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Asuntojen ominaisuudet kapitalisoituvat 
asuntojen hintoihin

Oskari Harjunen

Kirjoitus esittelee tuoreen väitöskirjatutkimuksen tuloksia siitä, miten erilaiset asuntojen ominaisuudet kapita-
lisoituvat niiden hintoihin. Ensimmäisen tutkimuksen tulosten mukaan helsinkiläiset lapsiperheet ovat valmii-
ta maksamaan asuntomarkkinoiden kautta huomattavia summia varmistaakseen lastensa pääsyn hyvään lähi-
kouluun. Asuntojen hinnat kasvavat lähes kolme prosenttia, kun lähikoulun oppimistulokset nousevat keski-
määräisestä parhaaseen kymmenykseen. Toisen tutkimuksen tulokset osoittavat, että omakotitalojen ostajat 
huomioivat talonsa lämmitysmuodon energiatehokkuuden ostopäätöksessään. Vähemmän lämmityskuluja ai-
heuttavat kaukolämmitteiset omakotitalot ovat keskimäärin noin 5−6 prosenttia kalliimpia kuin enemmän 
kuluja aiheuttavat suoran sähkölämmityksen talot. Havaittu hintaero vastaa lämmityskustannusten eron dis-
kontattua nykyarvoa. Kolmannen tutkimuksen tulosten mukaan asuntomarkkinat ovat ennakoineet länsimetron 
tuomat muutokset jo vuosia ennen metron liikennöinnin alkamista. Metron tuoma hyöty keskittyi metroase-
mien välittömään läheisyyteen. Metrouudistus nosti 800 metrin säteellä uusista metroasemista sijaitsevien 
asuntojen hintoja keskimäärin noin neljä prosenttia, mikä vastaa noin 160 euron korotusta asuntojen neliö-
hintoihin. 

Asumisvalinnat ja asumismieltymykset ovat 
nykyisen kaupungistumistrendin aikana muu-
toksen keskellä, kun sekä taloudellinen toimin-
ta että asuminen keskittyvät kaupunkialueille. 
Kaupunkisuunnittelun tulisi pystyä vastaamaan 
uudenlaiseen kysyntään tarjoamalla muuttajien 
mieltymysten mukaisia asumisvaihtoehtoja, jot-
ta asuntomarkkinoilla ei syntyisi hyvinvointi-
tappioita asuntojen kysynnän ja tarjonnan väli-

sen epäsuhdan aiheuttaman kohtaanto-ongel-
man takia. Kotitalouksien asumisvalintoihin 
liittyvien mekanismien ja asumismieltymysten 
ymmärtämisen tulisikin olla kaupunkiraken-
teen kehittämisen keskiössä, jotta kaupunkien 
maankäyttö, palvelut ja investoinnit voitaisiin 
suunnitella tehokkaasti vastaamaan asuntojen 
kasvavaan kysyntään. 
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Asumismieltymysten tai -preferenssien ym-
märtäminen on haasteellista, koska asunto on 
luonteeltaan moniulotteinen heterogeeninen 
hyödyke. Asunnon ominaisuudet koostuvat itse 
asunnon rakenteellisista ja laadullisista ominai-
suuksista, sijainnista sekä naapuruston ominai-
suuksista ja palveluista, jotka toimivat erillisinä 
komponentteina kotitalouksien asumisvalinto-
jen taustalla. Asuntomarkkinoilla on paljon eri-
laisia asuntoja, jotka tarjoavat erilaisia ominai-
suuksien yhdistelmiä. Asunnon valintatilantees-
sa kotitaloudet valitsevat sellaisen asunnon, joka 
tarjoaa heidän arvostamiansa ominaisuuksia. 
Lopullinen asunnon valinta on yleensä erilais-
ten ominaisuusyhdistelmien kompromissi, kos-
ka kotitalouksilla on rajallinen määrä varalli-
suutta käytettävissä asumiseen. 

Tämän väitöstutkimuksen artikkeleissa tut-
kitaan asuntomarkkinainformaation avulla 
kotitalouksien asumismieltymyksiä asunnon 
määräämän lähikoulun laadun, asunnon läm-
mitysteknologian energiatehokkuuden ja saa-
vutettavuuden suhteen niihin liittyvän maksu-
halukkuuden kautta. Toisin sanoen artikke-
leissa tarkastellaan missä määrin kiinnostuk-
sen kohteena olevat asuntojen ominaisuudet 
kapitalisoituvat niiden hintoihin. Väitöstutki-
muksessa pyritään osoittamaan kyseisten omi-
naisuuksien kausaalivaikutukset, mikä vaatii 
muiden asuntojen hintoihin vaikuttavien teki-
jöiden uskottavan vakioimisen. Tutkimusartik-
kelit ovat empiirisiä ja ne perustuvat pääkau-
punkiseudun mikrotasoisiin aineistoihin asun-
tojen hinnoista sekä asuntojen ja naapurustojen 
ominaisuuksista. 

Asunnon kaltaisen moniulotteisen hyödyk-
keen sekä sen ominaisuuksien kysyntää ja tar-
jontaa voidaan analysoida kaupunkitaloustie-
teen menetelmin. Hedonisten hintojen teorian 
mukaisesti asunto nähdään erilaisten ominai-

suuksien yhdistelmänä, jossa eri ominaisuuk-
silla on omat implisiittiset markkinat ja mark-
kinahinnat (Rosen 1974). Asuntomarkkinoilla 
ominaisuuksia ei kuitenkaan hinnoitella erik-
seen, vaan asunnot myydään kokonaisuutena 
kaikkine ominaisuuksineen, jolloin asuntokau-
pat määräävät asuntojen ominaisuuksien yhdis-
telmien lopulliset kokonaishinnat. Hedonisten 
hintojen teorian mukaisesti asuntomarkkinat 
paljastavat epäsuorasti asuntojen hintoja mää-
rittävän hedonisen hintafunktion, joka liittää 
asuntojen ominaisuudet ja niiden hinnat toi-
siinsa. Tämän hintafunktion avulla on mah-
dollista johtaa epäsuora hedoninen (tai impli-
siittinen) hinta kaikille asunnon ominaisuuk-
sille erikseen. 

Asuntojen ominaisuuksien hinnat vaihtele-
vat siitä syystä, että kotitaloudet arvostavat 
erilaisia asunnon ominaisuuksia. Joillekin ko-
titalouksille on tärkeää, että jokaisella asuk-
kaalla on oma huone ja paljon omaa tilaa. Toi-
set kotitaloudet taas pitävät keskeistä sijaintia 
ja palvelujen tarjontaa tilaa tärkeimpänä teki-
jänä. Sellaiset asuntojen ominaisuudet, joihin 
kohdistuu paljon kysyntää nostavat asuntojen 
hintoja. Kysyntätekijöiden lisäksi erilaisten 
asuntojen ominaisuuksien tarjonta vaihtelee 
suhteessa niiden kysyntään. Asuntojen tarjonta 
on lyhyellä välillä lähes joustamatonta eikä uu-
disrakentaminen pysty vastaamaan kysynnän 
kasvuun. Tämän takia jo olemassa oleva asun-
tokanta määrää suurelta osin asuntojen tarjon-
nan. Näin ollen haluttuja asunnon ominai-
suuksia on niukasti tarjolla, mikä johtaa siihen, 
että kotitalouksien eniten arvostamat asunto-
jen ominaisuudet nostavat asuntojen hintoja. 

Mainittakoon esimerkkinä saavutettavuus. 
Hyvä saavutettavuus laskee matkustuskustan-
nuksia töihin ja palvelujen pariin, minkä takia 
kotitaloudet ovat valmiita maksamaan enem-
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män sellaisesta asunnosta, joka sijaitsee keskei-
sellä paikalla. Varsinkin Helsingin kaltaisessa 
kaupungissa, jossa keskeisellä sijainnilla olevia 
asuntoja on muun muassa maantieteellisistä 
syistä johtuen hyvin niukasti tarjolla, asuntojen 
hyvä sijainti on merkittävä asuntojen hintoja 
nostava tekijä. 

Käytännössä asuntojen yksittäisten ominai-
suuksien hedonisten hintojen identifiointi ei 
ole ongelmatonta. Asuntojen hintoihin vaikut-
taa suuri määrä ominaisuuksia, eikä tutkijan 
ole mahdollista havaita näitä kaikkia. Asunnon 
ominaisuuksiin liittyvää kotitalouksien maksu-
halukkuutta ei voida todentaa yksinkertaisen 
regressiomallin avulla, mikäli havaitsematto-
mat asuntojen ominaisuudet korreloivat havait-
tujen ominaisuuksien kanssa. Yksittäiseen 
asunnon ominaisuuteen liittyvän maksuhaluk-
kuuden selvittäminen on kuitenkin mahdollis-
ta sellaisen tutkimusasetelman avulla, joka 
mahdollistaa havaitsemattomien ominaisuuk-
sien vakioimisen.

1. Lähikoulun laatu

Väitöstyön ensimmäisessä tutkimusartikkelissa 
arvioidaan kotitalouksien maksuhalukkuutta 
asuinpaikan määräämän lähikoulun laadun 
suhteen Helsingissä (Harjunen ym. 2018). 
Kansainväliset tutkimustulokset osoittavat, että 
koulujen laatu on tärkeä asuntojen hintoihin 
vaikuttava tekijä (Black ja Machin 2011). Ai-
kaisemmat tutkimustulokset kuitenkin keskit-
tyvät sellaisiin maihin, kuten Yhdysvaltoihin ja 
Iso Britanniaan, joissa erot asuinalueiden ja 
koulujen laadussa ovat hyvin suuria ja joissa 
koulun ja naapuruston valinta voi vaikuttaa 
merkittävästi lasten koulutuksen laatuun ja tu-
levaisuuden mahdollisuuksiin (Chetty ym. 

2016). Onkin epäselvää, voidaanko näitä tutki-
mustuloksia yleistää Suomeen, jossa opetus on 
kautta linjan korkeatasoista ja erot koulujen 
laadussa verrattain pieniä. 

Koulujen laadun ja asuntojen hintojen väli-
sen yhteyden selvittämisessä on se yleinen on-
gelma, että jotkin havaitsemattomat naapurus-
ton ominaisuudet saattavat korreloida koulujen 
laadun kanssa. Tämä voi johtaa endogeeni-
suusongelmiin, minkä takia koulun laadun 
vaikutuksia ei voida erottaa havaitsemattomis-
ta tekijöistä, eikä laadun vaikutusta asuntojen 
hintoihin voida näin ollen estimoida uskotta-
vasti. Tässä tutkimuksessa koulujen laadun 
vaikutus asuntojen hintoihin eristetään muista 
mahdollisista vaikutuksista käyttämällä hy-
väksi Helsingin lähikouluperiaatteen tuomaa 
maantieteellistä variaatiota asuntoihin liitty-
vien koulujen laadussa. Lähikouluperiaatteen 
mukaisesti asuinpaikka varmistaa lasten pää-
syn tiettyyn kouluun, jolloin koulupiirin rajat 
muodostavat epäjatkuvuuksia koulujen laadus-
sa. Näitä epäjatkuvuuksia voidaan käyttää hy-
väksi endogeenisuusongelman ratkaisemiseksi 
tarkastelemalla vain sellaisten asuntojen kaup-
poja, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan ja koulu-
piirien rajoja, mutta kuitenkin eri koulupiirien 
alueilla (Black 1999; Gibbons ym. 2013). Idea-
na tässä tutkimusasetelmassa on se, että asun-
noista, jotka sijaitsevat lähellä toisiaan samassa 
naapurustossa on pääsy täsmälleen samoihin 
muihin naapuruston palveluihin, jolloin ainoa 
ero asuntojen välillä on se, mihin kouluun 
asunnon osoite takaa pääsyn. 

Tutkimus osoittaa, että helsinkiläiset lapsi-
perheet ovat valmiita maksamaan asuntomark-
kinoiden kautta huomattavia summia varmis-
taakseen lastensa pääsyn hyvään lähikouluun. 
Tulosten perusteella asuntojen hinnat kasvavat 
lähes kolme prosenttia, kun lähikoulun oppi-
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mistulokset nousevat keskimääräisestä parhaa-
seen kymmenykseen. Asuntojen hintapreemio 
lähikoulun laadun suhteen on Helsingissä sa-
maa suuruusluokkaa kuin Iso-Britanniassa, 
Ranskassa tai USA:ssa, joissa erot koulujen 
laadussa ovat suuremmat kuin Helsingissä. 

Tutkimustulokset osoittavat, että vanhem-
mat tekevät lastensa kouluvalintoja asuinpai-
kan valinnan yhteydessä myös Suomessa. Toi-
sin sanoen, koulun laadulla on oma ”markki-
nahinta”, joka vaikuttaa asunnon lopulliseen 
hintaan. Lähikouluperiaate voikin aiheuttaa 
sen, että rikkaimmat perheet valitsevat asuin-
paikkansa hyvien koulujen alueilta, jolloin hei-
dän lapsensa valikoituvat kyseisiin kouluihin 
vahvistaen samalla koulujen ja asuinalueiden 
välistä sosioekonomista eriytymistä. 

2. Lämmitysteknologian valinta

Väitöskirjan toisessa tutkimusartikkelissa tarkas-
tellaan, tekevätkö omakotitalojen ostajat talou-
dellisesti järkeviä päätöksiä talojensa lämmitys-
teknologian suhteen asuntomarkkinoilla (Har-
junen ja Liski 2018). Kysymys on tärkeä kestä-
vän energia- ja ilmastopolitiikan näkökulmasta, 
koska rakennusten lämmittämiseen käytetään 
huomattava määrä energiaa. Mikäli omakotita-
lojen ostajat toimivat rationaalisesti, eri lämmi-
tysteknologioiden erisuuruiset vuotuiset kustan-
nukset kapitalisoituvat omakotitalojen hintoi-
hin. Toisaalta jos asunnon ostajat eivät reagoi 
erihintaisiin teknologiavaihtoehtoihin, politiik-
katoimet, jotka pyrkivät vaikuttamaan kotita-
louksien päätöksiin hintojen kautta, eivät ole 
tehokkaita ja ne tulee korvata muulla sääntelyllä, 
mikäli halutaan päästä haluttuihin asumisen 
energiatehokkuustavoitteisiin.

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa 
on havaittu, että kotitaloudet eivät pääsääntöi-
sesti osaa tehdä taloudellisesti tehokkaita pää-
töksiä valitessaan energiaa käyttäviä kulutus-
hyödykkeitä vaan he aliarvioivat energiatehok-
kuuden tuoman tulevan kustannussäästön 
(Allcott ja Wozny 2014; Hausman 1979). Tämä 
”energia-paradoksiksi” kutsuttu löydös perus-
tuu kuitenkin asumisinvestointeja huomatta-
vasti pienempiin investointeihin liittyviin va-
lintoihin, kuten sähkölamppujen ja ilmastoin-
tilaitteiden hankintoihin tai autojen energiate-
hokkuutta koskeviin valintoihin. Siksi tulokset 
eivät ole välttämättä yleistettävissä asumiseen. 
Tämän lisäksi kyseisissä tutkimuksissa ei ole 
pystytty eristämään energiatehokkuuden vai-
kutusta muista hyödykkeiden ominaisuuksista 
täysin uskottavasti, jolloin tulokset voivat olla 
harhaisia (Allcott ja Greenstone 2012). 

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, teke-
vätkö kotitaloudet järkeviä päätöksiä energia-
tehokkuuden suhteen, kun on kyse heidän 
elämänsä suurimmasta investoinnista eli asun-
non ostosta. Vertailemme keskenään suoran 
sähkölämmitysjärjestelmän sekä vesikiertoisen 
kaukolämmityksen omakotitaloja. Tutkimus-
asetelma on täten mahdollisimman selkeä, eikä 
vaihtaminen lämmitysjärjestelmästä toiseen ole 
mahdollista järkevin resurssein. Tutkimuk-
sessa käytetään hyväksi eri lämmitysmuotojen 
alueellisen saatavuuden ja muiden historiallis-
ten tekijöiden tuottamaa variaatiota lämmitys-
teknologioiden valinnassa rakennushetkellä ja 
tarkastellaan, kuinka eri teknologiat kapita-
lisoituvat omakotitalojen hintoihin jälleen-
myyntimarkkinoilla. 

Tutkimustulokset osoittavat, että vähem-
män lämmityskuluja aiheuttavat kaukolämmit-
teiset omakotitalot ovat keskimäärin noin 5−6 
prosenttia kalliimpia kuin enemmän kuluja 
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aiheuttavat suoran sähkölämmityksen talot, 
kun muut talojen ominaisuudet on vakioitu. 
Erilaiset lämmitysteknologiat siis toimivat sig-
naalina energiatehokkuudesta, joilla on selvä 
markkina-arvo. Havaittu hintaero on hyvin 
lähellä lämmityskustannusten eron diskontat-
tua nykyarvoa, joten markkinat huomioivat eri 
teknologioiden aiheuttamat lämmityskustan-
nukset tehokkaasti. 

3. Länsimetron rakentaminen

Väitöskirjan kolmannessa tutkimusartikkelissa 
kysytään, miten uusi länsimetrolinja on vaikut-
tanut asuntojen hintoihin pääkaupunkiseudulla 
(Harjunen 2018). On odotettavaa, että länsimet-
ron kaltaisen suuren liikenneinvestoinnin vaiku-
tukset ennakoidaan asuntomarkkinoilla sen jäl-
keen, kun investoinnin yksityiskohdat on julkis-
tettu. Näin ollen länsimetron asuntomarkkina-
vaikutuksia voidaan arvioida jo projektin raken-
nusaikana ennen sen valmistumista. Tässä tutki-
muksessa on selvitetty, miten asuntomarkkinat 
ovat reagoineet länsimetron ensimmäisen vai-
heen tuomaan saavutettavuuden ja kaupunkira-
kenteen muutokseen metron rakentamisaikana 
tulevien asemien läheisyydessä. 

Länsimetron kaltaisen suuren liikennein-
vestoinnin ilmeisin vaikutus on saavutettavuu-
den parantuminen tulevien asemien lähialueil-
la. Saavutettavuuden parantuminen laskee 
uusien asemien läheisyydessä asuvien matkus-
tusaikaa töihin ja harrastusten pariin, mikä 
lisää asemien läheisyydessä sijaitsevien naapu-
rustojen houkuttelevuutta ja asuntokysyntää. 
Saavutettavuuden parantuminen johtaa kau-
punkirakenteen tiivistämiseen, mikä tuo ase-
mien seuduille lisää asukkaita ja palveluita, 
mikä edelleen nostaa näiden alueiden statusta. 

Toisaalta, asemien seutujen houkuttelevuus 
asuinpaikkana voi myös kärsiä, mikäli kautta-
kulkumatkalla olevien ihmisten suuri määrä 
ruuhkauttaa alueen liikennejärjestelmiä ja pal-
veluita tai aiheuttaa muuta häiriötä. 

Uuden metrolinjan rakentamisella voi olla 
lukuisia muitakin vaikutuksia, jotka lopulta 
kapitalisoituvat asuntojen hintoihin. Osa vai-
kutuksista nostaa asuntojen hintoja ja toiset 
vastaavasti laskevat hintatasoa. Kaikkien vai-
kutusten tunnistaminen on käytännössä mah-
dotonta, mutta asuntojen hintojen käyttö yh-
dessä hyvän koeasetelman kanssa mahdollistaa 
lähialueiden asukkaiden kohtaaman kokonais-
vaikutuksen selvittämisen asunnonostajien 
maksuhalukkuuden kautta. 

Metron vaikutusta on arvioitu kohde- ja 
vertailualueiden asuntojen hintakehityksen pe-
rusteella käyttämällä difference-in-differences 
-menetelmää. Tätä menetelmää on käytetty 
useissa aiemmissa liikenneinvestointien vaiku-
tuksia käsittelevissä tutkimuksissa (Billings 
2011; Gibbons ja Machin 2005). Tässä tutki-
muksessa kohdealueina toimivat uusien metro-
asemien naapurustot. Vertailualueina käyte-
tään Helsingin ja Espoon paikallisjuna-ase-
mien läheisyydessä olevia naapurustoja, pois 
lukien Helsingin kantakaupunki. Käytetyn 
menetelmän tärkeimpänä oletuksena on, että 
asuntojen hintojen tulee kehittyä kohde- ja ver-
tailualueilla samalla tavalla tilanteessa, jossa 
metroinvestointia ei tehtäisi. Tätä oletusta ei 
voida suoraan testata, mutta jos hinnat kehit-
tyvät alueilla samalla tavalla ennen metron 
julkistamista, erot hintakehityksessä metron 
julkistamisen jälkeen voidaan tulkita johtuvan 
metron aiheuttamasta asuntomarkkinoiden 
ennakoinnista. 

Tutkimuksesta selviää, että asuntomarkkinat 
ennakoivat länsimetron tuomat muutokset jo 
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vuosia ennen metron liikennöinnin alkamista. 
Tulokset myös paljastavat, että metron tuoma 
hyöty keskittyi nimenomaan metroasemien vä-
littömään läheisyyteen. Metrouudistus nosti 
800 metrin säteellä uusista metroasemista sijait-
sevien asuntojen hintoja keskimäärin noin neljä 
prosenttia, joka vastaa noin 160 euron korotus-
ta asuntojen neliöhinnoissa. Tätä kauempana 
metron rakentaminen ei vaikuttanut asuntojen 
hintoihin. Tulosten perusteella vaikuttaisi siis 
siltä, että metron tuomat hyödyt dominoivat sen 
tuomia haittoja uusien asemien läheisyydessä, 
kun taas kauempana nämä vaikutukset kumoa-
vat toisensa. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa 
kansainvälisten löydösten kanssa, joiden mu-
kaan liikenneinvestointien vaikutukset ovat 
suurimmat kävelymatkan etäisyydellä asemista 
(Gibbons ja Machin, 2005). 

Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää vaikut-
tavuusarvioiden lisäksi suoraan kaupunkiraken-
teen suunnittelussa, varsinkin länsimetron ja 
sen jatkeen asemien lähiseutujen kehittämi-
sessä. Tulosten perusteella kaupunkirakennetta 
tulisi kehittää ja tiivistää varsinkin kävelymat-
kan etäisyydellä uusista metroasemista.

Väitöstutkimuksen kolme tutkimusartikke-
lia havainnollistavat, miten asuntojen hintoja 
yhdessä hyvän tutkimusasetelman kanssa voi-
daan käyttää selvittämään, kuinka paljon koti-
taloudet arvostavat erilaisia asuntoihin liittyviä 
ominaisuuksia. Menetelmän vahvuus on siinä, 
että asuntokaupat paljastavat arvostukset asun-
non ostajien todellisten valintojen perusteella. 
Esimerkiksi kyselytutkimuksen avulla on hy-
vin vaikea selvittää, paljonko kotitaloudet to-
della arvostavat asuntoihin liittyviä ominai-
suuksia. Lisäksi kyselyiden tuloksissa on vai-
kea kontrolloida kotitalouksien kohtaamia va-
rallisuusrajoitteita. Toisin kuin kyselyyn vasta-

tessaan, asuntoa ostaessaan perhe on miettinyt 
valintansa huolellisesti läpi ja tehnyt itsensä 
kannalta parhaan mahdollisen valinnan käyt-
tämällä perheen todellisia resursseja. □
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