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TAUSTA – MISTÄ LÄHDETTIIN LIIKKEELLE?

• Alueelliset innovaatiot ja kokeilut –ohjelma

• Tulevaisuuden kaupunkiseudut 
kehittämiskokonaisuus

• Työpaketti 2: tulevaisuuden asuntotuotanto

• MAL-GIS: seudullisen asumiskatsauksen 
paikkatietopohjainen malli

• Laajempi MALPE-viitekehys

• Aiemmin Jyväskylän kaupunkiseudulla toteutettu 
asuntokatsaus 

• Tarve jatkaa asuntokatsaustyötä, linkitys 
paikkatietoon ja asumisen ilmiöihin

• Tarve seudulliseen / valtakunnalliseen vertailuun 
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MITÄ TEHTIIN?

• Sähköinen kysely kaupunkiseutujen 
edustajille 11/2016

• Olemassa olevat / aiemmat 
asuntokatsaukset

• Maankäytön toteuttamisohjelma

• Paikkatiedon hyödyntäminen

• Työpöytätutkimus 11-12/2016

• Asuntokatsausten analyysi

• Täydentävät haastattelut 12/2016

• Yhteiskehittelytyöpaja 1/2017

• Raportointi 1-2/2017
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HAVAINTOJA

• Asuntokatsausten (pl. asunto-ohjelmien 
seurantaraportit) systemaattinen 
laatiminen ei ole yleistä, mutta tarve 
tunnistettu ainakin Jyväskylässä ja 
Vaasassa

• Otsikkotasolla katsaukset 
samansuuntaisia, mutta tietosisällössä, 
tiedon esittämisen tavassa ja laajuudessa 
eroja

• Katsausten ei tarvitse olla ulkoisesti 
täysin samanlaisia, mutta niiden tulisi 
sisältää ainakin osin samoja muuttujia / 
tarkasteltavia ilmiöitä (vertailtavuus)

• Haasteita:

• Sisältö lisäksi kuvailevaa, varsinaista 
analyysiä varsin vähän, mutta:

• Kuka tuottaa analyysin? (kompetenssi)

• Kenelle tietoa tuotetaan? (kaavoittajille, 
luottamushenkilöille, markkinatoimijoille)

• Prosessi: kuka kerää tarvittavan tiedon, 
miten kerätään, onko resursoitu?

• Tiedon saatavuus? Oma tietotuotanto vs. 
Tilastokeskuksen data

• Asumiseen ja asuntotuotantoon liittyy 
ajoittain virheellisiä käsityksiä (“tyhjät 
asunnot”, Vsa, “asumisen kallista”, Hki)

• Asumisen “yleissivistyksen” ylläpitäminen 
luottamushenkilöiden keskuudessa
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KOHTI SEUDULLISTA ASUNTOKATSAUSTA

• Mitä tietoa 
kerätään?

• Seudullisen 
vertailtavuuden 
varmistaminen

1. vaihe

• Tiedon keruu ja 
jakaminen

• Seudullisesti vai 
keskitetysti?

2. vaihe
• Tiedon 

analysointi

• Trendit, heikot 
signaalit

3. vaihe

• Tiedon 
esittäminen

• Tulosten 
jakaminen

4. vaihe
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On päätettävä mitä kaikille 
seuduille yhteistä tietoa 

asuntokatsaus tulee 
sisältämään (mitä 

indikaattoreita 
hyödynnetään)

Valinnat turvaavat 
vertailtavuuden
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Seututasolla päätetään, 
kerätäänkö asuntotuotantoon 
liittyvä tieto keskitetysti vai 

seuduittain

1) Jokainen kerää itse; 
2) kerätään keskitetysti; 

3) kerätään seutuyhteistyönä



14/06/2017

KOHTI SEUDULLISTA ASUNTOKATSAUSTA

• Mitä tietoa 
kerätään?

• Seudullisen 
vertailtavuuden 
varmistaminen

1. vaihe

• Tiedon keruu ja 
jakaminen

• Seudullisesti vai 
keskitetysti?

2. vaihe
• Tiedon 

analysointi

• Trendit, heikot 
signaalit

3. vaihe

• Tiedon 
esittäminen

• Tulosten 
jakaminen

4. vaihe

Edellyttää asuminen ja 
asuntotuotannon osaamista 

sekä ymmärrystä 
laajemmasta MALPE-

viitekehyksestä

Voi tapahtua virkamiestyönä 
tai ostopalveluna, seutujen 
välinen vertailu yhteistyössä 
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Ainakin kaksi tapaa: 1) 
perinteinen raportti 2) 

verkkopohjainen raportti
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PERINTEISEN RAPORTIN SISÄLLYSLUETTELO

• 1. Asuntokatsauksen toteutus 

• 1.1 Katsauksen tarkoitus 

• 1.2 Katsauksen tavoitteet 

• 1.3 Käytetyt tietolähteet ja menetelmät 

• 1.3.1 Epävarmuustekijät 

• 2. Kohdealueen nykytila ja havaitut muutokset 

• 2.1 Asuntokanta ja asuntomarkkinat 

• 2.1.1 Keskeisimmät muutokset ja havainnot 

• 2.2 Väestö 

• 2.2.1 Keskeisimmät muutokset ja havainnot 

• 2.3 Alueprofiilit 

• 2.3.1 Keskeisimmät muutokset ja havainnot 

• 3. Kohdealue suhteessa muihin seutuihin

• 4. Kohdealueella tunnistetut kehitystrendit 

• 5. Muilla seuduilla tunnistetut kehitystrendit

• 6. Yhteenveto ja johtopäätökset 

• Kaavio-/kuvaluettelo 

• Liitteet

Pohjana aiemmat 
asuntokatsaukset

Tekstin, taulukoiden ja 
karttojen lisäksi myös 

analyysiä -> 
paikkatieto osana 

karttoja

Huomio keskeisissä 
havainnoissa ja 

analyysissä
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ASUNTOJEN HINTAKEHITYS

Mittarin kuvaus ja 
tarkoitus, 
tarkastelunäkö-kulma

Asuntojen hintakehitys kuvaa asuinalueen houkuttelevuutta asuntomarkkinoiden
näkökulmasta. Kuntien ja seutujen sisällä asuinalueiden välillä on kuitenkin suuria 
eroja, eikä kuntatason tieto anna riittävän hyvää kuvaa alueellisista vaihteluista. Tietoa 
on kuitenkin saatavilla postinumeroalueittain ja raakadatana tarkemmallakin jaottelulla.

Maantieteelliset tasot Tieto saatavissa postinumeroalue- ja kuntatasolla. Tarkempia tietoja saatavissa 
kohdekohtaisesti myös mm. Etuovi- ja Oikotie -palveluista, mutta tieto ei ole avointa. 
Etuovella on kuntakohtainen markkinapuntari, josta saa ajankohtaista markkinatietoa 
perustuen palvelun kautta ilmoitettuihin kohteisiin.

Ajallinen taso Tilastokeskuksen aikasarja saatavissa vuosittain ja vuosineljänneksittäin 2005–2016. 

Analysoitua ennakointitietoa asuntojen hintakehityksestä seuraavalle vuodelle 
saatavissa mm. Reaktorin Kannattaako kauppa –palvelusta 
http://kannattaakokauppa.fi/#/fi/

Tietolähteet ja tiedon 
saatavuus

Tilastokeskuksen PXWeb-tietokanta: linkki (avoin data)

Ympäristöministeriö ja Ara, Asuntojen hintatiedot: linkki (avoin data)

Etuoven markkinapuntari: linkki (avoin data) 

Tiedon päivitysväli Tilastokeskuksen tietokantaan vuosineljänneksen tiedot tulevat noin kuukauden 
viiveellä.

Etuoven markkinapuntariin ja Asuntojen hintatiedot -palveluun tietoja päivitetään lähes 
reaaliaikaisesti.

Huomioitavaa Tietosisältöä saatavissa esim. Tilastokeskukselta luokiteltuna 
- talotyypin (kerrostalo, rivitalo) 
- huoneluvun (1, 2, 3+) ja
- rakennusvuoden mukaisesti

Asunnonvälityspalveluista (Etuovi/Oikotie) saatavissa lisäksi tietoa asuntojen 
markkinointiajoista.

Etuoven markkinapuntari: http://www.etuovi.com/alue/jyvaskylahttp://www.etuovi.com/alue/jyvaskyla

http://kannattaakokauppa.fi/#/fi/
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__asu__ashi/040_ashi_tau_104.px/?rxid=af569d4b-8b75-4cbe-ad67-bfa49ad0e696
http://asuntojen.hintatiedot.fi/haku/
http://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat#municipality-market-data
http://www.etuovi.com/alue/jyvaskylahttp:/www.etuovi.com/alue/jyvaskyla
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VÄESTÖMÄÄRÄN MUUTOKSET

Mittarin kuvaus ja 
tarkoitus, 
tarkastelunäkö-
kulma

Väestömäärän muutoksia voidaan kuvata kuntapohjaisilla aluejaoilla sekä 
tilastoruuduittain yhdistelemällä eri vuosien tietosisältöjä. Tilastoruutuaineistolla 
ilmiöstä saadaan tarkempi kuva sekä kunnan että seudun sisäisesti; missä väestö 
on kasvanut ja missä vähentynyt. Lisäksi tieto voidaan yhdistää esim. 
Saavutettavuusvyöhykkeisiin, kaava-alueisiin, YKR-vyöhykkeisiin tai esim. Urban
Zone -vyöhykkeisiin, jolloin voidaan tarkastella väestönmuutoksia eri 
näkökulmista.

Maantieteelliset 
tasot

Tieto saatavissa avoimena postinumeroalue- ja kuntatasolla sekä tilastoruuduissa 
(maksullisena 250x250 m ruudut, avoimena datana 1x1 km ruuduissa). 

Ajallinen taso Tilastokeskuksen kunnittainen aikasarja saatavissa vuosittain 1980–2016. 

Paavo-postinumeroalueilta tieto saatavissa 2014–2016

Tilastokeskuksen Ruututietokannassa tieto on saatavilla pitkänä aikasarjana, 
mutta huomioitava, että Tilastoruutujen ruutujako muuttunut vuoden 2011 
versiossa siirryttäessä KKJ3-koordinaatistosta EUREF-FIN-TM35 -koordinaatistoon.

Tietolähteet ja 
tiedon saatavuus

Tilastokeskuksen PXWeb-tietokanta: linkki (avoin data)

Tilastokeskus, Paavo-postinumeroalueet: linkki (avoin data)

Tilastokeskuksen ruututietokanta 250 x 250 m (maksullinen)

Suomen ympäristökeskus, YKR-ruudut (maksullinen/sopimus)

Tiedon päivitysväli Tiedot kuvaavat pääsääntöisesti tilannetta edellisen vuoden lopussa

Huomioitavaa Edellyttää pääasiassa tietojen yhdistelyä:
- Postinumeroalueittain 2013–2015 (Paavo)
- Ruututietokanta 250x250 m  yhdistely esim. 1x1 km 

http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/StatFin/StatFin__vrm__vaerak/058_vaerak_tau_104.px/?rxid=77da8773-1075-41f0-8d36-6b6316b24e41
http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto#_ga=1.143839989.1971402229.1474271075
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PALVELUJEN SAAVUTETTAVUUS

Mittarin kuvaus ja 
tarkoitus, 
tarkastelunäkö-
kulma

Palvelujen saavutettavuus on keskeinen teema, joka vaikuttaa esim. asukkaiden 
arjen sujuvuuteen ja yhdyskuntarakenteen kestävyyteen. Palvelujen 
saavutettavuus voi koskea yksityisiä (esim. päivittäistavarakauppa) tai julkisia 
(esim. koulut, terveydenhoito) palveluita. 

Maantieteelliset 
tasot

Palvelujen saavutettavuus lasketaan tyypillisesti palvelupistekohtaisesti esim. 
erilaisina saavutettavuusvyöhykkeinä, joihin lasketaan väestön tai erityisryhmien 
(esim. ikääntyneet) määrä

Ajallinen taso Ajallinen taso riippuu saatavan palvelupistetiedon ajantasaisuudesta ja toisaalta 
hyödynnettävästä väestötietoaineistosta (esim. tilastoruudut). 

Tietolähteet ja 
tiedon saatavuus

Kuntien omat palvelupisteet

Kaupan palvelut (esim. A.C. Nielsenin myymälärekisteri, kauppojen nettisivut)

Reititettävä tie- ja katuverkko

Tiedon päivitysväli Palveluiden saavutettavuuden muutoksia on mahdollista kuvata parhaimmillaan 
reaaliajassa

Huomioitavaa Edellyttää pääasiassa palvelupisteiden paikantamista, tietojen analyysiä 
(saavutettavuusvyöhykkeiden muodostaminen tie- ja katuverkkoa pitkin sekä 
väestötiedon yhdistämistä eri saavutettavuusvyöhykkeille
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VERKKOPOHJAINEN RAPORTTI

• Ideaalitilanteessa internet-sivusto, johon 
kerätään koordinoidusti MALPE-
tietokokonaisuuksista avointa dataa, valmiita 
teemakarttoja sekä muuta lähtötietoa, kuten 
tunnistettuja trendejä tai signaaleja

• Sivustolla voisi olla interaktiivinen osuus, johon 
pystyisi keräämään myös laadullista tietoa

• Avoimien aineistojen hyödyntäminen edellyttää 
pääsääntöisesti paikkatieto-osaamista sekä 
joko maksullisen (ArcGIS, MapInfo) tai 
ilmaisen paikkatieto-ohjelman (QGIS) 
saatavuutta.

• Ei edellytä seuduilta ehdottomasti uusia 
henkilöresursseja, mutta vähintäänkin 
olemassa olevien resurssien kohdentamista

Tietolähde Tietosisältö

Tilastokeskuksen PXWeb-

tietokannat

Erilaisilla hallinnollisilla aluejaoilla tilastotietoa väestön määrästä, 

rakenteesta, tulotasosta, kotitalouksista, rakentamisesta, 

työssäkäynnistä yms. 

Useimmissa tiedoissa on mahdollista valita suoraan esim. maakunta- tai 

seutukuntatasoinen alueluokitus. Lisäksi aineistoista on 

muodostettavissa eripituisia aikasarjoja.

Tilastokeskuksen avoin 

ruututietokanta 1x1 km

Väestömäärä 1 x 1 km -ruuduissa ikäryhmittäin. Aineistossa 

väestömäärä, naisten ja miesten määrä sekä väestö ikäryhmittäin (alle 

15-vuotiaat, 15–64 -vuotiaat ja 65 vuotta täyttäneet). 

Aineistosta on muodostettavissa aikasarja vuosille 2005, 2010–2015.

Tilastokeskuksen 

postinumeroalueittainen 

avoin tieto (Paavo)

Aineistossa on yhdistettynä postinumeroalueille ruututietokannan koko 

tietosisältö. 

Tietoa mm. väestön määrästä ja ikärakenteesta, tulotasosta, 

kotitaloustyypeistä, rakennuksista, työssäkäynnistä ja työpaikoista. 

Saatavissa aikasarja 2015–2017 julkistetuista tiedoista.

Suomen Ympäristökeskuksen 

(SYKE) avoimet aineistot, 

Liiteri

Liiteriin on koottu rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia 

paikkatieto- ja tilastoaineistoja.

Maanmittauslaitoksen 

maastotietokanta

Maanmittauslaitoksen maastotietokanta on avoimesti ladattava 

paikkatietoaineisto, jossa on mm. rakennusrajat. Uudessa kansallisessa 

maastotietokannassa rakennusrajoista on tulossa tietosisällöltään 

laajempi.

Alueiden ja kuntien avoimet 

datat

Esimerkkeinä voidaan mainita Lounaistieto sekä HRI 
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TOIMENPIDESUOSITUKSIA

• Kaikkiaan pyrittävä systemaattisempaan ja 
yhdenmukaisempaan tiedon keräämiseen: 
suunnittelu ja käynnistäminen vie resursseja, mutta 
myöhemmin säästää niitä

• Ennakointiin liittyen tietoa tulisi kerätä myös 
rakennuttajilta / rakennusliikkeiltä -> 
käynnistymässä olevat rakennushankkeet + 
muutokset olemassa olevien hankkeiden 
aikatauluissa

• Asuntokatsausten sitominen asuntotuotannon 
strategisiin tavoitteisiin: tällainen paikkatietoon 
sidottu tarkastelu mahdollista verkkoympäristössä

• Yleisesti asumiseen liittyen: ei perheille, nuorille, 
ikääntyneille tai vammaisille suunnattua 
asuntotuotantoa vaan monimuotoista 
elinkaariasumista 
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KIITOS!

Yhteystiedot

Henri Lahtinen

henri.lahtinen@ramboll.fi

040 7796 975

Hanna Herkkola

hanna.herkkola@ramboll.fi

050 351 4552 

Eero Salminen

eero.salminen@ramboll.fi

050 325 7830


