
218

K a n s a n t a l o u d e l l i n e n  a i k a k a u s k i r j a  –  1 0 6 .  v s k .  –  2 / 2 0 1 0

japanissa asunnot ja tontit olivat 1980-luvun 
lopulla kansainvälisesti vertaillen erittäin kal-
liita. huippukorkea hintataso romahti vuonna 
1991. hintojen lasku kesti sen jälkeen ainutlaa-
tuisen kauan. hintojen nousun taustalla ei ole 
maan niukkuus, vaan institutionaaliset seikat, 
kuten verojärjestelmä ja toimivien vuokramark-
kinoiden puuttuminen, sekä kulttuuriset sei-
kat, kuten suhtautuminen asuntoon sijoitus-
kohteena, jonka arvon ei uskottu voivan laskea.

Vuoteen 1985 asti maan kallistuminen pe-
rustui fundamentteihin. Vuonna 1985 maan 
hinnat irtosivat fundamenteista. alkusykäykse-
nä kuplaan oli jenin kallistumista seurannut 
taantuma ja pitkään alhaisena pidetyt korot 
vuosina 1985–1987. 

kiinteistökupla puhkesi lopulta vuonna 
1991. omaisuusarvot romahtivat neljässä vuo-
dessa noin puoleen. maan hinta ei kuitenkaan 
lähtenyt uudelleen nousuun, vaan vuoteen 
2005 mennessä tonttimaan hinta kuudessa suu-
rimmassa kaupungissa laski edelleen noin puo-
leen, neljännekseen huipusta. japanin keskus-
pankin katsotaan tehneen vakavia virheitä en-

sin antaessaan kuplan syntyä ja sitten reagoi-
dessaan hitaasti kuplan puhkeamisen seurauk-
siin.

hintojen nousu aiheutti sosiaalisia ongel-
mia, ennen muuta suuria varallisuuseroja yh-
teiskunnan sisällä. romahduksen seurauksena 
pankit olivat vuodesta 1992 alkaen koko 
1990-luvun julkisen tuen varassa. inhimillisiä 
seurauksia oli, että miljoonien perheiden velat 
ovat varoja suuremmat vielä lähes 20 vuotta 
kuplan puhkeamisen jälkeen.

maamarkkinoihin liittyvät instituutiot aihe-
uttivat maan tehotonta käyttöä ja japanilaisten 
tuloihin nähden alhaisen asumistason. joitakin 
japanin järjestelmän ilmeisiä institutionaalisia 
heikkouksia on korjattu: mm. efektiivinen kiin-
teistöveroaste on kolminkertainen 1980-luvun 
loppuun verrattuna. 

japani on äärimmäinen esimerkki asunto-
politiikan epäonnistumisesta. juuri äärimmäi-
syys tekee japanin kokemuksista opettavaisen. 
japanilla on suomen kanssa myös monia yhtei-
siä piirteitä, kuten väestön ikääntymisen vaiku-
tukset maamarkkinoihin ja kansantalouteen.

Maan hintakehitys Japanissa 1965–2008:  
mitä voidaan oppia?

Risto Peltola 
Johtava asiantuntija

maanmittauslaitos
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1.	 Asuntotonttien	hintatason	
vertailua	eri	maiden	välillä

Vaikka asuntotonttien hinnoista eri maissa on 
huonosti saatavilla tietoa, joitakin vertailuja on 
tehty.  eroja voidaan mitata laskemalla maan 
osuus koko kansanvarallisuudesta tai maan ar-
von ja vuotuisen kansantuotteen suhde. asun-
totonttien hinnat vaihtelevat suuresti maiden 
välillä. taulukossa 1 on joitakin vertailutietoja 
(mayo 1998, niemi ja sandström 2007).

melko halvan ja kalliin tonttimaan valtiot 
poikkeavat siten suuresti toisistaan. mistä noin 
suuret erot johtuvat? asukastiheys ja kansan-
talouden kasvu näyttävät selittävän osan ilmi-
östä. instituutioiden merkitys lienee kuitenkin 
suurempi kuin fyysisten tekijöiden.

japanin kansantuote kasvoi erityisen nope-
asti vuosina 1953–1973, jolloin kasvu oli noin 
9 %/v. Vuosina 1981–1991 kansantuotteen 
vuotuinen kasvu oli hidastunut 3,8 %:in. tont-
timaa kallistui saman aikana 12 % vuodessa. 
on osoitettu, että maan hinta irtautui talouden 
fundamenteista vuoden 1985 tienoilla (no-
guchi 1994). kun japanin maan arvo ja Bkt 
olivat suunnilleen yhtä suuria 1950-luvulla, oli 
maan arvo vuoteen 1990 mennessä noussut vii-
sinkertaiseksi vuotuiseen Bkt:hen verrattuna. 

 maan osuus kansan-  maan arvon ja vuotuisen 
 varallisuudesta kansantuotteen suhde tiedot ajalta

usa, kanada ja ranska 8–21 % 33–75 % 1980-luku
japani ja etelä-korea yli 50 % 500–600 % 1980-luku
suomi 17 % 50 % 2005

Taulukko 1. Maan kansantaloudellinen rooli eri maissa

etelä-koreassa maan kallistuminen oli 
1980-luvulla vielä japaniakin kovempaa eli 16 
%/v. joinakin vuosina 1980-luvulla maan arvo 
etelä-koreassa nousi vuodessa enemmän kuin 
mitä kyseisen vuoden koko kansantuote oli 
(mayo 1998).

suomessa kaupunkimaan osuus kansanva-
rallisuudesta on 13 % (vuonna 2005), kun se 
oli 1990-luvun lamavuosina 8 %. kaikkiaan 
maan osuus suomen kansanvarallisuudesta lie-
nee noin 17 %. suomessa maan arvon ja kan-
santuotteen suhde vuonna 2005 oli siten samaa 
suuruusluokkaa kuin usa:ssa, kanadassa ja 
ranskassa 1980-luvulla.

2.	 Japanin	asunto-ongelma

japanilaiset asuvat ahtaasti ja huonosti varus-
tetuissa taloissa. Valtaosa taloista on omalla 
tontilla, jonka suuruus tokion alueella on 
yleensä alle 200 m2. talot on usein rakennettu 
puusta. ylivoimaisesti tärkein yksittäinen syy 
japanin asunto-ongelmiin on maan kalleus. 
asunto-ongelma ja tonttien kalleus ovat japa-
nissa jokseenkin sama asia.

tonttien kalleutta voidaan mitata eri tavoin: 
yksikköhinta sellaisenaan, maan osuus asunnon 
hinnasta tai asunnon ja keskipalkan suhde. 



220

KAK 2 /  2010

kahdella ensimmäisellä mittarilla tontit ovat 
japanissa erittäin kalliita. kuviossa 1 on tont-
tien keskihinnat eri kaupungeissa vuonna 2007.

maan osuutta asunnon hinnasta kuvaavat 
tiedot ovat vuodelta 1989, jolloin maa oli eri-
tyisen kallista. maan osuus asunnon hinnasta 
oli japanin pienissä kaupungeissa 30–40 %, eli 
samaa luokkaa kuin helsingin seudulla. isoissa 

kaupungeissa osuus oli yli 60 %. tokion ja 
osakan esikaupungeissa osuus oli lähes 90 %, 
ja peräti 98,5 % tokion keskusalueella (no-
guchi 1994).

asunnon hinnan ja keskipalkan suhde oli 
10 kilometrin vyöhykkeellä tokion keskustan 
ympärillä 15,3, ja tokion esikaupungeissa 8,2 
(20–29 km päässä). suur-osakassa suhde oli 

Kuvio 1. Asuntotonttien keskihinta Japanin kalleimmissa prefektuureissa vuonna 2007 (Suur-Tokioon kuuluvat prefektuurit 
omana ryhmänä ylhäällä ja Suur-Osakan prefektuurit keskellä)
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6,3. Luvut ovat vuodelta 1989. Viisi vuotta ai-
kaisemmin asunnon hinnan ja keskipalkan suh-
de oli kolmanneksen pienempi (noguchi 
1994).

Vaikka asunnot ovat palkkaan nähden ja-
panissa suhteellisen kalliita, asuntohinnan ja 
palkan suhde ei kuitenkaan poikkea suuresti 
muista maista, joissa suhdeluku on yleensä vä-
lillä 3–7. syynä on se, että kalliit asunnot ovat 
pakottaneet japanilaiset tinkimään asumisväl-
jyydestä.

3.	 Miksi	tontit	kallistuivat	
Japanissa	vuosina	1950–1991?

japanin tonttipula ei johdu pelkästään tai edes 
pääosin maan absoluuttisesta niukkuudesta, 
vaan tonttitarjonnan institutionaalisista esteis-
tä. tärkein näistä on (1) verojärjestelmä, joka 
suosi monin tavoin sijoittamista maahan. myös 
(2) maan- ja asunnonvuokrausinstituutiot toi-
mivat tarkoitustaan vastaan pahentaen tontti-
pulaa. (3) infrastruktuuri rahoitettiin julkisin 
varoin, ja maanomistajan velvollisuus osallistua 
rahoitukseen oli vähäinen. (4) Pankkijärjestel-
mä puolestaan perustui kiinteistövakuuksiin. 
rahoituksen taustalla oli luottamus siihen, että 
maan arvo nousee ikuisesti. näiden lisäksi oli 
muitakin tekijöitä, mm. kaavoitukseen liittyviä, 
mutta niiden merkitys oli pienempi kuin noi-
den neljän tärkeimmän seikan.

käyn yksi kerrallaan läpi nämä neljä osate-
kijää. aivan ensimmäiseksi selvitetään kuiten-
kin se, voisiko kaikkein ilmeisin selitys, asumis-
kelpoisen maan niukkuus, olla syynä tontti-
maan nopeaan kallistumiseen japanissa.

3.1.	Maan	niukkuus	

japanin asukastiheys on 337 asukasta/m2. jos 
vuoristot jätetään laskuista pois, asumiskelpois-
ten alueiden asukastiheys on kolminkertainen. 

suur-tokion alueella on 35,6 miljoonaa asu-
kasta 13.500 km2 alueella, jonka asukastiheys 
on 2642 asukasta/km2. yhdistyneiden kansa-
kuntien arvion mukaan tokio on maailman 
runsaimmin asuttu metropolialue. osaka/
kobe/kioton alueella asukkaita on 18,6 miljoo-
naa 11.200 km2 alueella, jonka asukastiheys on 
1670 asukasta/km2. todetaan vertailun vuoksi, 
että  helsingin asukastiheys oli vuonna 2009 
noin 3000 asukasta/km2, mutta koko seudun 
asukastiheys paljon pienempi.

yleisestä käsityksestä poiketen maan niuk-
kuus ei ole syynä tonttimaan kalleuteen japa-
nissa, sillä vain 2–3 % japanin pinta-alasta on 
kaupunkimaisessa käytössä. maan niukkuus ei 
ole merkittävä syy maan kallistumiseen edes 
suur-tokion alueella, joka ei poikkea kovin 
paljoa japanin asumiskelpoisten alueiden ylei-
sestä asumistiheydestä.

3.2.	Verojärjestelmä

japanilaiset mieltävät asunnon sijoituskohtee-
na, jonka arvon uskottiin ikuisesti nousevan. 
tähän vuosikymmenten kuluessa syntyneeseen 
ja kulttuurin sisään rakennettuun käsitykseen 
on syynä se, että taloudelliset instituutiot ovat 
tehneet maasta erityisen tuottoisan sijoituskoh-
teen. tärkein näistä instituutioista on ollut ve-
rotus.

yleinen kiinteistöveroaste 1980-luvulla ja-
panissa oli 1,4 %. kiinteistöt kuitenkin arvos-
tettiin verotuksessa niin alhaiseksi, että 
1980-luvun alussa efektiivinen kiinteistövero-
aste oli vain 0,1 % kiinteistön käyvästä hinnas-
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ta. Vuosikymmenen loppuun mennessä tämä 
luku oli laskenut 0,06 %:in, kun verotusarvoja 
korotettiin käypien hintojen nousua hitaam-
min. tämä on ollut tärkein yksittäinen raken-
teellinen syy siihen, että kiinteistöihin kohdis-
tui suuri sijoituskysyntä, ja kiinteistöjä haluttiin 
ostaa ilman, että niitä haluttiin käyttää millään 
tavoin (morinobu 2006).

myös perintöverotus suosi kiinteistöjä fi-
nanssisijoituksiin verrattuna. kun finanssiva-
rallisuus arvostettiin perintöverotuksessa täy-
teen arvoonsa, niin kiinteistöt arvostettiin vain 
noin puoleen arvoon, ja pienet asuinkiinteistöt 
vain neljäsosaan. nämäkin osuudet laskivat 
1980-luvulla, kun verotusarvoja korotettiin 
käypien hintojen nousua hitaammin.

Perintöverotus voitiin välttää kokonaan, jos 
kiinteistön verotusarvo oli pienempi kuin velat, 
joiden vakuutena kiinteistö oli. Pankkitalletusta 
ei siten kannattanut jättää perinnöksi, vaan kan-
natti hankkia talletuksen suuruinen velka ja os-
taa arvoltaan talletuksen ja velan summan suu-
ruinen kiinteistö. Vaikka velka oli vain puolet 
kiinteistön arvosta (tai vähemmän), perintöve-
rotettavaa varallisuutta ei ollut (noguchi 1994).

Verojärjestelmällä oli vielä kolmaskin vaka-
va puute: maan myyntivoiton verotus oli melko 
voimakasta ja vaihteli jatkuvasti. Lisäksi se oli 
kireämpää kuin muuten, jos omistus oli kestä-
nyt alle kaksi vuotta. nämä seikat yhdessä ai-
heuttivat lukkoja tonttimaan tarjontaan (taka-
gi 1989, noguchi 1994).

3.3.	Vuokramarkkinat

Palkkatuloja saavat japanilaiset vuokraavat 
asuntoa vain harvoin. syynä on sekä tarjonnan 
että kysynnän puute. 

japanin maanvuokralaki suojaa niin tehok-
kaasti vuokralaisen oikeuksia, että maata ei 

kannata tarjota vuokralle. tuo laki säädettiin 
sota-aikana, jolloin oli tarpeen suojella rinta-
mamiesten perheitä häädöiltä. Lain mukaan 
vuokralaisella on pääsääntöisesti automaatti-
nen oikeus jatkaa vuokrakautta vanhoilla eh-
doilla. riitatapauksissa tuomioistuimilla on 
tapana suosia vuokralaisia. Laki antoi käytän-
nössä elinikäisen nautintaoikeuden maahan 
edullisella vuokralla (noguchi 1994).

myös japanin rakennusten vuokralain vai-
kutus on samantyyppinen. Vaikutus on ollut se, 
että vuokra-asuntoja on tarjolla vain erityisryh-
mille. näiden kahden lain alkuperäinen tarkoi-
tus on ollut suojata maata omistamatonta väes-
töä ja ne heijastavat säätämisaikansa tarpeita. 
aikojen muuttuessa lait ovat kääntyneet tarkoi-
tustaan vastaan: maata omistamattomien japa-
nilaisten on entistä vaikeampi tyydyttää asu-
mistarpeitaan (noguchi 1994).

koska maa on ollut himoittu sijoituskohde, 
vuokratonttien ja -asuntojen kysyntäkin on vä-
häistä.

3.4.	Infrastruktuurin	rahoitus

japanin metropolit perustuvat raiteilla toimi-
vaan joukkoliikennejärjestelmään ehkä enem-
män kuin maailman muut metropolit. niiden 
ansiosta kaupunkien keskustoissa voidaan käy-
dä töissä kaukaa. Liikennejärjestelmät rahoitet-
tiin japanissa valtaosin joukkovelkakirjoilla, 
jotka maksettiin takaisin käyttömaksuilla. myös  
julkista subventiota on ollut. maanomistajan 
velvollisuus osallistua rahoitukseen oli vähäi-
nen. investointien luomat hyödyt pääomittui-
vat luonnollisesti maan hintaan. Lisäksi liiken-
neväylät itsessään tarvitsevat paljon maata, 
jonka hankinta on hyvin kallista (hayashi 
1989).
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3.5.	Pankit	ja	kiinteistövakuudet

Luotonanto perustui kiinteistövakuuksiin, oli-
han maan arvo yli puolet kansallisvarallisuu-
desta. myyttiä, jonka mukaan maan hinnan 
uskottiin nousevan ikuisesti, kutsuttiin myös 
nimellä ”maastandardi” (morinobu 2006). 
myytin takia luotonannossa ei ollut tapana las-
kea, miten lainanottaja selviää lainan takaisin-
maksusta tulojensa avulla. 

kun keskuspankki laski vuoden 1985 tam-
mikuussa korkoa estääkseen jenin vahvistumi-
sen öljyn hinnan romahdettua, keinottelu yltyi, 
ja maan kysynnän kasvu johti hintojen hallitse-
mattomaan nousuun, 1980-luvun jälkipuolen 
kiinteistökuplaan.  

Vuosina 1985–1989 maan tärkein ostajaryh-
mä olivat ei-finanssialan yritykset. tuo sektori 
osti nettomääräisesti 21 triljoonalla eurolla, 
kun edellisellä 5-vuotiskaudella nettomääräiset 
ostot olivat vain 3 triljoonaa euroa. kotitalous-
sektorin omistus väheni suunnilleen samassa 
suhteessa.  kiinteistökuplan vuosina maakei-
nottelu oli siten mitä suurimmassa määrin in-
stitutionaalista. monissa, ehkä valtaosassa, ta-
pauksia instituutiot hankkivat maata vain sijoi-
tusmielessä ilman välitöntä tarkoitusta hyödyn-
tää maata millään tapaa (noguchi 1994).

noihin sijoituksiin löytyi rahaa ulkomaan-
kaupan massiivisesta ylijäämästä, jota pankit 
jakoivat myös velaksi ilman tarkkaa harkintaa. 
japanin pankit jakoivat lainarahaa 1980-luvun 
lopulla yhtä huolettomasti kuin pankit samaan 
aikaan pankkikriisejä kokeneissa maissa (rein-
hart ja rogoff 2009). erona oli se, että japanis-
sa velkaa annettiin paljon enemmän kuin mis-
sään muualla yhdysvallat mukaan lukien. 

4.	 Fundamentit	ja	kupla

Vuoteen 1985 maan kallistuminen perustui 
fundamentteihin, joiden mittarina voidaan 
käyttää esimerkiksi liiketilojen vuokria. Vuon-
na 1985 maan hinnat irtosivat fundamenteista. 
alkusykäyksenä kuplaan oli jenin kallistumista 
seuranneet alhaiset korot vuosina 1985–1987. 
kiinteistökupla puhkesi, kun keskuspankki-
korkoa nostettiin paljon ja nopeasti. myös kiin-
teistöverotusta kiristettiin. ilman näitä toimen-
piteitä kupla olisi väistämättä puhjennut, mut-
ta myöhemmin ja vielä suurempaa vahinkoa 
aiheuttaen.

omaisuusarvot romahtivat neljässä vuodes-
sa noin puoleen. maan hinta ei kuitenkaan läh-
tenyt uudelleen nousuun, vaan vuoteen 2005 
mennessä tonttimaan hinta kuudessa suurim-
massa kaupungissa laski edelleen noin puoleen, 
neljännekseen huipusta. Varallisuusarvojen las-
kuun liittyi hintojen yleinen deflaatio, ja koko-
naiskysynnän kasvun voimakas heikkenemi-
nen. Vasta vuoden 2005 jälkeen kansantalous 
elpyi noin 2 %:n vuosikasvuun vientikysynnän 
myötä. 

japanissa kiinteistön kysyntään ja tarjon-
taan vaikuttavat muuttujat olivat keskenään 
epäsuhteessa. näitä muuttujia ovat hinnannou-
suodotukset, reaalikorko, kiinteistöverotus, 
verotuet ja asuntojen ja tonttien tuottamiseen 
liittyvät subventiot.  tekijöiden suhteellisen 
merkityksen mukaan japanin kiinteistömarkki-
noiden kehitys voidaan jakaa karkeasti kol-
meen jaksoon, jossa vuodet 1985 ja 1991 erot-
tavat jaksot toisistaan. 

Vuoteen 1985 asti kova talouskasvu heijas-
tui maanhintaan, ja verotus ja subventiot voi-
mistivat hintaefektiä. Vuonna 1985 euforiset 
hinnannousuodotukset alkoivat ruokkia itse 
itseään. Vuoden 1991 jälkeen hinnanlaskuodo-
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tukset ovat puolestaan toteuttaneet itse itseään, 
ehkä jopa riippumatta muiden muuttujien vai-
kutuksesta, kuten alhaisesta reaalikorosta.

iwatan (2003) mukaan maan kokonaishin-
nan ja nimellisen kansantuotteen suhde riip-
puu kolmesta tekijästä: aikapreferenssi, odotet-
tavissa oleva väestönkasvu ja maankoron osuus 
kansantulosta. jos nuo tekijät saivat japanissa 
arvot 3 %/v, 1 %/v ja 5 %, niin maan koko-
naishinnan ja nimellisen kansantuotteen suhde 
on steady state -tilassa 2,5. tuo suhdeluku on 
sinänsä kansainvälisesti vertaillen korkea, mut-
ta vastaa pitkän ajan keskiarvoa japanissa. 
kuplan huipulla vuosina 1990–1991 suhdeluku 
ylitti 5:n. Väestön ikääntyessä aikapreferenssi 
on noussut ja väkiluku kääntynyt laskuun, mit-
kä yhdessä ovat alentaneet maan kokonaishin-
nan ja nimellisen kansantuotteen suhdetta ja-
panissa viime vuosikymmeninä (iwata 2007, 
iwata ja hattori 2003).

kiinteistöjen lisäksi myös osakkeet kokivat 
japanissa rakettimaisen arvonnousun ja sitten 
romahduksen. syyt ovat osittain samoja, osit-
tain eri syitä, eikä niitä tässä käsitellä. kiinteis-
töjen merkitys osakkeisiin verrattuna oli japa-
nissa kuitenkin poikkeuksellisen suuri mitattu-
na vaikkapa varallisuusarvojen absoluuttisina 
muutoksina.

5.	 Miksi	tontit	halpenivat	Japanissa	
vuosina	1991–2005	ja	miksi	maa	
oli	taantumassa	lähes	koko	tuon	
ajan?

keskuspankkikoron nousu vuosina 1989–1991 
käänsi maan ja osakkeiden hinnat laskuun. Li-
säksi maan verotusta kiristettiin jonkin verran. 
keskimääräinen efektiivinen kiinteistöveroaste 
nousi 0,11 %:sta 0,31 %:in (morinobu 2006).  
Varallisuusarvojen kääntyminen laskuun olisi 
ollut väistämätöntä muutenkin, koska varalli-
suusarvot olivat eronneet fundamenteista vuo-
den 1985 tienoilla. ilman keskuspankin toimia 
romahdus olisi tapahtunut myöhemmin ja vie-
lä suuremmin vaurioin. Vientikysynnän heik-
keneminen vuoden 1991 kansainvälisen taan-
tuman aikaan syvensi laskua.

keskuspankki toimi liian myöhään, mutta 
kun koronnostoon ryhdyttiin, nostot  toteutet-
tiin liian nopeasti. kesti aikansa, ennen kuin 
varallisuusarvojen romahdus huomattiin, mut-
ta kerran alettuaan tuo romahdus toteutui ra-
juna.  tontit halpenivat neljässä vuodessa noin 
puoleen. korkoelvytyksen alettua vuonna 1995 
hinnat eivät kuitenkaan kääntyneet nousuun, 
vaan jatkoivat laskua vielä seuraavat 10 vuotta. 
erityisen paljon laskivat liiketontit, joiden re-
aalihinta laski suurimmissa kaupungeissa kuu-
desosaan (taulukko 2 ja kuviot 2–4).

Taulukko 2. Tonttimaan reaalihinnan muutos (%) Japanin kuudessa suurimmassa kaupungissa

Lähde: http://www.stat.go.jp/english/data/nenkan/1431-17.htm.

 yhteensä Liiketontit asuntotontit teollisuustontit

1991–1995 -47 -59 -44 -35
1995–2005 -55 -68 -38 -54
1991–2005 -76 -87 -65 -70
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Kuvio 2. Asuntotonttien reaalihintakehitys Japanissa 1965–2008 
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Kuvio 3. Tonttien nimellishintakehitys käyttötarkoituksen mukaan Japanin kuudessa suu-
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Varallisuusarvojen romahdus aiheutti koko-
naiskysynnän kääntymisen laskuun ja yleisen 
deflaation. omaisuusarvojen lasku alentaa ko-
konaiskysyntää monin eri tavoin, kuten:

1) Varallisuusvaikutus: osakkeiden ja asun-
tojen omistaminen tuo turvallisuuden 
tunnetta. Varallisuuden kasvu lisää ku-
lutuskysyntää, ja varallisuuden lasku 
laskee kysyntää. Vaikutuksen suuruus 
on muutama promille arvojen muutok-
sesta. 

2) kysyntä kansantalouden kiinteistösek-
torissa heikkenee erityisen paljon: asun-
tojen hintojen lasku vähentää asuntojen 
rakentamista, huonekalukauppaa, kiin-
teistönvälitystä ja rahoituspalvelujen 
kysyntää.

3) Vakuusarvojen romahdettua pankkien 
halu jakaa lainoja heikkenee.

nämä vaikutukset korostuvat niiden mil-
joonien perheiden kohdalla, jotka ostivat vuo-
sien 1989–1991 huippuhinnoilla, ja joiden velat 
ylittävät varallisuuden vielä kaksi vuosikym-
mentä kaupan jälkeen. Pahimmassa tapaukses-
sa asunto rahoitettiin 100 vuoden lainalla, jossa 
korko oli kiinteä 7 % ensimmäiset 30 vuotta. 

miljoonat kotitaloudet asuvat asunnoissa, 
joissa velat ylittävät asunnon arvon. tällaisten 
perheiden on hyvin vaikeaa saada lisälainaa ja 
ostaa uutta asuntoa. käytännössä monet ovat 
loppuelämänsä ”vankina” ylivelkaisessa asun-
nossa.

intuitiivisesti varallisuusvaikutus näyttäisi 
olleen keskeistä japanin kulutuskysynnän heik-
kenemisessä. maan arvon lasku vastasi joinakin 
vuosina noin puolta kansantuotteen arvosta. 
Pelkästään maan arvon lasku aiheutti kaava-
maisin oletuksin kokonaiskysynnän usean pro-

Kuvio 4. Japanin ja Suomen asuntotonttien reaalihintakehityksen vertailu
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millen suuruisen laskun joinakin vuosina. ku-
mulatiivinen vaikutus kahden vuosikymmenen 
aikana on useita prosentteja saman kaavan mu-
kaan laskien.

Varallisuusvaikutus vaihtelee kuitenkin 
suuresti eri maiden ja eri omaisuuslajien mu-
kaan. muellbauerin ja muratan (2009) mukaan 
maan hinnannousu japanissa 1980-luvulla lisä-
si säästämistä ja vähensi kulutusta, ei suinkaan 
päinvastoin. näin siksi, että omistusasuntoa 
tavoittelevien oli pakko säästää enemmän, ja 
tällä on dominoiva vaikutus maata omistavien 
käyttäytymiseen verrattuna. jälkimmäisellä 
ryhmällä varallisuusvaikutus on pieni ehkä 
maaomaisuutta edelleen suosivien perintövero-
säännösten takia.

japani ei ole vieläkään täysin toipunut 
omaisuusarvojen romahduksesta. usa:n ja kii-
nan vientikysyntä tosin käänsi kansantuotteen 
vuonna 2006 noin 2 %:n kasvuun, ja liiketont-
tien hinnat ovat lähteneet selvään nousuun. 
kotimarkkinoiden kysyntä on kuitenkin 80 % 
kokonaiskysynnästä. kotimarkkinakysyntä on 
edelleen heikkoa, ja myös monet vientimarkki-
nat ovat vaikeuksissa. Vuosi 2009 oli huono 
myös japanille.

japanista näyttää tulleen pysyvästi hitaan 
kasvun maa. syyt tähän hämmentävät ekono-
misteja ja talouspolitiikan tekijöitä kaikkialla 
maailmassa. taustalla on rakenteellisia tekijöitä, 
kuten maailman suurin vanhusväestön osuus 
sekä japanilaisen kulttuurin konsensusta ja 
suunnittelua korostava luonne, joita tosin pidet-
tiin aikaisemmin japanin erityisenä vahvuutena. 

6.	 Mitä	opittavaa	Japanista	on?

japanin kokemukset ovat tulleet erityisen ajan-
kohtaiseksi, kun omaisuusarvot laskivat vuosi-
na 2007–2009 lähes kaikkialla maailmassa ja 

romahtivat monissa maissa. keskuspankit tois-
tivat japanin ensimmäisen virheen eli antoivat 
varallisuusarvojen kasvaa liian korkealle. Pal-
jolti japanin kokemusten opettamana keskus-
pankit laskivat korkoja aggressiivisesti välttääk-
seen japanin muut virheet.

japani on luonnollinen laboratorio paljon 
paremmin kuin 1930 -luvun suuri lama oli. ja-
pani on vuodesta 1994 lähtien toiminut lähes 
talouspolitiikan oppikirjan mukaan ja silti ta-
pahtumien kulkuun ei voitu vaikuttaa halutul-
la tavalla. 1930 -luvun lamaan puolestaan liittyy 
monia ainutkertaisia piirteitä, jotka vaikeutta-
vat vertailua nykyaikaan, ja laman hoitoon liit-
tyi karkeita virheitä.

6.1.	Rahapolitiikka

rahapolitiikan vaikutukset maamarkkinoihin 
ja kansantalouteen olivat monin tavoin haital-
lisia. ainakin neljässä vaiheessa maan keskus-
pankki teki virheitä:

1) vuosina 1985–1987 korkotasoa lasket-
tiin liian alas liian nopeasti

2) vuosina 1989–1991 keskuspankki reagoi 
talouden ylikuumenemiseen nostamalla 
korkotasoa liian ylös liian nopeasti

3) vuosina 1991–1994 keskuspankki reagoi 
talouden taantumiseen laskemalla kor-
kotasoa liian hitaasti

4) vuoden 1997 jälkeen, kun kansantalous 
ajautui uudelleen taantumaan, rahapoli-
tiikka on ollut tehotonta kansantalou-
den kärsiessä kroonisesta deflaatiosta tai 
nollainflaatiosta.

kolme ensimmäistä virhettä myönnetään 
yleisesti. Viimeisen kohdan osalta käsitykset 
poikkeavat. kansantalous oli likviditeettilou-
kussa ja joidenkin mielestä keskuspankilta 
puuttui mielikuvitusta ja uskallusta kokeilla 
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uusia asioita. tällaisena radikaalina toimena 
mainitaan usein inflaatiotavoitteen kiinnittämi-
nen 3–4 % suuruiseksi, jolloin lähellä nollaa 
olleet pitkät korot olisivat laskeneet reaalisesti 
muutaman prosentin negatiiviseksi (krugman 
1999 ja 2009, Bernanke 2000). joidenkin mie-
lestä keskuspankki on tehnyt kaiken, mitä sen 
on oppikirjan mukaan pitänyt tehdä. 

6.2.	Verotus	ja	maapolitiikka

on ilmeistä, että kiinteistöverotuksen alhaisuus 
suosi maakeinottelua ja vähensi tonttien tarjon-
taa. kiinteistöverotuksen tasoa on kolminker-
taistettu japanissa 1990-luvulla. alhaisen reaa-
likoron, merkityksettömän kiinteistöveron, 
verovaroilla kustannetun infrastruktuurin ja 
”rationaalisten” jatkuvaa hinnannousua koske-
vien odotusten yhdistelmä oli erityisen haital-
linen. koktailista tuli myrkyllinen, kun myyn-
tivoiton verotusta koskevat säännökset lukitsi-
vat tonttitarjonnan.

merkittävää on, että itse kiinteistöverokan-
nat eivät olleet japanissa poikkeuksellisen alhai-
sia (1,4 %). Verotusarvot kuitenkin päätettiin 
paikallisella tasolla, ja ilmeisesti paikallisilla 
päättäjillä oli intressi minimoida kiinteistövero. 
niinpä efektiivinen kiinteistöveroaste oli alim-
millaan vain 4 % nimellisestä verokannasta. 

samoin on ilmeistä, että perintöverotus 
suosi haitallisin seurauksin kiinteistönomistus-
ta finanssivarallisuuden kustannuksella. Vuok-
ratontti- ja vuokra-asuntomarkkinat eivät puo-
lestaan tarjonneet riittävää varaventtiiliä. Per-
heiden oli lähes pakko ostaa asunto. 

6.3.	Opetuksia	Suomen	kannalta

japani poikkeaa suomesta monin tavoin, ja on 
kahdella tapaa äärimmäinen tapaus: 1) tontti-

maan edelleen erittäin korkea hintataso ja 2) 
tonttimaan 14 vuotta kestänyt halpeneminen. 
toisaalta juuri äärimmäisyys tekee japanista 
hyvin mielenkiintoisen ja opettavaisen.

6.3.1. Onko tonttimaan hintojen korkeus   
 tai epävakaus uhka kansantalouden   
 tasapainolle?

tonttimaa on kallistunut helsingin seudulla 
reaalisesti yli nelinkertaiseksi vuosina 1996–
2007, ja 13-kertaiseksi puolen vuosisadan aika-
na.  silti tonttien hinnat ovat helsingin seudul-
la edelleen kertaluokkaa halvempia kuin japa-
nin suurissa kaupungeissa (kuviot 5–6).  tont-
timaan osuus kansanvarallisuudesta on suo-
messa vain 10 %, kun se japanissa oli suurim-
millaan yli 50 %. asuntojen ja tonttien hintojen 
muutoksella näyttää suomessa olleen merkittä-
vä vaikutus kokonaiskysyntään 1990-luvun 
alun laman perusteella, joskin asuntohintojen 
kokonaiskysyntää laskevan vaikutuksen suu-
ruudesta on esitetty vain karkeita arvioita. Va-
kaa hintakehitys on tavoittelemisen arvoista, ja 
hintojen voimakas nousu on haitallista siihen 
liittyvän romahduksen riskin takia, monen 
muun ehkä vielä tärkeämmän asian ohella.
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6.3.2. Finanssikriisi ja suhdanteiden   
 tasaaminen

suomi on euroopan rahaliiton jäsen, ja euroo-
pan keskuspankki on hyvin tietoinen japanin 
kokemuksista. myös euroopan finanssikriisin 
syynä oli vakuusarvojen romahdus.  asuntova-
kuuksien arvojen laskiessa erityisesti usa:ssa 
vaikutukset ulottuivat ympäri maapallon. Vä-
lillisesti oli siten jälleen kysymys asuntotontti-
maan hinnan laskusta, joskaan yhteys ei ollut 
yhtä suoraviivainen kuin japanissa.

Paljolti japanin vuosien 1991–1994 koke-
muksista ”viisastuneena” maailman keskuspan-
kit  aloittivat massiivisen korkoelvytyksen lop-
pusyksyllä 2008. keskuspankkien kannattaisi 

muistaa, että japanin hintakupla syntyi juuri 
taantuman hoitoon liian kauan käytettyjen ma-
talien korkojen seurauksena.

suomen nykyisessä taloustilanteessa japa-
nin kokemukset ovat kiinnostavia. tilanne ei 
tietenkään ole täysin analoginen. korkoelvytys 
on luonut suomen kiinteistömarkkinoille uu-
den, hämmentävän tilanteen. kokonaiskysyntä 
(kansantuote) supistui rajusti vuonna 2009, 
mutta asuntojen kysyntä kasvaa. asuntojen ja 
tonttien hinnat ovat talven 2009 notkahduksen 
jälkeen kääntyneet uuteen yllättävän voimak-
kaaseen nousuun. uusien asuntojen rakenta-
mista ei kuitenkaan ole aloitettu kovinkaan 
paljon useista eri syistä, joista monet ovat huo-
nosti tiedossamme.  

Kuvio 5. Asuntotonttien keskihinta (€/m2) Tokiossa ja Helsingissä vuonna 2007 kiintein vuoden 2007 hinnoin 

(Helsingissä hintaindeksi on oletettu samaksi eri etäisyyksillä keskustasta. Tokion ja Helsingin hintatasot ovat suuresti lähen-
tyneet toisiaan, mutta tonttimaa on Tokiossa edelleen 5–50 kertaa kalliimpaa kuin Helsingissä.)
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juuri nyt tilanne näyttää suomessa sillä ta-
voin epäterveeltä, että korkoelvytys ja rakenta-
misen subventiot ovat luoneet kokonaiskysyn-
nän laskuun nähden paradoksaalisia hinnan-
nousuodotuksia. niiden vastapainoksi olisi 

tarvetta asuntotonttimaan tarjontaa lisäävälle 
ja hinnannousuodotuksia laskevalle korkeam-
malle verotukselle. toisaalta hinnannousuodo-
tukset eivät ehkä ole kestäviä, ja vaarana on 
vuosikausien epävakaus asuntomarkkinoilla.

   euroa/m2
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6.3.3. Asuntopolitiikka

japanin epäonnistuneen asuntopolitiikan sosi-
aalisena seurauksena oli mm. krooninen asumis-
ahtaus, pitkät työmatkat ja ylivelkaantuminen. 
tonttien kalleus on seurausta institutionaalisis-
ta tekijöistä, ei pelkästään eikä ensisijaisesti 
asumiskelpoisen maan niukkuudesta.

samat institutionaaliset voimat vaikuttavat 
kaikkialla maailmassa, myös suomessa, mutta 
ei niin äärimmäisessä muodossa kuin japanissa. 
suomen oloissa helsingin seudulla on tontti-
tarjonnan valossa ”Pohjolan pikku japanin” 
piirteitä.

japanissa asuntotonttien tarjonnan ongel-
mat ovat olleet rakenteellisia ja erittäin vakavia. 
myös suomessa asuntotonttien tarjonnan on-
gelmat ovat olleet rakenteellisia, joskaan eivät 
yhtä vakavia. suomessa asuntotuotanto on liian 
vähäistä, mikä ilmenee asuntojen kalleutena 
suhteessa rakennuskustannuksiin. asuntotuo-
tannon vähyys johtuu pääasiassa tonttitarjon-
nan ongelmista.

tonttitarjonnan lisääminen on korostetusti 
esillä hallitusohjelmassa, ja konkreettisten pää-
tösten tekeminen olisi tarpeellista. jo kaavoite-
tun, tyhjän tonttimaan käyttöön saanti on tässä 
suhteessa ilmeisin tavoite. tonttivarantoa ja 
-tarjontaa koskevat tietokannat tulisi uudistaa. 
taloudellinen taantuma on luonteva mahdolli-
suus kompensoida alentunutta vientikysyntää 
kotimarkkinoiden aktiivisuudella, ja parantaa 
samalla asumisoloja.

6.3.4. Kiinteistöverotus

suomessa on eri yhteyksissä suositeltu kiinteis-
töverotuksen tason nostamista, viimeksi valtio-
varainministeriön (2010) raportissa ”julkinen 
talous tienhaarassa – Finanssipolitiikan suunta 

2010-luvulla”. japanissa alhainen kiinteistöve-
rotus oli keskeinen osatekijä maan hinnan hai-
tallisen nopealle nousulle. japanissa verotuk-
sen ongelmana ei niinkään ollut liian alhainen 
verokanta, vaan verotusarvojen jääminen hyvin 
alhaisiksi, vain muutamaan prosenttiin kiinteis-
töjen käyvistä arvoista.

jos kiinteistöverotuksen tasoa halutaan 
suomessa nostaa, tulee verokantoja ja vero-
tusarvoja analysoida kokonaisuutena. Vero-
tusarvojen yhdenmukaisuus on tarpeen sekä 
yhdenvertaisuuden että veroinstrumentin oh-
jausvaikutuksen kannalta. Verotusarvojen ja 
kiinteistöjen käypien arvojen suhde ja se, miten 
tämä suhde vaihtelee eri kiinteistöjen välillä, 
olisi tarpeen selvittää suomessa. 
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