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• Kaupungistuminen asettaa uusia haasteita asumismuodoille, kiinteistöille ja rakennetulle 
ympäristölle

• Kaupunkiseutujen asumisympäristöt ja asuminen tiivistyvät

• Nykytilanteessa kaupunkiseutujen asukkailla on usein vain vähän vaihtoehtoja 
asumisympäristönsä ja asuntonsa valinnassa

• Yksilöillä ja perheillä on kuitenkin erilaisia asumispreferenssejä eli mieltymyksiä eri 
asumisvaihtoehtojen välillä

• Tiivistyviä asumisympäristöjä ja asuntoja suunniteltaessa ja rakennettaessa on tunnettava ja 
ymmärrettävä asukkaita sekä heidän toiveitaan ja tarpeitaan yhä paremmin

• Aikaisempiin asumispreferenssejä tarkasteleviin selvityksiin liittyy kuitenkin merkittäviä rajoitteita

• On tarpeen selvittää syvällisesti, miten kotitaloudet arvottavat asumiseen liittyviä eri näkökulmia 
ja tekijöitä sekä miten he tekevät valintoja taloudelliset ja muut rajoitteet huomioon ottaen

• Uudella metodilla on mahdollista tuottaa uutta tietoa ja lisäarvoa asumispreferenssien 
ymmärtämiseen
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Tausta



• Tavoitteena on tuottaa uutta tietoa kaupunkiseuduilla asuvien kotitalouksien 
asumispreferensseistä ja -valinnoista sekä tunnistaa erilaisia asukasprofiileita 
arvostusten perusteella

• 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 tai malli, jolla tiivistetään asumista kaupunkiseuduilla, 
mutta joka vastaa asumispreferenssejä?

21.12.2017[Esityksen nimi, Esittäjä] 3

Tavoitteet



• Laaja kyselyaineisto, jota analysoidaan ekonometrisin menetelmin

• Kysely toteutetaan valintakoemenetelmällä (engl. Choice Experiment), joka kuuluu 
ilmaistujen preferenssien (engl. stated preference) tutkimusmenetelmiin

• Menetelmän tarkoituksena on antaa tietoa kotitalouksien tärkeinä pitämistä asumiseen 
liittyvistä ominaisuuksista, kun ne laitetaan vastakkain ja asukas joutuu valitsemaan niiden 
eri yhdistelmien väliltä

• Vastaajille esitetään sarja hypoteettisia valintatilanteita, ja valintatilanteissa eri 
asumisvaihtoehtoja kuvataan attribuuteilla ja niiden tasoilla

• Valittavat attribuutit kuvaavat keskeisimpiä asumisen ominaisuuksia, ja jokaiselle 
attribuutille määritellään X hypoteettista tasoa, joilla kuvataan muutosta nykytilanteesta

• Valintakoevastaukset analysoidaan käyttämällä ekonometrisiä malleja, joilla mallinnetaan 
valintatodennäköisyyttä (multinominaalinen logit-malli ja latenttien luokkien malli)

• Kysely kohdistetaan +/- 35-vuotiaille ja seniori-ikäisille kaupunkiseutujen asukkaille

21.12.2017[Esityksen nimi, Esittäjä] 4

Tutkimusmenetelmät ja aineistot



• Toteuttajana Pellervon taloustutkimus PTT

• Neuvonantajana ja laadunvalvojana kaupunkitaloustieteen emeritusprofessori, VTT 
Heikki Loikkanen

• Kevät 2018 – kevät 2019, mahdollinen aloitus huhtikuussa

• Aikaa on varattava erityisesti attribuuttien määrittelemiseen ja kyselylomakkeen 
muodostamiseen ja testaamiseen

• Alustava budjetti n. 100 000 euroa (riippuen ohjausryhmän kanssa tehtävistä 
tarkennuksista ja rajauksista, sis. henkilötyökuukaudet palkka-, sivu- ja 
yleiskuluineen sekä aineisto-, matka- ja viestintäkustannukset)  10 000 
e/rahoittajataho

• Ohjausryhmä työskentely keskeistä etenkin attribuuttien määrittämisen vaiheessa 
(tutkimuksen alussa)
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Toteutus ja aikataulu



• Valitun menetelmän etu on, että se pakottaa vastaajat tekemään valintoja 
vaihtoehtojen eri ominaisuuksien välillä, jolloin valintojen perusteella voidaan 
tarkastella eri ominaisuuksien välisiä vaihtosuhteita luotettavammin kuin kysymällä 
vastaajilta suoraan eri ominaisuuksien houkuttelevuutta

• Tutkimus mahdollistaa preferenssien ja kaupunkien asuntotarjonnan vertaamisen 
sekä asumispreferenssien alueellisten erojen tarkastelemisen

• Tietoa asumispreferensseistä voidaan käyttää kaupunkisuunnittelun ja 
asuntopoliittisen päätöksenteon tukena sekä monimuotoisten ja elävien 
asumisympäristöjen ja asuntojen suunnittelussa ja rakentamisessa

• Tunnistamalla ja ymmärtämällä kaupunkiseutujen asukkaiden preferenssejä 
voidaan kannustaa kiinteistö- ja rakennusalan toimijoita monipuolisempaan ja 
laadukkaampaan rakentamiseen esimerkiksi luoden monimuotoisempaa 
kerrostaloasumista ja tiivistä kaupunkirakentamista, jotka kuitenkin vastaavat 
asumispreferenssejä
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Hyödyt



Kiitos!

Lisätietoja

tutkimusjohtaja Olli-Pekka Ruuskanen

040-6415732

olli-pekka.ruuskanen@ptt.fi


