuttoliikettä Itä- ja Pohjois-Suomesta
Etelä-Suomen ja rannikon kasvukeskuksiin. Jos
asuntojen hinnat elpyvät 2000-luvun alussa lamaa edeltäneelle tasolle, niin seurauksena saattaa olla muuttoliikkeen vilkastuminen EteläSuomeen. Kehityskulku ei ole kuitenkaan to-
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dennäköinen, sillä asuntohintojen voimakas
nousu Itä- ja Pohjois-Suomessa edellyttäisi
työllisyyden huomattavaa parantumista nykytasoon verrattuna. Työllisyyden parantuminen
Itä- ja Pohjois-Suomessa merkitsisi puolestaan
sitä, ettei muutto Etelä-Suomen ja rannikon keskuksiin olisi taloudellisesti yhtä perusteltua.
Voimistuvalla muuttoliikkeellä on myös vaikutusta asuntomarkkinoiden toimintaan. Muuttoliike nostaa kohdealueen hinta- ja vuokratasoa. Empiirisissä tutkimuksissa on osoitettu se,
että tulomuuton vilkastuminen ilmenee alkuvaiheessa lähinnä alueen vuokratason kohoamisena, mutta vuoden kuluessa muuttoliikkeen voimistumisesta seurauksena on myös omistusasuntojen hintojen kohoaminen. Lopputuloksena voi olla muuttoliikkeen näivettyminen ja se,
ettei muuttoliike kykene tasapainottamaan työmarkkinoiden alueellista epätasapainoa. Suomen nykytilanteen kannalta tämä merkitsee sitä,
että Uudenmaan nouseva hinta- ja vuokrataso
heikentää alueelle suuntautuvaa muuttoliikettä,
jolloin pahimmat uhkakuvat väestön pakkaantumisesta Etelä-Suomeen eivät tule toteutumaan.
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