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MAL-tavoitteet 

 n. 13.000 

asuntoa/v koko 

seudulle 

 20 % ARA-

vuokra-asuntoja 

 



Kunnat erilaisia 

 Kunnat ovat erilaisia ja eriytymiskehitys 

jatkunee tulevaisuudessakin 

 Kehyskuntien lähtötasot ARA-tuotannon 

lisäämiselle ovat hyvin erilaiset ja epäsuhdassa 

PKS-kuntiin verrattuna 



Eriytyneet vuokra-
asuntomarkkinat 

 PKS:lla suurin vuokra-asuntokysyntä 

 Kahdet markkinat: kalliit yksityiset ja 

kohtuuhintaiset julkisesti tuetut 

asuntomarkkinat 



Eriytyneet vuokra-
asuntomarkkinat 

 Kuuma-kuntien suhteellinen sijainti vuokra-

asuntomarkkinoilla paranee koko ajan 

 Radanvarsikunnissa eniten kysyntä- ja tuotantopainetta  

 Maaseutumaisissa kunnissa vuokra-asuntokysyntää 

vähemmän kuin hyvien joukkoliikenneyhteyksien 

kunnissa 

 ARA-rahoitteisten ja vapaarahoitteisten vuokrataso ovat 

kehyskunnissa lähes samat 



Vuokrat kuntayhtiöissä kehyskunnissa 
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Keskivuokra eur/asm2/kk 
Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Tuusula Hyvinkää

Vertaa vapaarahoitteisten asuntojen keskivuokra kehyskunnissa 11,77 €/m2/kk 



Vuokrat kuntayhtiöissä PKS:lla 

 Helsinki  10,80 €/m2 (KTI markkinavuokra 18,28 €/m2) 

 Espoo 11,39  (16,57) 

 Vantaa 11,45  (15,32) 

 

 Tampere 11,43  (13,47) 



Pakottaminen ei toimi 

 Vuokrataloyhtiöiden yhdistämisellä tai uusien 

toimijoiden avulla ei ole mahdollista vaikuttaa kysynnän 

alueelliseen suuntautumiseen Helsingin seudulla 

 Valtion tuotantotuet ja rajoitukset epäsuhdassa 

toisiinsa 

 merkittävin este ara-tuotannon syntymiselle! 



Asuntopolitiikan välineet 
kunnissa 

 

 Kaavoitus ja oma vuokra-asuntoyhtiö ovat 

kuntien ainoat konkreettisesti vaikuttavat 

asuntopoliittiset välineet 



Politiikat konkretisoitava 

 Maapoliittiset yleiset tavoitteet tarpeen sovittaa yhteen 

konkreettisten asuntopoliittisten tavoitteiden kanssa 

 Kuntien tonttivarannon sijainti ei aina hyvä, jolloin 

turvauduttava yksityisten omistamiin maihin 

 Maapoliittisten keinojen käyttö 

 Tonttitarjonta vuokra-asuntotuotantoon ollut seudun 

kunnissa enemmän satunnaista kuin säntillistä 



• Kehärata muuttaa 

koko seudun 

dynamiikkaa 

 

• Nykyinfra otettava 

tehokäyttöön 

vuokra-

asuntotuotannon 

osalta 



Tiivistelmä 

 MAL-sopimuksen 20 % ARA-tuotantotavoite 

kaikille kunnille ei toimi, vaan tavoite pitää 

asettaa kuntakohtaisesti 

 Olemassa oleva kaupunkirakenne 

hyödynnettävä tehokkaammin vuokra-

asuntotuotannossa 



Lopuksi 

 Pakottamalla toteuttamaan vuokra-asuntojen 

ylituotantoa sinne, missä niille ei ole luontaista 

kysyntää, tuhlataan yhteiskunnan resursseja ja 

hidastetaan yhdyskuntarakenteen tiivistymistä 



Kiitos 


