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1. Johdanto

Tässä artikkelissa mielenkiinnon kohteena on

asuntovarauma ja sen kehitys Suomessa1 .
Asuntovaraumalla tarkoitetaan tyhjiä ja tilapäisesti asuttuja asuntoja. Niillä on tärkeä merkitys sekä asuntomarkkinoiden toiminnan että
aluekehityksen kannalta. Varauman määrällä
on huomattava rooli asuntohintojen dynamiikassa, sillä se vaimentaa kysynnän äkkinäisten
vaihteluiden vaikutuksia hintoihin. Vapaaseen
asuntokantaan on myös sitoutunut paljon
vajaakäyttöistä pääomaa. Tämä aiheuttaa ongelmia yhä useampien kuntien ja yksityisten
asunnon omistajien taloudelle erityisesti syrjäisillä seuduilla.
1990-luvulla alueelliset erot asuntovarauman määrissä ovat kasvaneet voimakkaasti.
Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla vapaita
asuntoja on hyvin vähän (noin 4,6 prosenttia
asuntokannasta vuonna 2000). Pienemmissä

Aihetta on tekijän toimesta aiemmin käsitelty Pellervon
taloudellisen tutkimuslaitoksen työpaperissa Tyhjät asunnot
Suomessa 1980–2000 sekä tekijän pro gradu -tutkielmassa.
1
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kaupungeissa ja erityisesti maaseutualueilla
asuntovarauman osuus on huomattavan suuri
(lähes yhdeksän prosenttia). Useissa kunnissa,
joissa jopa kokonaisia kerrostaloja saattaa olla
tyhjillään, on viime aikoina jouduttu miettimään asuntojen tulevaisuutta ja pahimmillaan
tilanne voi johtaa asuntojen purkamiseen.
Aluekehityksellä ja erityisesti muuttoliikkeellä on voimakas vaikutus asuntovarauman
määrän alueellisiin eroihin. Asuntokannan kasvu samaan aikaan väestön vähenemisen kanssa voi pahentaa tilannetta entisestään. Vaikka
maaseutualueilla asuntokanta kasvaa huomattavasti hitaammin kuin suurilla kaupunkialueilla, niin asuntokannan kasvu on täysin pysähdyksissä hyvin harvoilla seuduilla. Tilanne
on ristiriitainen, sillä pääkaupunkiseudulla
asuntojen uustuotanto ei pysy väestön kasvun
tasalla, kun taas useilla muilla alueilla pienikin
asuntokannan kasvu voi lisätä ongelmia.
Tässä artikkelissa kuvataan asuntovarauman kehitystä Suomessa seutukuntatasolla
vuosina 1980–2000. Alueellinen näkökulma on
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vahvasti esillä ja seutukunnat on jaoteltu neljään ryhmään: (1) Helsingin seutu, (2) muut
suuret kaupunkialueet (Tampere, Turku, Oulu,
Jyväskylä, Lahti, Pori ja Kuopio), sekä vuoden
1995 taajama-astetietoihin perustuen (3) pienet
ja keskisuuret kaupunkialueet (27 kpl) sekä (4)
maaseutumaiset alueet (47 kpl). Tarkastelu etenee siten, että luvussa 2 käsitellään asuntokantatietojen tilastointia ja tehdään lyhyt katsaus
aikaisempiin tutkimuksiin. Luvussa 3 tarkastellaan alueellista kehitystä asuntomarkkinoiden
näkökulmasta 1980- ja 1990-luvulla. Luku 4
keskittyy asuntovarauman kehityksen ja ominaisuuksien kuvaamiseen ja luvussa 5 on tarkasteltu muuttoliikkeen ja uustuotannon vaikutuksia varauman määrään. Lopuksi luvussa
6 esitetään arvioita tyhjien asuntojen arvosta.
Tarkastelut perustuvat Tilastokeskuksen tiedoista koottuun seutukuntatasoiseen paneeliaineistoon.

2. Tilastot ja aikaisemmat
tutkimukset
Asuntokantatilastoja on tuotettu lomakelaskennalla väestölaskentojen yhteydessä kymmenen vuoden välein 1950-luvulta lähtien.
Lomakepohjainen laskenta aliarvioi asuntovarauman määrää. Vuonna 1985 siirryttiin vuosittain tuotettavaan rekisteripohjaiseen laskentaan (joka perustuu väestön keskusrekisterin
rakennus- ja huoneistotietoihin), jolloin myös
vertailukelpoisuus parani. Vuodesta 1987 lähtien tyhjien asuntojen osuutta kuvaavat tiedot
ovat melko luotettavia ja myös ajallisesti vertailukelpoisia keskenään. Uusi kotikuntalaki
mahdollisti 1.6.1994 lähtien opiskelijoiden kirjoittautumisen opiskelupaikkakuntansa asukkaiksi. Tämä muutti osan tilapäisasunnoista
vakinaisesti asutuiksi ja lisäsi tilastojen luotet-

tavuutta. Aikaisemmin opiskelijan asunto katsottiin tyhjäksi tai tilapäisesti asutuksi riippuen
siitä, oliko opiskelija tehnyt muuttoilmoituksen.
Tiedot tyhjistä ja tilapäisesti asutuista asunnoista kerätään kunkin vuoden viimeiseltä päivältä, jolloin mukaan tulevat sekä pidemmän
aikaa tyhjillään olleet että myös asunnon vaihdon tai muun vastaavan syyn takia vain hetkellisesti tyhjillään olevat asunnot. Tyhjillään olon
kesto saattaakin vaihdella voimakkaasti eri
alueilla. Ongelmia Väestörekisterikeskuksen
asuntovaraumatietojen luotettavuuteen ja ajan
tasalla pysymiseen aiheuttaa se, että ilmoitukset asuntojen asukastiedoista ja käyttötarkoituksen muutoksista jäävät usein tekemättä rekisteriä ylläpitäville viranomaisille.
Tilastokeskuksen asuntokantatietoihin pyritään korjaamaan Väestörekisterikeskuksen
rakennus- ja huoneistotietojen sisältämät virheet ja niistä poistetaan säännöllisesti vanhimpia ja huonokuntoisimpia asuntoja. Tästä huolimatta osa poistamiskuntoisista asunnoista jää
tilastoihin. Asuntojen poistumaa ei tilastoida
erikseen osittain sen takia, että tiedot tulevat
pitkällä viipeellä. Tilastotiedot tyhjien asuntojen osuuksista ovatkin suurempia kuin aktiivisesti markkinoilla olevien asuntojen osuus. Tilastot antavat kuitenkin hyvän kuvan tilanteen
ajallisesta kehityksestä ja alueellisista eroista
(Laakso 2000, 28).
Tutkimustietoa asuntovaraumasta on melko vähän. Suomessa aihetta on alettu tarkastella laajemmin vasta viime vuosina, kun
varauman kasvusta on useilla alueilla tullut todellinen ongelma.
Okon, Miettilän ja Oikarisen (2000) työssä
on tarkasteltu 1990-luvun laman jälkeistä
muuttoliikettä ja sen vaikutuksia asuntomarkkinoihin. Muuttoliikkeen ja asuntojen käyt153
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töasteen muutoksen yhteys seutukuntatasolla
on havaittu erittäin merkitseväksi (korrelaatiokerroin 0,86) ja tutkimuksen mukaan lähes kaikissa muuttotappiollisissa seutukunnissa asuntojen käyttöaste näyttää laskeneen. Muuttoliikkeellä on käyttöasteen kautta suora yhteys
myös asuntojen hintatasoon. Muuttotaseen ja
hinnan muutoksen väliseksi korrelaatiokertoimeksi seutukuntatasolla saatiin 0,73. Vajaakäyttöasteen2 ja asuntojen hinnan muutoksen
yhteys tutkimuksen esimerkkikunnissa on puolestaan odotetusti negatiivinen (kerroin –0,53)
eli alhainen vajaakäyttöaste nostaa hintoja.
Suomussalmen kunnan alueella toteutettiin
keväällä 2000 tutkimus, jossa kartoitettiin
Väestörekisterikeskuksen asuntovaraumatietojen luotettavuutta. Työssä todettiin, että vailla
vakinaisia asukkaita olevia asuntoja oli vähemmän kuin lähtöaineisto osoitti (Helenius &
Holappa 2000). Kuntaliiton Muutoskunnatprojektissa selvitettiin väestön vähenemisen
käytännön seurauksia kiinteistöjen ja infrastruktuurin näkökulmasta 23 esimerkkikunnassa (Graf 2000). Samaan projektiin liittyy
myös Salmelan (2000) selvitys tyhjistä asunnoista ja toimenpiteistä ongelman ratkaisemiseksi Ruotsissa, missä on päädytty tyhjien asuntojen laajamittaiseen purkamiseen.
Ympäristöministeriön (2001) tutkimuksessa on selvitetty väestöään menettävien seutujen asumisen ongelmia (erityispaino aravaasunnoissa) sekä laadittu näitä seutuja koskeva toimenpideohjelma. Asuntokannan ja infrastruktuurin vajaakäyttö on tiedostettu ja ongelman on todettu voivan johtaa useat kunnat
kymmenen vuoden sisällä vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Miettilän (2001) tutkimus
Vajaakäyttöaste = 1– (vakinaisesti asutut asunnot / kaikki asunnot).
2
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käsittelee väestöltään supistuvien alueiden taloutta ja asuntomarkkinoita. Tutkimuksessa on
arvioitu tyhjien asuntojen arvoa kahdeksassa
maakunnassa. Laskelmien mukaan tutkimusmaakunnissa asuntoja oli vuonna 1998 tyhjillään noin 1,9 miljardin euron arvosta. Jos viimeaikainen kehitys jatkuu, voi arvo nykyrahassa mitattuna nousta noin 2,7 miljardiin euroon
vuoteen 2010 mennessä.

3. Alueellinen kehitys asuntomarkkinoiden näkökulmasta
Asuntokannan kasvu

Asuntokannan määrä kasvaa uustuotannon vaikutuksesta ja vähenee asuntojen poistuman
kautta. Poistuma oli 1990-luvulla keskimäärin
vain noin 1 800 asuntoa vuosittain, kun se vielä 1980-luvulla oli noin 13 000 asuntoa (Tilastokeskus 1998, 83). Täten poistumaa suurempi
vaikutus asuntokantaan on uustuotannolla, joskin sen osuus on vain muutaman prosentin
luokkaa vuosittain koko olemassa olevaan
asuntokantaan suhteutettuna.
Asuntokanta kasvoi keskimäärin kolmen
prosentin vuosivauhdilla 1980-luvun alussa.
Tämän jälkeen kasvu hiipui muutamaksi vuodeksi, mutta kiihtyi jälleen 1980-luvun lopussa. Vuodesta 1991 lähtien kasvu hidastui
uudelleen jääden kaikilla alueilla alle kahteen
prosenttiin. Talouden lamavuosien jälkeen
asuntokannan kasvu nopeutui kaikilla alueilla.
Helsingin seudulla ja muilla suurilla kaupunkialueilla kasvu on ollut koko tarkasteluperiodin ajan nopeampaa kuin muualla, mutta
erityisesti 1990-luvulla alueelliset erot kasvuvauhdeissa ovat suurentuneet. Maaseutumaisilla alueilla asuntokannan kasvu on viime
vuosina lähes pysähtynyt.
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Uustuotannon vaihtelut heijastuvat suoraan
asuntokantaan. Asuntojen rakentaminen oli
huipussaan 1980-luvun lopussa. Rajua tuotannon nousua ja koko rakennusalan ylikuumenemista seurasi asuntotuotannon voimakas supistuminen, joka jatkui aina vuoteen 1996 saakka. Rakennusalan lamaa kuvaa hyvin se, että
vuonna 1990 valmistui 65 397 asuntoa, mutta
vuonna 1996 enää 20 837, mikä tarkoittaa 68
prosentin laskua. Rakennussektorin toipuminen lamasta kesti kauemmin kuin muualla kansantaloudessa, sillä vasta vuodesta 1996 asuntotuotanto kääntyi jälleen nousuun. Viime vuosien lisääntyneestä rakentamisesta huolimatta
uusia asuntoja valmistuu vuosittain selvästi vähemmän kuin 1980-luvulla. Valmistuneiden
asuntojen keskipinta-ala on noussut samalla
ajanjaksolla vajaasta 80 m2:stä yli 85 m2:iin (Tilastokeskus 2001, 123).
Asumisväljyys3

Huoneistoala asukasta kohden on kasvanut
erittäin tasaisesti koko tarkasteluperiodin ajan.
Helsingin seutua lukuun ottamatta kehitys on
ollut yhdenmukaista kaikilla alueilla aina vuoteen 1993 asti, jolloin asumisväljyyden kasvu
suurilla kaupunkiseuduilla alkoi hidastua. Helsingin seutu irtaantui muista ryhmistä jo 1980luvun puolivälissä. Siellä asumisväljyyden kasvu on viime vuosina ollut olematonta. Vuonna
2000 Helsingin seudulla asutaan tuntuvasti ahtaammin (noin 32 m2 asukasta kohti) kuin keskisuurilla/pienillä kaupunkialueilla ja maaseutualueilla, joissa asumisväljyys on lähes 36 m2.

Asumisväljyys henkilöä kohden on laskettu jakamalla vakinaisesti asuttujen asuntojen kokonaispinta-ala väestön
määrällä.
3

Kehitys selittyy osittain muuttoliikkeellä, joka
suuntautuu voimakkaasti Helsingin seudulle.
Muuttajat ovat pääasiallisesti asumis- ja työuransa alkupäässä olevia nuoria, joiden asumiskulutus ei aluksi ole kovinkaan suurta. Lisäksi
Helsingin seudulla on paljon vuokra- ja
kerrostaloasuntoja, joissa asutaan tyypillisesti
ahtaammin kuin omistusasunnoissa ja pientaloissa. Luonnollisesti myös pääkaupunkiseudun korkeammat hinnat ja vuokrat pienentävät keskimääräistä asumispinta-alaa.
Asuntojen hinnat4

Tarjonnan jäykkyyden vuoksi kysynnän muutokset heijastuvat voimakkaasti asuntojen hintoihin. 1980-luvun lopussa asuntojen hinnat
nousivat nopeasti, mikä kiihdytti asuntotuotantoa. Kansantalous oli kuitenkin ajautumassa
lamaan ja hintapiikkiä seurasi korkotason nousun ja tarjonnan lisääntymisen myötä raju lasku, jota jatkui vuoteen 1993. Tämän jälkeen
hinnat lähtivät nousuun erityisesti Helsingin
seudulla. Helsingin seutu erottuu muista
alueista koko tarkasteluperiodin ajan sekä korkeampien neliöhintojen että suurempien hintavaihteluiden takia. Muiden alueiden (erityisesti
pienten kaupunkien sekä maaseudun) ja Helsingin välinen hintaero suureni 1980-luvun
jälkipuoliskolla, mutta lamavuosina alueet
lähenivät toisiaan. Tarkasteluperiodin lopussa
alueiden välinen hintakuilu näyttää jälleen suurenevan.

4
Hintatiedot perustuvat Tilastokeskuksen neljännesvuosittaiseen asuntojen hintaindeksiaineistoon, josta ne on koottu vuosi- ja seutukuntatasolle. Kiinteistönvälittäjiltä saatavat hintatiedot koskevat pääosin vanhoja kerrostaloasuntoja.
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Muuttoliike ja asukasluku

Muuttoliike on ollut tärkeä osa Suomen aluekehitystä koko toisen maailmansodan jälkeisen
ajan. Viime vuosikymmeninä muuttoliike on
suuntautunut maaseudulta kaupunkeihin ja
Itä- ja Pohjois-Suomesta Etelä-Suomeen. Kehitys ei ole ollut tasaista, vaan muuttoliikkeessä
on ollut voimakkaita syklejä. Viimeisin voimakas muuttoaalto on koettu 1990-luvun laman
jälkeen. Muuttoaallon erityispiirteenä on se,
että kun ennen muutettiin maalta kaupunkeihin, niin nyt muuttovirta on erittäin voimakasta kaupunkien ja kasvukeskusten välillä.
Vuonna 1994 voimaan astunut uusi kotikuntalaki salli opiskelijoiden kirjoittautua opiskelupaikkakuntansa asukkaiksi, mikä vaikutti
osaltaan suurten kaupunkien muuttolukuihin
vuosina 1993–1996. Aiempiin vuosiin verrattuna viime vuosina muuttoliike on suuntautunut yhä harvemmille seuduille. Erityisesti Helsingin seudulle ja muutamille muille suurille
kaupunkialueille muuttavia on selvästi enemmän kuin sieltä pois muuttavia, kun taas pienemmillä kaupunkiseuduilla ja maaseutualueilla nettomuutto on negatiivista.
Kun luonnollinen väestönkasvu monilla
syrjäisemmillä seuduilla on jopa loppunut ja
muuttajat ovat usein perheenperustamisiässä
olevia nuoria, muuttoliike merkitsee yhä
useammilla alueilla myös asukasluvun pienenemistä. Maaseutumaisissa seutukunnissa asukasluku on pienentynyt koko 1990-luvun ja pienillä sekä keskisuurilla kaupunkialueilla asukasluku kääntyi laskuun vuonna 1994. Helsingin seudulla ja muilla keskusalueilla kehitys on
ollut päinvastaista. Helsingin seudun asukasluku on kasvanut useana vuotena noin 1,5 prosentin vauhdilla, joskin pientä kasvun hiipumista viime vuosina on havaittavissa. Muissa
156

suurissa kaupungeissa väestö on kasvanut keskimäärin hieman alle prosentin vauhtia koko
1990-luvun ajan.

4. Asuntovarauma
4.1 Asuntovarauman määrän kehitys

Kun tarjonnan määrä asuntomarkkinoilla ylittää kysynnän, jää osa asuntokannasta vajaakäyttöön. Vaikka tarjonta määrällisesti vastaisikin
kysyntää, voivat asunnon tarvitsijoiden mieltymykset ja olemassa olevan asuntokannan ominaisuudet poiketa toisistaan lisäten tyhjien
asuntojen määrää (tällöin on kyseessä asuntomarkkinoiden osamarkkinoiden epätasapaino).
Seuraavissa tarkasteluissa on otettava huomioon se, että vuonna 1985 siirryttiin lomakelaskennasta rekisteripohjaiseen laskentaan ja
tiedot ovat luotettavampia ja vertailukelpoisempia erityisesti vuodesta 1987 lähtien. Tämän
luvun tiedot pohjautuvat asuntovarauman pinta-alaosuuteen eivätkä asuntojen lukumääriin.
Lukumääräisesti mitattuna asuntovarauman
osuus olisi noin kaksi prosenttia korkeampi.
Asuntovaraumasta tilapäisesti asuttujen asuntojen osuus on noin kymmenen prosenttia.
Koko maata tarkasteltaessa asuntovarauman keskimääräinen pinta-alaosuus asuntokannasta kasvoi voimakkaasti 1980-luvun lopussa (kuvio 1). Myös asuntojen rakentamisen
huippuvuodet sijoittuvat samalle periodille,
mikä selittää osuuden nopeaa kasvua. Vuosina
1991–1996 varauman osuus asuntokannasta
puolestaan laski. Viime vuosina asuntovarauman pinta-alaosuus näyttäisi jälleen lähteneen
voimakkaaseen nousuun. Vuonna 2000 asuntovarauman osuus asuntokannasta koko maassa oli 6,6 prosenttia, mikä on täsmälleen saman
verran kuin huippuvuonna 1991.
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* Tilastointiongelmien takia vuoden 1999 asuntokannan ja -varauman pinta-ala on 30 seutukunnan kohdalla konstruoitu vuosien
1998 ja 2000 asuntokannan keskiarvona.

Alueellisesti tarkasteltuna 1980-luvun alkupuoliskolla maaseutumaiset alueet erottuivat hieman muista alueryhmistä suuremman asuntovaraumaosuutensa takia. Erot kuitenkin tasoittuivat ja kehitys oli kaikissa alueryhmissä melko yhdenmukaista aina vuoteen 1991 saakka.
Tämän jälkeen alueelliset erot ovat vuosi vuodelta kasvaneet. Asuntovarauman osuus Helsingin seudulla oli vain 4,6 prosenttia vuonna
2000. Myös muilla suurilla kaupunkialueilla
osuus on laskenut ja asettunut noin 5,5 prosentin tasolle jo useana vuotena.
Keskisuurilla ja pienillä kaupunkialueilla
sekä maaseutumaisilla alueilla asuntovarauman
osuuden kehitys on ollut toisenlaista. Maaseutualueilla varauma kasvoi voimakkaasti koko
1990-luvun jälkipuoliskon ja vuonna 2000
osuus asuntokannasta oli lähes kaksinkertainen

(8,6 prosenttia) Helsingin seutuun verrattuna.
Keskisuurten ja pienten kaupunkien kehitys on
seurannut maaseutualueita maltillisemmin,
mutta sielläkin asuntovarauman pinta-alaosuus
asuntokannasta oli 7,2 prosenttia vuonna 2000.
Yhteys asuntotuotannon ja -varauman välillä koko maan tasolla näyttäisi melko selkeältä eli asuntovarauman osuus seurailee asuntokannan kasvua. Lisäksi viime vuosien nousun
taustalla on voimakas muuttoliike keskusalueille, minkä seurauksena väestöään menettävien
alueiden asuntokannan vajaakäyttö lisääntyy.
On arvioitu, että jonkin verran tyhjiä asuntoja voidaan pitää reservinä mahdollistamaan
asuntomarkkinoiden joustava toiminta siten,
että kuntaan muuttaminen ja asunnon vaihtaminen sujuisivat kitkattomasti ja että kysynnän
muutokset eivät suoraan heijastuisi hintareak157
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Taulukko 1. Asuntokannan ja -varauman jakautuminen (%) eri talotyyppeihin vuonna 2000

Asuntokanta
Asuntovarauma

Erillinen
pientalo

Rivi/Ketjutalo

Asuinkerrostalo

Asuntolarakennus

Muu rakennus

40,3
33,7

13,5
11,9

43,5
47,0

0,4
1,0

2,3
6,5

tioihin. Gabriel ja Nothaft (1999) tutkivat
USA:n kaupungeissa tyhjien asuntojen määrää
ja tyhjillään olon kestoa vuokra-asuntomarkkinoilla. Tutkimuksen mukaan tyhjien asuntojen
ns. luonnollinen osuus5 asuntokannasta on 4–
5 prosenttia riippuen muuttoliikkeen voimakkuudesta sekä asuntokannan ja väestön rakenteesta. Suomen kunnista on saatu saman suuntaisia arvioita. On todettu, että alueilla, joilla
tyhjien asuntojen osuus ylittää viisi prosenttia
ilmenee ongelmia asuntopääoman vajaakäytön
ja asuntokannan rappeutumisen takia (Graf
2000, 19).
Osa tyhjien asuntojen olemassaolosta selittyy ostajan tai uuden vuokralaisen pitkällä
löytymisajalla, mikä voi erityisesti muuttotappioalueilla johtaa pitkäkestoiseen vajaakäyttöön. On myös mahdollista, että rationaalisesti toimimaan pyrkivät kiinteistösijoittajat pitävät osan asunnoista tyhjillään odottaessaan kysynnän kasvua ja hintojen tai vuokrien nousua.
(Okko ym. 2000, 25.)
4.2 Asuntovarauman ominaisuuksia

Asuntovaraumaa voidaan kuvata mm. varaumaan kuuluvien asuntojen talotyypin, keskiLuonnollinen tai tasapainoinen tyhjien asuntojen osuus
vallitsee silloin, kun asuntojen vuokrat (hinnat) pysyttelevät vakiotasolla. Ts. vuokrien nousu (lasku) heijastelee ylikysyntää (ylitarjontaa) asuntomarkkinoilla, jolloin tyhjien
asuntojen osuus on tasapainotason alapuolella (yläpuolella).
(Gabriel & Nothaft 1999, 3.)
5
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määräisen iän, varustustason ja pinta-alan perusteella. Tässä luvussa asuntoja käsitellään
lukumäärinä ja niiden prosenttiosuuksina, eikä
huoneistoneliöinä kuten edellä. Näin on tehty
sen takia, että käytössä oleva aineisto ei sisällä
kaikkia tarvittavia tietoja neliömääräisinä.
Koko maan asuntovarauma jakautuu talotyypeittäin siten, että lähes puolet (noin 47 prosenttia) sijaitsee asuinkerrostaloissa (taulukko 1). Erillisten pientalojen osuus on noin 34
prosenttia ja rivi/ketjutalojen 12 prosenttia. Lisäksi asuntola- ja muissa rakennuksissa sijaitsee yhteensä noin 7,5 prosenttia asuntovaraumasta. Kerros- ja rivitaloasuntojen kohdalla
koko asuntokannan ja -varauman jakaumat eivät paljoakaan eroa toisistaan, mutta sen sijaan
pientalojen osuus varaumassa on selvästi koko
asuntokannan jakaumaa pienempi ja asuntola/
muiden rakennusten osuus vastaavasti suurempi. Muiksi rakennuksiksi lasketaan esimerkiksi kouluissa tai toimistoissa olevat asunnot sekä
talotyypiltään tuntemattomat rakennukset, joten tähän ryhmään voisi olettaa kuuluvan juuri paljon tilapäisasuntoja sekä myös huonon
kuntonsa takia tyhjillään olevia asuntoja.
Koko maassa lähes kymmenen prosenttia
kerrostaloasunnoista on vailla asukkaita. Piensekä rivitaloasunnoista tyhjillään on noin seitsemän prosenttia. Alueittain tarkasteltuna tyhjien kerrostaloasuntojen muita talotyyppejä
suurempi osuus erottuu vielä selvemmin. Helsingin seudulla tyhjien asuntojen osuus on pieni kaikkien talotyyppien kohdalla. Sen sijaan
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maaseutumaisilla alueilla rivitaloasunnoista
noin 12 prosenttia ja kerrostaloasunnoista jopa
15 prosenttia ovat tyhjiä tai tilapäisesti asuttuja. Tämä on mielenkiintoista siksi, että kyseisten talotyyppien osuus koko asuntokannasta
maaseutumaisilla alueilla on pieni. Toisaalta on
huomattava, että tällöin muutama tyhjä asunto saattaa edustaa suurtakin osuutta. Kaikkien
talotyyppien kohdalla varauma kasvaa asteittain kaupunkialueilta maaseutumaisille alueille siirryttäessä.
Koko asuntokantaan verrattuna tyhjät
asunnot ovat hieman keskimääräistä pienempiä. Asuntovaraumaan kuuluvien asuntojen
keskimääräinen huoneistoala koko maassa on
noin 60 m2 eli noin 15 m2 vähemmän kuin
asuntokanta keskimäärin. Kuten edellä nähtiin,
suuri osa asuntovaraumasta on kerrostaloasuntoja, mistä johtuu ainakin osittain niiden keskimääräistä pienempi koko. Luonnollisesti tyhjien asuntojen koko kasvaa maaseutumaisille
alueille mentäessä, missä asunnot ovat muutenkin isompia. Esimerkkinä voidaan mainita,
että Jyväskylän seutukunnassa varauma-asuntojen huoneistoala on keskimäärin noin 50 m2,
kun taas Itä-Lapin alueella se on vastaavasti
noin 65 m2.
Asuntovaraumaan kuuluvat asunnot ovat
myös hieman vanhempia koko asuntokantaan
verrattuna: noin 60 prosenttia varauman asunnoista on rakennettu ennen 1970-lukua. Erittäin puutteellisesti varusteltujen asuntojen
(puuttuu vesijohto, viemäri, lämminvesi tai
WC) osuus varaumasta on noin neljännes, kun
koko maan asuntokannasta vain alle kymmenen prosenttia kuuluu tähän ryhmään. Varmasti varauma-asuntojen ikä ja sijainti usein maaseutumaisilla alueilla vaikuttavat asuntojen varustustasoon. Suuri osa varauman asunnoista
on kuitenkin hyvin varusteltuja, hyväkuntoisia

ja sijaitsevat yhä useammin myös taajamissa
(Tilastokeskus 1998, 83).

5. Asuntovaraumaan vaikuttavia
tekijöitä
Muuttoliike ja uustuotanto ovat pääasiallisia
syitä asuntovarauman alueellisten erojen taustalla. Lisäksi niihin vaikuttavat monet yksittäiset seutukuntakohtaiset tekijät. Seuraavissa
luvuissa tarkastellaan muuttoliikkeen ja asuntokannan muutoksen yhteyttä asuntovarauman
määrään ensin hajontakuvioiden ja korrelaatioiden perusteella ja lopuksi pienimuotoisella
paneelianalyysillä.
5.1 Muuttoliike ja asuntokannan
muutos

Voimakkaasti keskusalueille suuntautuva
muuttoliike on pääasiallinen syy asuntovarauman kasvuun pienissä kaupungeissa ja maaseutumaisilla alueilla, kuten mm. Okko ym. (2000)
ovat osoittaneet. Varauman ja muuttoliikkeen
yhteys käy ilmi myös tässä työssä käytetystä
seutukunta-aineistosta (kuvio 2). Muuttujien
välinen korrelaatiokerroin on –0,57.
Tilanne voi kärjistyä entisestään, jos väestöään menettävillä alueilla rakennetaan lisää
uusia asuntoja. Useilla alueilla jo olemassa oleva asuntokanta riittäisi kattamaan nykyisen ja
tulevan asunnontarpeen, eikä uustuotantoa tällöin tarvittaisi. Uustuotannon ja varauman yhteys ei ole kuitenkaan selkeä, sillä taustalla vaikuttavat useat tekijät, kuten olemassa olevan
asuntokannan määrä (henkilöä kohden) alkutilanteessa sekä asumisväljyys. Lisäksi erot
seutukuntien välillä ovat huomattavia.
Kuviossa 3 on tarkasteltu asuntovarauman
ja asuntokannan (lukumääräisen) muutoksen
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välistä yhteyttä seutukunnittain vuosina 1990–
2000. Uustuotannon sijasta tarkasteltavaksi
muuttujaksi valittiin asuntokannan muutos, johon sisältyy uustuotannon lisäksi myös poistuma. Koska poistuma on kokonaisuudessaan
pientä, ei suurta eroa uustuotannon ja asuntokannan muutoksen välillä ole. Asuntokannan
muutoksen käyttämisellä uustuotannon sijasta
on kuitenkin merkitystä esimerkiksi silloin, jos
alueen asuntokanta on keskimääräistä vanhempaa ja erittäin puutteellisesti varusteltua. Tällöin poistuma on suurempaa, mikä voi johtaa
keskimääräistä runsaampaan asuntotuotantoon.
Asuntokannan muutoksen vaikutus on erilainen muuttovoiton ja -tappion seutukunnissa. Esimerkiksi monissa kasvukeskuksissa run160

saskaan rakentaminen ei lisää varaumaa voimakkaan väestönkasvun vuoksi, kun taas
muuttotappioalueilla vaikutus voi olla positiivinen. Tämän takia kuvioon 3 on otettu mukaan vain osa seutukunnista. Valintaperusteena on käytetty nettomuuton (suhteutettuna
asukaslukuun) vuosittaista keskiarvoa ajanjaksolla 1995–2000. Mukaan on otettu seutukunnat, joissa nettomuuton vaikutus asukaslukuun on ollut puoli prosenttia tai enemmän
negatiivinen.
Asuntovarauman ja asuntokannan muutoksen yhteys on odotusten mukaisesti positiivinen, mutta heikko (kuvio 3). Härmänmaan
seutukunta eroaa selvästi muista seutukunnista poikkeuksellisen suuren asuntovarauman
kasvun takia. Myös Torniolaakson, Järviseu-
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* Seutukunnat, joissa nettomuuton vuosittainen vaikutus väestön määrään vuosina 1995–2000 on ollut keskimäärin –0,5 prosenttia tai enemmän negatiivinen.

dun, Itä-Lapin ja Kärkikuntien seutukunnissa
varauman kasvu on ollut suurta asuntokannan
kasvuun verrattuna. Tosin väestökato näillä
alueilla on ollut 1990-luvun jälkipuoliskolla yli
prosentin luokkaa. Turun läheisyydessä sijaitsevissa Vakka-Suomen ja Rauman seutukunnissa asuntokannan kasvu on ollut vähäistä ja
varauman määrä on pysynyt lähes muuttumattomana. Rovaniemen ja Kokkolan seutukunnissa asuntokannan kasvu on sen sijaan ollut voimakasta ja siihen suhteutettuna varauma on kasvanut vähän. Korrelaatiokerroin
asuntokannan kasvun ja varauman muutoksen
välillä on 0,34 ja se on tilastollisesti merkitsevä.

5.2 Paneelianalyysi

Aineiston paneeliominaisuutta on hyödynnetty estimoimalla asuntovarauman määrää paneelimenetelmällä. Alueyksikkönä on seutukunta ja tarkasteluperiodi kattaa vuodet 1988–
1999. Osa varauman olemassaolosta selittyy
luontaisella vaihtuvuudella, jolloin asunto on
uudelleen vuokraamisen tai myynnin takia ollut vain tietojen keruuhetkellä tyhjillään. Tässä pyritään löytämään syitä pitkäaikaiselle tyhjillään ololle, vaikka tyhjillään olon kestoa ei
aineistosta pystykään havaitsemaan. Alkuolettamuksena on, että asuntovarauman osuuteen
vaikuttavat kolme päätekijää: (1) muuttoliike,
161

ARTIKKELEITA

K AK 2 / 2 0 0 2

(2) uustuotanto ja asuntojen poistuma sekä (3)
alueelliset ja asuntokannan rakenteelliset tekijät. Mallissa selitettävä muuttuja on tasomuodossa, kun taas ilmiötä selittävät muuttujat ovat
muutoksia.
Analyysissä käytetään muuttolukujen sijasta asukasluvun muutosta kokonaisuudessaan,
jolloin siihen sisältyy lähtö- ja tulomuuton lisäksi myös syntyvyys ja kuolleisuus alueella.
Asukasluvun kasvu ja asuntovarauman määrän
yhteys oletetaan negatiiviseksi eli mitä enemmän asukasluku ja sen myötä kysyntä kasvavat, sitä pienempi on varauma. Käytännön
tasolla negatiivinen yhteys ilmenee suurten
keskusalueiden asuntopulana. Myös esimerkiksi Okko ym. (2000) ovat tutkimuksessaan todenneet erittäin merkitsevän yhteyden muuton
ja asuntojen käyttöasteen (= vakinaisesti asutut asunnot/koko asuntokanta) muutoksen välillä.
Uustuotannon sijasta selittäväksi muuttujaksi on valittu asuntokannan kokonaismuutos,
johon sisältyy uustuotanto vähennettynä poistumalla. Olettamus on, että asuntokannan kasvu lisää asuntovarauman osuutta. Tilanne ei
todellisuudessa ole näin yksiselitteinen. Erityisesti runsas tulomuutto lisää rakentamista
alueella, mutta koska asuntojen tarve on suuri, varauman osuus ei kasva. Tämä pätee erityisesti 1990-luvun jälkipuoliskoon, jolloin
muuttovirrat ovat olleet mittavia. Toisin sanoen muuttovoittoalueilla asuntokannan kasvun positiivinen vaikutus todennäköisesti hieman vaimenee. Runsaan muuttotappion alueilla asuntokannan kasvu taas voi olla hyvinkin
merkittävässä asemassa pahentaen tilannetta.
Asuntovarauman osuushan pysyisi ennallaan,
jos asuntokanta vähenisi samassa tahdissa varauma-asuntojen lisääntymisen myötä, joten
useilla alueilla rakentaminen voitaisiin pitää
162

hyvin alhaisella tasolla, mitä se paikoitellen jo
onkin.
Kolmantena selittävänä muuttujana on asumisväljyyden (henkilöä kohden) muutos, jota
voidaan ainakin osittain pitää asumisen rakenteellisena ja alueellisena tekijänä. Asumisväljyys on normaalisti suurempi maaseutumaisilla alueilla kuin kaupungeissa, mm. koska
asuntokanta on pientalo- ja omistusasuntovaltaisempaa. Tässä oletetaan, että asumisväljyyden kasvu lisää asumiskulutusta ja vähentää siten asuntovaraumaa. Asumisväljyyden kasvu
voi myös hillitä lähtömuuton vaikutuksia varaumaan, kun jäljelle jäävien asumisväljyys lisääntyy tyhjilleen jäämisen sijasta. Näin käy esimerkiksi silloin, kun nuori muuttaa pois vanhempiensa luota.
Kunkin vuoden asuntovarauman määrään
vaikuttaa myös edellisen vuoden varauma,
mutta tätä dynamiikkaa ei analyysissa ole otettu huomioon. Asuntohintojen vaikutus varaumaan on nykyisen tietämyksen perusteella melko ristiriitainen, sillä esimerkiksi muuttoliike
keskusalueille jatkuu ja sen myötä asuntojen
kysyntä on siellä voimakasta korkeista hinnoista huolimatta. Lisäksi asuntovarauman ja hintojen yhteys on oletettavasti simultaaninen eli
ne määrittävät toisiaan samanaikaisesti. Tämän
perusteella myös hintamuuttuja jätettiin analyysin ulkopuolelle.
Paneeliaineiston ekonometrisessä analyysissa päävaihtoehtoina ovat fixed effects6 - ja ranFixed effects -mallissa ei estimoida ’yleistä’ vakiota koko
mallille, vaan kullekin havaintoryhmälle erikseen. Ts. malliin otetaan mukaan ryhmädummyt (tässä aluedummyt), jolloin nähdään niiden merkitys ilmiön selittämisessä. Malli
voidaan kirjoittaa seuraavasti: yit=α1d1it+α2d2it+…+β’xit+εit,
missä αi on ryhmäkohtainen vakio, dj on ryhmädummy ja
loppuosa kuvaa klassista regressiomallia. (Greene 1997,
615–617.)
6
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Taulukko 2. Paneeliestimointi
Selitettävä muuttuja: asuntovarauman osuus asuntokannasta
Selittävä muuttuja
Kerroin
t-suhde
Asukasluvun muutos
Asuntokannan muutos
Asumisväljyyden muutos
Havaintojen lkm
Selitysaste (R2)
Breusch-Pagan~X2(1)
Hausman~X2(14)

–0,78
0,36
–0,36

–13,38
9,48
–9,29

996
0,89
3480,82
37,15

dom effects7 -mallit. Tässä sovelletaan fixed effects -mallia8 . Malli ei estimoi yksiselitteistä
vakiota koko mallille, vaan ottaa huomioon
ryhmittelevän muuttujan (tässä seutukunta)
vaikutukset ja estimoi aluekohtaiset vakiot.
Edellä esitettyjen muuttujien lisäksi malliin on
lisätty vuosidummyt ja tarkasteluperiodin ensimmäinen vuosi 1988 on otettu vertailukohdaksi.
Mallin selitysaste osoittautuu korkeaksi.
Tosin pääosa (noin 70 prosenttia) selitysvoimasta tulee alueellisista tekijöistä (taulukko 2).
Aluedummyt kontrolloivat tiettyyn seutukuntaan liittyviä vaikutuksia, joista ei kuitenkaan
voida muodostaa varsinaista selittävää muuttujaa. Toisin sanoen asuntovarauman kehitykseen ja alueellisiin eroihin vaikuttavat paljon
alueen yksilölliset tekijät, kuten esimerkiksi

7 Random effects -mallissa y =α+β’x +u +ε . α on ’yleinen’
it
i
it
it
vakio ja ui on yksikkökohtainen satunnainen virhetermi
(Greene 1997, 623–624).
8
Sopiva malli valittiin Breusch & Paganin LM-testin ja
Hausmanin χ 2 -testin avulla. Korkea LM-testiarvo suosittelee fixed effects/random effects -mallia perusregressiomallin sijaan ja korkea Hausmanin testin arvo puolestaan
fixed effects -mallia random effects -mallin sijaan.

asuntokannan rakenne ja sijainti. On mahdollista, että tyhjien asuntojen ominaisuudet ja sijainti eivät täytä asunnon tarvitsijoiden vaatimuksia, jolloin asukkaiden löytäminen tyhjiin
asuntoihin voi olla vaikeaa ja kestää pitkiä aikoja. Vaikka aluekohtaiset tekijät ovat tärkeitä, osoittautuvat myös asukasluvun, asuntokannan ja asumisväljyyden muutokset sekä periodivaikutuksia kuvaavat vuosidummyt tilastollisesti erittäin merkitseviksi. Asukasluvun ja
asumisväljyyden muutokset saavat negatiiviset
kertoimet eli asukasluvun ja asumisväljyyden
kasvu ovat yhteydessä pieneen asuntovarauman osuuteen. Asuntokannan kasvu puolestaan lisää varaumaa. Tarkastelu tukee muuttoliikkeen ja uustuotannon vaikutuksia varaumaan enemmän kuin edellisen luvun hajontakuvioiden perusteella voisi olettaa.

6. Tyhjien asuntojen arvo
Tyhjien asuntojen määrän kasvun myötä mielenkiinnon kohteeksi on noussut niihin sitoutuva pääoma. Tässä on päädytty hyvin yksinkertaiseen laskentatapaan kertomalla tyhjien
asuntojen pinta-ala alueen vallitsevalla keskimääräisellä neliöhinnalla (aggregoitu painottaen seutukuntatasolta maakuntatasolle). Koska asuntovaraumaan sisältyvät myös tilapäisesti
asutut asunnot, on kokonaisvarauman pintaalasta vähennetty kymmenen prosenttia, mikä
on oletettu tilapäisasuntojen osuus, ja käytetty
tästä saatua arvoa laskelmissa. Todellisuudessa tyhjiä asuntoja saattaa olla vähemmän, sillä
joukossa voi olla esimerkiksi poistamiskuntoisia asuntoja. Tällöin laskelmat yliarvioivat tyhjien asuntojen arvoa. Lisäksi tyhjien asuntojen
joukossa on keskimääräistä enemmän puutteellisesti varusteltuja ja vanhempia asuntoja, jolloin alueen asuntojen keskihinta yliarvioi asun163

ARTIKKELEITA

K AK 2 / 2 0 0 2

Taulukko 3. Tyhjän asuntokannan arvo sekä arvo/asukas siltä osin, kun se ylittää 4 % tai 5 % asuntokannasta
vuonna 2000
Maakunta

Tyhjät asunnot,
yli 4 % asuntokannasta
Kokonaisarvo,
M€

Uusimaa
Itä-Uusimaa
Varsinais-Suomi
Satakunta
Kanta-Häme
Pirkanmaa
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Etelä-Savo
Pohjois-Savo
Pohjois-Karjala
Kainuu
Keski-Suomi
Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa
Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa
Lappi
Ahvenanmaa
Koko maa

Arvo/asukas,
€

Kokonaisarvo,
M€

Arvo/asukas,
€

255
70
425
206
133
288
80
130
69
200
172
151
62
259
169
265
60
225
356
37

195
781
949
866
807
643
407
696
502
1 196
683
878
691
982
862
1 531
841
617
1 855
1 450

107
38
248
118
70
125
30
65
18
140
109
89
32
160
99
196
36
142
285
27

82
422
555
497
422
280
154
349
130
836
432
520
354
608
507
1 132
504
390
1 484
1 050

3 612

697

2 135

412

tojen todellista hintatasoa. Asuntokohtaisten ja
alueellisten erojen takia on vaikea tehdä luotettavia arvioita siitä, kuinka suuri todellinen
hintaero on.
Arvioiden mukaan noin 4–5 prosentin
osuus asuntokannasta on hyvä olla tyhjillään,
jotta asuntomarkkinoiden toiminta olisi sujuvaa (Gabriel & Nothaft 1999, 3). Tähän perustuen tyhjien asuntojen arvoa on arvioitu siltä
osalta, joka ylittää neljä tai viisi prosenttia asuntokannasta kussakin seutukunnassa (taulukko 3). Arviot tästä niin sanotun tarpeettoman
tai ylimääräisen tyhjän asuntokannan arvosta
164

Tyhjät asunnot,
yli 5 % asuntokannasta

ovat oleellisempia kuin kaikkien tyhjien asuntojen huomioiminen. Tällöin saadaan parempi
kuva varsinaisen ongelman suuruusluokasta.
Laskelma paljastaa suurten kaupunkialueiden
korkeiden hintojen vaikutuksen tyhjien asuntojen maakunnittaisiin arvoihin.
Jos rajana käytetään viittä prosenttia saadaan kokonaisarvoksi noin 2,1 mrd. euroa.
Vastaavasti neljä prosenttia asuntokannasta
ylittävältä osuudelta tyhjien asuntojen arvo on
noin 3,6 mrd. euroa. Uudenmaan, Pirkanmaan,
Päijät-Hämeen ja Etelä-Karjalan maakunnissa
arvon muutos neljän ja viiden prosentin välillä
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on melko suuri. Tässä on juuri kysymys suurien kaupunkialueiden vaikutuksesta. Toisin
sanoen, mitä suurempi osuus maakunnan tyhjistä asunnoista sijaitsee korkean hintatason
alueilla, sitä korkeampi on tyhjän asuntokannan arvo. Sen sijaan esimerkiksi Etelä-Savossa, Pohjanmaalla ja Lapissa tyhjien asuntojen
arvon heilahtelut asetettujen rajojen tuntumassa ovat melko pieniä.
Uudellamaalla ’ylimääräisten’ tyhjien asuntojen arvo on viiden prosentin laskelmassa vain
noin 80 euroa asukasta kohden. Syyt ovat yksinkertaiset, sillä Helsingin seutukunnan korkea hintataso ei tässä vaikuta lainkaan osoittajaan (arvoon), mutta Helsingin suuri asukasluku sen sijaan pysyy laskuissa mukana, jolloin
nimittäjä (maakunnan asukasluku) ei muutu.
Lapin maakunnan alueella tyhjien asuntojen
osuus asuntokannasta on paikoin kaksinkertainen neljän/viiden prosentin rajoihin nähden,
joten arvo asukasta kohden on suuri erottuen
selvästi muista maakunnista.

7. Lopuksi
Asuntovarauman osuus Suomen asuntokannasta on pysytellyt viime vuodet korkealla tasolla.
Erityisesti alueelliset erot ovat muodostuneet
suuriksi. Kun toisilla seuduilla kärsitään pahasta asuntopulasta, niin toisaalla asuntoja on suuret määrät tyhjillään. Esimerkiksi Helsingin
seudulla asuntojen tarjonta ei pysty vastaamaan
nopeasti kasvavaan kysyntään, kun taas Pohjois-Suomessa yli 12 prosenttia asuntokannasta ei sijaintinsa tai muiden syiden takia kelpaa
kenellekään.
Pääosa varauman asunnoista sijaitsee kerrostaloissa. Vajaat kymmenen prosenttia kerrostaloasunnoista koko maassa on tyhjillään tai
tilapäisesti asuttu. Maaseutumaisilla alueilla

vastaava luku on jopa 15 prosenttia. Kerrostaloasuntojen suureen määrään vaikuttaa oletettavasti se, että varaumaan kuuluu paljon vuokra-asuntoja, jotka sijaitsevat useimmiten kerrostaloissa. Lisäksi pientaloasuminen on yleisesti kerrostaloasumista suositumpaa, jolloin
kerrostaloasunnoilla on suurempi todennäköisyys jäädä tyhjilleen. Varauman asunnot ovat
keskimäärin hieman pienempiä, vanhempia
sekä puutteellisemmin varusteltuja kuin koko
maan asuntokanta. Varaumaan kuuluu kuitenkin myös hyvin varusteltuja, hyväkuntoisia ja
yhä useammin myös taajamissa sijaitsevia asuntoja.
Pääasiallinen syy asuntovarauman suureen
määrään on muuttoliike maaseudulta keskusalueille. Suoran väestökatovaikutuksen lisäksi
voimakas muuttotappio vaikuttaa myös välillisesti varauman kasvuun asuntokysynnän hiipumisen kautta. Kun luonnollinen väestönkasvu
loppuu, alueen houkuttelevuus yritysten sijaintipaikkana kärsii ja tulonmuodostus heikkenee.
Muuttoliikkeen lisäksi asuntojen lisärakentaminen väestökatoalueilla kärjistää tilannetta entisestään.
Tyhjän asuntokannan arvo on suuri ja tyhjät asunnot edustavat merkittävää asuntopääomakannan tuhlausta. Koska asuntojen tyhjentyminen liittyy keskeisesti väestön siirtymiseen
kasvukeskuksiin, luontevin tapa pienentää tyhjien asuntojen kantaa olisi väestön siirtymän
hillitseminen. Lisäksi olisi kiinnitettävä huomiota siihen, ettei tarpeeton rakentaminen pahenna ongelmaa.
Vajaakäyttöistä asuntopääomaa voidaan
myös mahdollisesti muuttaa toiseen käyttömuotoon, kuten kasvavan vanhusväestön asunnoiksi ja palvelutaloiksi. Tyhjillään olevan
asuinrakennuksen säilömistä ’koipussiin’ (pelkän peruslämmön ja -hoidon varaan) voidaan
165
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puolestaan käyttää tilapäisenä ratkaisuna silloin, jos rakennukselle odotetaan löytyvän
käyttöä myöhemmin. Viimekädessä ylijäämäkantaa voidaan myös hallitusti purkaa. Tämä
voi olla perusteltua taloudellisten syiden lisäksi myös asuntomarkkinoiden tasapainon saavuttamiseksi sekä asuinympäristön laadun ylläpitämiseksi. "
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