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1. Tausta 

Kaupungistuminen on yksi globaaleista megatrendeistä ja hyvin ajankohtaista myös 
Suomessa. Se asettaa uusia haasteita asumismuodoille, kiinteistöille ja rakennetulle 
ympäristölle. Myös kaupunkien kansainvälistyminen siirtolaisuuden ja työvoiman vapaan 
liikkuvuuden myötä lisääntyy. Kaupungit laajenevat ja toisaalta niiden asukastiheys kasvaa.  

Tiivistyviä asumisympäristöjä ja asuntoja suunniteltaessa ja rakennettaessa on tunnettava ja 

ymmärrettävä asukkaita sekä heidän toiveitaan ja tarpeitaan yhä paremmin. Yksilöillä ja 
perheillä on erilaisia asumispreferenssejä eli mieltymyksiä eri asumisvaihtoehtojen välillä. 
Kaupunkitaloustieteen näkökulmasta kotitaloudet valitsevat asuinpaikan punnitsemalla 
sijainnin tuottamia hyötyjä sekä asumis- ja matkakustannuksia. Asumiseen liittyviä 
ominaisuuksia ovat muun muassa asunnon hinta, koko, sijainti, laatu, varustelu sekä 
asuinalueen ominaisuudet, kuten palvelut ja muut alueella asuvat ihmiset ja yhteisöllisyys. 
Myös tulot ja varallisuus aiheuttavat eroja ihmisten asumismuotoihin. (Laakso ja Loikkanen 
2004) 

Asumiseen liittyviä preferenssejä voidaan yrittää selvittää monella eri tavalla, ja aikaisempiin 
asumispreferenssejä tarkasteleviin selvityksiin liittyykin merkittäviä rajoitteita. 
Asumispreferenssejä kartoittavissa kyselyissä on harvoin kiinnitetty huomiota taloudellisiin 
resursseihin tai palvelujen ja työpaikkojen läheisyyteen. Esimerkiksi kantakaupunkiasumista 

arvostava joutuu usein tinkimään asumisen väljyydestä korkean hintatason vuoksi. Asumiseen 
liittyvien ideaalien sijaan on tarpeellista selvittää, miten kotitaloudet arvottavat asumiseen 
liittyviä eri näkökulmia ja tekijöitä sekä miten he tekevät valintoja taloudelliset ja muut 
rajoitteet huomioon ottaen. 

Lisäksi asumispreferenssien tutkimista puoltaa se, että tällä hetkellä monella 
kaupunkiseudulla asuntojen suunnittelussa ja tuottamisessa tehdään massatuotantoa, mikä 
ei välttämättä vastaa asukkaiden preferenssejä. Täten asukkailla on vain vähän vaihtoehtoja 
asuntonsa ja asumisympäristönsä valinnassa. Tunnistamalla ja ymmärtämällä asukkaiden 
preferenssejä voidaan kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita monipuolisempaan ja 
laadukkaampaan rakentamiseen esimerkiksi luoden monimuotoisempaa kerrostaloasumista 
ja tiivistä kaupunkirakentamista, jotka kuitenkin vastaavat asumispreferenssejä.    

On erityisesti tarpeen selvittää toiveita ja tarpeita syvällisemmin kuin esimerkiksi asunnon 
fyysisten ominaisuuksien suhteen. Esimerkiksi asumisympäristöllä ja palveluilla voi 
tulevaisuudessa olla yhä merkittävämpi rooli (Forsström-Tuominen, 2016). Lisäksi on tarpeen 
tunnistaa mahdollisten vuokra- ja omistusasumisen väliin sijoittuvien hallintamuotojen 
kohderyhmää, jotta voidaan selvittää, olisiko tarvetta kehittää nykyisiä asumismuotoja tai 
olisiko kysyntää kokonaan uudenlaisille asumismuodoille. Näiden muuttuvien preferenssien 
tarkempi tunnistaminen ja tarkastelu mahdollistavat osaltaan monimuotoisten ja elävien 
kaupunkiseutujen rakentamisen.  
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2. Tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien 
henkilöiden/kotitalouksien asumispreferensseistä ja -valinnoista sekä tunnistaa erilaisia 
asukasprofiileita näiden arvostusten perusteella. Preferenssien tutkimuksessa otetaan 
huomioon asumiseen liittyvät toiveet sekä niitä rajoittavat tekijät. Alustavat 
tutkimuskysymykset ovat: 

• Miten asukkaat arvottavat asumiseen ja asumisympäristöön liittyviä eri tekijöitä (esim. 

liikenne, asunto, työ) ja millä perusteella asunto ja asumisympäristö valitaan? 

• Mitä valitaan, jos tulot nousevat, asuminen halpenee, elämäntilanne muuttuu tai 
instituutiorajoitteet (kuten perintö- ja varallisuusverot) muuttuvat? 

• Mitkä ovat kotitalouksille mieluisimmat asumisen muodot ja tavat? 

• Minkälaisia asukasprofiileita arvostusten ja valintojen perusteella voidaan tunnistaa? 

• Mikä olisi asumisen tuote/malli, jolla tiivistetään asumista kaupunkiseuduilla, mutta 
joka vastaa asumispreferenssejä? 

Tutkimuskysymykset rajataan ja täsmennetään tutkimuksen suunnittelun myötä.  

3. Tutkimusmenetelmät ja aineistot 

Tutkimuksessa kerätään laaja kyselyaineisto, jota analysoidaan ekonometrisin menetelmin. 
Kotitalouksien preferenssejä kartoitetaan kyselyllä, joka toteutetaan Surveypal-työkalun 
avulla kaupunkiseutujen asukkaille. Kysely toteutetaan valintakoemenetelmällä (engl. Choice 

Experiment), joka kuuluu ilmaistujen preferenssien (engl. stated preference) 
tutkimusmenetelmien ryhmään. Menetelmän tarkoituksena on antaa tietoa kotitalouksien 
tärkeinä pitämistä asumiseen liittyvistä ominaisuuksista, kun ne laitetaan vastakkain ja asukas 
joutuu valitsemaan niiden eri yhdistelmien väliltä. Sen avulla saadaan tietoa asukkaiden 
arvostusperusteisista valinnoista ja profiloidaan vastaajia heidän arvostustensa ja valintojensa 
mukaan. Vastaajiksi valikoidaan mahdollisuuksien mukaan niitä, jotka ovat tekemässä tai ovat 
viimeisen kahden vuoden aikana tehneet asumiseen liittyviä valintoja. Kysely voidaan 

haluttaessa kohdistaa myös eri ihmisryhmille (esim. alle 35-vuotiaat, seniorit). 

Valintakoemenetelmä on käyttökelpoinen tutkimusasetelmissa, joissa halutaan tietoa 
vastaajien preferensseistä ja politiikkavaihtoehtojen hyödyistä toistaiseksi hypoteettissa 
tilanteissa. Menetelmästä on käytetty myös nimeä hypoteettisen valinnan menetelmä 
(Bennett ja Blarney 2001; Louviere ym. 2000). Sitä on käytetty paljon muun muassa 
matkustustapapreferenssien tutkimiseen. Menetelmä soveltuu hyvin tämän tutkimuksen 
tavoitteisiin tarjota tietoa kotitalouksien asumispreferensseistä.  
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Valintatilanteissa eri asumisvaihtoehtoja kuvataan attribuuteilla ja niiden tasoilla. Vastaajille 
esitetään sarja hypoteettisia valintatilanteita, jotka on laadittu tiettyjä tilastollisia menetelmiä 
noudattaen. Valittavat attribuutit kuvaavat keskeisimpiä asumisen ominaisuuksia. Jokaiselle 
attribuutille määritellään X hypoteettista tasoa, joilla kuvataan muutosta nykytilanteesta. 
Attribuuttien valitseminen ja tasojen määrittely ovat keskeisiä käyttökelpoisten tulosten 
kannalta. Attribuuttien määrittelyssä käytetään usein aiempien tutkimusten lisäksi 
pilottikyselyitä, haastatteluja ja/tai focus group -keskusteluja, jotka ovat keskeisiä myös tämän 
tutkimuksen attribuuttien määrittelyssä.  

Valintakoevastaukset analysoidaan käyttämällä ekonometrisiä malleja, joilla mallinnetaan 

valintatodennäköisyyttä. Mallit perustuvat oletukseen, että vastaaja valitsee vaihtoehdon, 
joka tuottaa hänelle suurimman hyödyn. Perusanalyysissa käytetään vastaavissa 
tutkimuksissa yleisimmin hyödynnettyä multinominaalista logit-mallia (engl. multinomial logit 
model, MNL; Greene 2000). Lisäksi aineistoon sovelletaan latenttien luokkien mallia (engl. 
latent class model, LCM), jolla pystytään erottelemaan vastaajien preferenssien 
heterogeenisyyttä. Valintakoevastausten perusteella voidaan lisäksi erotella erityyppisiä 
asukaspreferenssejä. MNL-malli olettaa kaikkien vastaajien mieltymykset samankaltaisiksi, 
kun taas LCM-mallilla on mahdollista tunnistaa asukastyyppejä/-profiileja, joilla on keskenään 
erilainen suhtautuminen asumista kuvaavia attribuutteja kohtaan. Kyselyssä kerätään lisäksi 
taustatietoa vastaajista, minkä avulla voidaan analysoida asumispreferenssien alueellisia eroja 
sekä suhteuttaa niitä kuntien asuntotarjontaan. 

Valitun menetelmän etu on se, että sen avulla hanke toteutetaan tavalla, joka pakottaa 
vastaajat tekemään valintoja vaihtoehtojen eri ominaisuuksien välillä. Valintojen perusteella 
voidaan tarkastella eri ominaisuuksien välisiä vaihtosuhteita luotettavammin, kuin kysymällä 
vastaajilta suoraan eri ominaisuuksien houkuttelevuutta. 

Lisäksi tilastotietojen ja muun aineiston avulla tarkastellaan nykyistä asuntokantaa sekä sitä, 
miten se vastaa kotitalouksien toiveita. 

4. Toteutus 

4.1 Tekijät 
 

Hankkeen toteuttaa Pellervon taloustutkimus PTT, jolla on vahvaa kokemusta asumisen 
tutkimuksesta ja valintakoemenetelmästä. PTT vastaa laitoksena kaikista 
tutkimusprojekteista, niiden ohjauksesta ja valmistumisesta. Laitos julkaisee vuosittain 
omassa sarjassaan noin 15–18 julkaisua ja lisäksi julkaisuja ilmestyy myös tilaajien sarjoissa ja 
tieteellisissä lehdissä. PTT:lla on yli 30 vuoden kokemus talouskehityksen ennustamisesta ja 
talouspoliittiseen keskusteluun osallistumisesta. PTT pyrkii päätöksentekoa hyödyttävään 
tutkimukseen. 
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PTT on toteuttanut jo yli kymmenen vuoden ajan muun muassa ympäristöministeriön ja ARA:n 
rahoittamaa alueellista asuntomarkkinakatsausta. Katsaus pitää sisällään 
asuntomarkkinoiden tilannekatsauksen lisäksi vuosittain vaihtuvia asuntopoliittisia teemoja. 
Viime vuosina erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat olleet kaupungistuminen, asumisen 
tuet ja asumisen rahoitusratkaisut. PTT julkaisee myös kerran vuodessa asumismenoja 
seuraavan raportin. Lisäksi erillisissä hankkeissa on tutkittu Pohjoismaiden asuntomarkkinoita 
(2014), asumisen tarjonta- ja kysyntätukia (2014), asuinrakennusten korjaustarvetta (2015), 
asumisoikeusjärjestelmän riskienhallintaa (2015) ja asunto-osuukuntamallia (2016). Tällä 
hetkellä PTT tekee tutkimusta vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuudesta, kilpailutilanteesta 

ja kehittämistarpeista. 

PTT:ltä hankkeen toteuttamiseen osallistuvat KTM Eeva Alho, KTM Kirsi Noro, MMT Emmi 
Haltia, VTM Lauri Vuori ja VTM Raija Heimonen. Hallinnollisena projektipäällikkönä toimii KTT 
Heidi Forsström-Tuominen.  

Lisäksi hankkeeseen osallistuu neuvonantajan ja laadunvalvojan roolissa taloustieteilijä ja 
kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori, VTT Heikki Loikkanen. Loikkasen kanssa on 
alustavasti keskusteltu hankkeesta. 

4.2 Aikataulu 
 

Valitun menetelmän avulla tehtävän tutkimuksen toteuttamiseen on varattava minimissään 
yksi (1) vuosi. Aikaa on varattava erityisesti attribuuttien määrittelemiseen ja 
kyselylomakkeen muodostamiseen ja testaamiseen. Tutkimus alkaa alustavan suunnitelman 
mukaan keväällä 2018 ja päättyy keväällä 2019. Aikataulu täsmentyy lopullisen suunnitelman 
mukaan. 

4.3 Rahoitus 
 

Hankkeen kokonaisbudjetti on tutkimuksen sovitusta fokuksesta ja laajuudesta riippuen noin 
90 000 – 120 000 euroa. Budjetti sisältää tarvittavat henkilötyökuukaudet palkka-, sivu- ja 
yleiskuluineen sekä aineisto-, matka- ja viestintäkustannukset. Hankkeen laskutus ehdotetaan 

tapahtuvaksi kolmessa erässä siten, että ensimmäinen erä laskutetaan hankkeen alkaessa, 
toinen erä väliraportin valmistuttua ja kolmas loppuraportin valmistuttua. Myös budjetti 
tarkentuu hankkeen suunnittelun ja rajausten määrittelyn myötä. 
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4.4 Raportointi 
 

Hankkeen etenemisen ja tulosten raportoinnista rahoittajille ja yhteistyökumppaneille 
päätetään erikseen ohjausryhmässä. Raportointi keskittyy tutkimusprosessin etenemiseen ja 
tutkimustulosten esittelyyn. Raportit käydään läpi rahoittajatahoista kootussa 
ohjausryhmässä. Raportit voivat olla esimerkiksi muotoa tiivistelmä + PPT-diakooste.  

5. Tulosten julkaisu ja hyödyntäminen 

Ohjausryhmässä päätetään hankkeen loppuraportin muodosta sekä muista tuotoksista ja 
niistä viestimisestä (esim. sanoma- tai ammattilehtikirjoitukset, blogikirjoitukset, videoblogi). 
Lisäksi hankkeen päätteeksi järjestetään tiedotustilaisuus. PTT voi tuottaa koko hankkeen 
kestoajan säännöllisesti siihen liittyvää viestintää omissa kanavissaan, kuten kotisivuilla sekä 
Twitter-tilillä. Hankkeesta ja sen tuloksista viestitään räätälöidyillä ja kohdennetuilla 
menetelmillä ja kanavilla eri kohderyhmille, jotta tavoite tiedon hyödynnettävyydestä 
toteutuu. Lisäksi tavoitteena on viestiä hankkeesta säännöllisesti läpi koko sen kestoajan, mikä 
pitää tutkimusteeman mukana julkisessa keskustelussa ja tuo siihen uutta tietoa jo hankkeen 
toteutuksen aikana. Tietoa asumispreferensseistä voidaan käyttää kaupunkisuunnittelun ja 
asuntopoliittisen päätöksenteon tukena sekä asuntojen suunnittelussa ja rakennuttamisessa.  

6. Ohjausryhmä 

Ohjausryhmä koostuu rahoittajatahoista. Hankkeesta on keskusteltu tähän mennessä RAKLIn, 
YM:n, ARAn, Helsingin, Vantaan, Tampereen, Espoon, MAL-verkoston, Pellervon, Osuuspankin 
sekä Firan kanssa.  
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