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Aalto. 
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1 Johdanto 

Asettaessaan 31.5.2007 työryhmän laatimaan ehdotusta valtioneuvoston asuntopo-
liittiseksi toimenpideohjelmaksi ympäristöministeriö totesi tehtävästä ja sen taustasta 
seuraavaa: 

Tausta

Hallitusohjelmassa on linjattu hallituskauden asuntopoliittiset tavoitteet ja päätoimet. Sa-
malla on todettu, että tarkemmat asuntopoliittiset toimenpiteet ja niiden rahoitus päätetään 
vuoden 2007 loppuun mennessä hallituskaudelle laadittavassa valtioneuvoston hyväksymässä 
asuntopoliittisessa toimenpideohjelmassa. Hallituksen finanssipolitiikan yleisperiaatteet on 
puolestaan määritelty hallitusohjelmaan sisältyvässä hallituksen talousstrategiassa sekä val-
tiontalouden kehyksiä vuosina 2008-2011 koskevassa hallituksen päätöksessä.

Tehtävä

Työryhmän tehtävänä on laatia ehdotus valtioneuvoston asuntopoliittiseksi toimenpideohjel-
maksi. Hallitusohjelman mukaisesti ohjelman laadinnassa erityistä huomiota tulee kiinnittää 
asuntopolitiikan ongelmakohtiin kuten vuokra-asuntotarjonnan riittävyyteen ja tonttipulaan. 
Tonttitarjonnan ohella tulee kiinnittää huomiota myös rakennustuotannon muihin tuotantore-
sursseihin, niiden mahdollisiin tuotantokapeikkoihin sekä rakennusalan suhdannetilanteeseen. 
Ohjelman tulee sisältää ehdotukset toimenpiteiden sisällöksi, rahoitukseksi ja ehdotusten 
toteutusaikatauluksi. Ohjelman tulee osaltaan tukea myös hallitusohjelman mukaista halli-
tuksen talousstrategiaa sekä hallitusohjelman tasapainoista toteutumista. 

Ohjelman laadinta tulee koordinoida hallitusohjelmassa mainitun pitkäaikaisasunnotto-
muuden vähentämisen toimenpideohjelman laadinnan kanssa. Hallitusohjelman perusteella 
tullaan tekemään valtion ja Helsingin seudun kuntien välinen toimenpideohjelma kohtuu-
hintaisen tonttitarjonnan lisäämiseksi. Asuntopoliittisen toimenpideohjelman laadinta tulee 
yhteensovittaa myös tämän toimenpideohjelman valmistelun kanssa.

Ryhmä on suorittanut tehtäväänsä myös tietoisena siitä, että korjausrakentamisen strate-
giaa koskeva valmistelu ja päätöksenteko on käynnissä erillisenä hankkeena. 
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2 Asuntopolitiikan haasteista

Maan eri alueilla asumiseen liittyvät olosuhteet eroavat olennaisesti. Osalla kasvu-
seuduista on pula kysyntää vastaavista kohtuuhintaisista asunnoista siedettävällä 
etäisyydellä työpaikkakeskittymistä. Ongelmat ovat selkeimmin nähtävissä Helsin-
gin seudulla, minkä vuoksi sitä on tarpeen käsitellä ohjelmassa laajasti. Toisella ääri-
laidalla ovat väestöään menettävien kuntien vajaakäyttöiset tai jopa tyhjät asunnot. 
Näiden haasteiden rinnalla esille nousevat koko maassa rakentamiseen kohdistuvat 
ympäristölliset ja energiapoliittiset vaatimukset. Nykytilannetta ja kehitysnäkymiä 
on tarkasteltu lähemmin liitteessä 1.  

Asuntopolitiikan kolme keskeistä haastetta kasvukeskuksissa ovat 
kohtuuhintaisen asuntotarjonnan riittävyys kotitalouksien ja kansantalou-
den tarpeisiin nähden 
yhdyskuntarakenteen hajautuminen 
eri väestöryhmien asumistarpeiden ja nykyisen asuntotarjonnan välinen 
ristiriita. 

Asuntojen riittävyys, asumistarpeiden ja nykyisen asuntotarjonnan vastaamat-
tomuus sekä asumismenojen kalleus ovat muodostuneet suurimmissa kasvukes-
kuksissa ongelmaksi etenkin kotitalouksien itsensä mutta myös työmarkkinoiden 
toimivuuden ja talouden kasvuedellytysten kannalta. 

Eniten asuntohintojen nousu vaikeuttaa ensiasunnon ostajien tilannetta. Asun-
totuotannon lisääminen on välttämätöntä kasvavilla kaupunkiseuduilla, erityisesi 
Helsingin seudulla, jossa se on määrällisesti eniten supistunut (kuvioliite 1). Tämä 
edellyttää rakennuskapasiteetin turvaamista, kiinnostuksen lisäämistä asuntotuotan-
toon, riittävästä tonttitarjonnasta huolehtimista ja yksityisessä omistuksessa olevan 
kaavavarannon käyttöön saatavuuden tehostamista.   

Asuntopolitiikalla voidaan vaikuttaa lähinnä tonttien ja asuntojen tarjontaan sekä 
asumiskustannusten korkeuteen. Kaavoituksen ohella tarjonnan kapeikkokohtiin 
kuuluvat mm. valtion ja kuntien vastuulla oleva liikenneinfrastruktuuri, rakennus-
alan toimijoiden määrä, rakentamisen työvoima ja rakennustuotteet sekä uusien 
asukkaiden tarvitsemat palvelut. Sekä kunta- että valtiontalouden raamit ovat tiu-
kat ja asettavat väistämättömät rajat palvelu- ja infrainvestointien määrälle, minkä 
vuoksi investointien kustannustehokkuus, vaikuttavuus ja kumppanuusperusteiset 
rahoituskeinot ansaitsevat kasvavaa huomiota.  

Asuntopolitiikalla on myös suuri elinkeinopoliittinen merkitys. Asuntojen saata-
vuus ja hintataso vaikuttavat keskeisesti työvoiman saatavuuteen ja liikkuvuuteen. 
Asuntopolitiikan elinkeinopoliittinen merkitys korostuu lähivuosina, kun ikäluok-
kien muutoksista aiheutuva poistuma työmarkkinoilla kasvaa nopeasti. 

1.

2.
3.
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Koska suurin osa asunnontarvitsijoista on töissä tai työllistyy pieni- ja keskipalk-
kaisissa ammateissa tai työllistymässä niihin, on tärkeää turvata kohtuuhintaista 
vuokra- ja omistusasuntotarjontaa. Asunnottomuuden vähentämisessä kohtuuhin-
tainen vuokra-asuntotarjonta on avainasemassa.   

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen on ympäristöpoliittisesti merkittävä ongelma. 
Hajautunut yhdyskuntarakenne, jossa asunto-, työpaikka-, asiointi- ja virkistysaluei-
den sekä niitä yhdistävän liikenteen ja teknisen verkoston kokonaisuus toimii epä-
tarkoituksenmukaisesti, lisää henkilöautoliikennettä ja ilmastopäästöjä ja heikentää 
joukkoliikenteen toimintamahdollisuuksia. Hajautumisen pysäyttäminen vaatii täy-
dennysrakentamisen lisäämistä ja uusien asuntoalueiden sijoittamista yhdyskuntara-
kenteen ja joukkoliikenneyhteyksien kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen ja lisääminen vaatii erityis-
toimia pääkaupunkiseudulla. Vaikka sosiaalisia vuokra-asuntoja vapautuu olemassa 
olevasta vuokra-asuntokannasta vuosittain runsaasti, kiireellisessäkin asunnontar-
peessa oleva saattaa joutua jonottamaan asuntoa varsin pitkään vuokra-asuntotarpeen 
ja kysynnän painottuessa pieniin asuntoihin mutta tarjonnan keskikokoisiin. Helsin-
gin seudun sosiaalisten vuokra-asuntojen määrää, kysyntää ja asukasvaihtuvuutta 
valaisee liite 2. Jotta asuntomarkkinat toimisivat hyvin myös heikommassa asemassa 
olevien kohdalla, asunnonjaossa tulee turvata heidän asemaansa tulorajoista luovutta-
essa. Samalla tulee myös kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa saada lisätyksi.  

Haasteena Helsingin seudulla on koko asuntorakentamisen riittämättömyys ra-
kennusresurssien sitoutuessa erittäin korkealla käyttöasteella kannattavuudeltaan 
houkuttelevampiin liike- ja toimistorakennuksiin. Myös korkojen nousu hidastaa 
asuntokysyntää ja lisää varovaisuutta uusien asuntokohteiden aloituksissa. Asunto-
tuotannon lisäämiseksi olisi ennen kaikkea poistettava asuntotuotannon rakenteel-
lisia esteitä ja avarrettava rakentamisen kapasiteettia, missä esivalmistettu pientalo-
tuotanto tarjoaa yhden keinon.   

Rakentamisessa energiatehokkuus on nostettava läpikäyväksi periaatteeksi. Nyt 
rakennettavat asunnot ovat käytössä vähintään 50 vuotta, ja sinä aikana energia- ja 
ilmastopoliittiset tavoitteet kiristynevät edelleen. Jo nykyiset energianhinnat tekevät 
energiantalouden parantamisen taloudellisesti kannattavaksi. Asuntojen ikääntymi-
nen edellyttää korjausmenetelmien kehittämistä tutkimus- ja tuotekehitystoiminnalla 
sekä asuintalojen ylläpito- ja korjauskulttuurin kehittämistä energiankulutuksen vä-
hentämiseksi myös olemassa olevassa rakennuskannassa. 

Väestön ikääntymiseen ja erityisryhmien tarpeisiin on kiinnitettävä huomiota 
asuntopolitiikassa ja erityisesti asumiseen liittyvässä palvelutarjonnassa. Ikäänty-
vien ihmisten kotona asumisen edistämiseksi on kotien oltava ikäihmisten tarpeet 
huomioonottavia, esimerkiksi liikkumisen esteettömyyden suhteen. Tärkeäksi muo-
dostuu iäkkäiden kotipalveluiden turvaaminen. Lisäksi on niille, jotka eivät pysty 
enää asumaan tavallisessa asunnossa, oltava tarjolla riittävästi palveluasuntoja tai 
asuntoja, joihin on saatavissa palveluja.  

Lähiöiden merkitys etenkin kohtuuhintaisten asuntojen tarjonnassa on keskeinen. 
Maahanmuuton merkittävä kasvu ja asumistarpeiden eriytyminen saattavat lisätä 
asuinalueiden ja lähiöiden sosiaalista ja väestöllistä yksipuolistumista. Mm. näistä 
aiheutuviin haasteisiin vastataan lähiöohjelmalla. 

Väestön keskittyminen kasvukeskuksiin heikentää asukkaita menettävien kun-
tien taloutta ja toimintaedellytyksiä. Kunnat tarvitsevat hyviä toimintamalleja ja 
asiantuntemusta, jotta niillä olisi edelleen tarjottavana hyvä elin- ja asuinympäristö 
asukkailleen. Valtion ja kuntien laina- ja takausriskit väestöään menettävillä alueilla 
ovat merkittäviä, ja niiden vähentämistä on määrätietoisesti jatkettava Asumisen 
rahoitus- ja kehittämiskeskuksen ja ao. kuntien yhteistyönä.  
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3 Julkisen talouden ehdoista

Vaikeutuva haaste liittyy myös julkisen talouden kestävyyteen. Väestön ikääntyes-
sä valtion ja kuntien menot kasvavat sosiaali-, terveys- ja eläkesektoreilla samalla, 
kun ikääntyminen vähentää verotuloja. Uhkakuvana on velkaantumiskierre, jossa 
paisuvan julkisen velan korkomenot syövät tilaa muilta tarpeilta ja pakottavat niitä 
koskeviin lisääntyviin säästöihin. Vuoden 200� lopulla valtiolla oli velkaa lähes 5� 
miljardia euroa ja kunnillakin noin � miljardia euroa (EMU-velka). Kuntien velkaan-
tuminen on ollut nopeaa huolimatta yleisen talouden suotuisasta kehityksestä, ja 
valtiontalouden ennakoidaan päätyvän jo keskipitkällä aikavälillä uudelleen pitkä-
aikaisesti alijäämäiseksi.

Erilaisten toimenpide- ja panostustarpeiden vaikuttavuuden kriittinen vertailu 
ja huolellinen painopisteiden asettelu korostuvat; samoin valtion ja kuntien selkeä 
vastuunjako. Julkisen talouden tiukentuessa kaikkia harkinnanvaraisia panostuk-
sia on arvioitava myös niiden kansantaloudellisten vaikutusten kautta. Tavoitteena 
on oltava sellainen hyvin hoidettu asuntopolitiikka, joka tukee talouden kasvua ja 
säästää sosiaali- ja terveysmenoja ja julkisten kokonaismenojen määrää. Asuntopoli-
tiikalla on myös merkittävä vaikutus seutujen menestymiseen ja sitä kautta valtion 
ja kuntien verotuloihin. 

Julkisen talouden kestävyyden turvaamiseksi hallitus on talousstrategiassaan aset-
tanut tavoitteeksi, että valtiontalouteen muodostuu yhtä prosenttia bruttokansantuot-
teesta vastaava ylijäämä vaalikauden lopussa. Tähän tavoitteeseen ei olla hallituksen 
29.11.2007 tarkistetun vakausohjelman mukaan pääsemässä. Vaikka asuntopoliitti-
sessa toimenpideohjemassa tähän liittyviä näkökohtia ja toimia ei ole tarkasteltu, 
on ohjelmassa kuitenkin pyritty kiinnittämään toimeksiannon mukaisesti huomiota 
edellä todettuihin näkökohtiin ja rajoitteisiin pitäen lähtökohtana myös sitä, että halli-
tus päättää valtiontalouden menojen ja tulojen tarkasta määrästä ja kohdentumisesta 
viime kädessä vuotuisten kehys- ja talousarviopäätösten yhteydessä.  

Hallitusohjelmassa asuntopolitiikan päämääräksi on linjattu 
sovittaa yhteen ihmisten asumisen toiveet ja tarpeet, yhteiskunnan tarpeet 
ja kestävä kehitys 
edistää jokaisen mahdollisuutta tarpeitaan ja toiveitaan vastaavaan asu-
miseen. 

Asuntopoliittinen toimenpideohjelma painottaa sellaisia rakenteellisia toimia, jot-
ka turvaavat näiden päämäärien saavuttamista parantamalla asunto- ja rakennussek-
torin terveitä toimintaedellytyksiä ja edesauttamalla hallituksen talousstrategiassa 
viitattua suotuisaa talouskehitystä.  

•

•
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4 Toimenpiteet 

Työryhmä on ryhmitellyt toimenpide-ehdotukset viiden aihepiirin alle: 

Asuntorakentamisen lisääminen kasvukeskuksissa ja erityisesti Helsingin 
seudulla sekä kasvukeskusten kohtuuhintaisen vuokra-asuntotarjonnan 
turvaaminen
Erityisryhmien asuntotilanteen parantaminen 
Vähenevän asuntokysynnän alueet 
Olemassa olevan asuntokannan laadusta huolehtiminen sekä lähiöiden 
kehittäminen
Muut hallitusohjelman toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet

Hallitusohjelmasta ja edellä käsitellyistä haasteista seuraa, että ehdotuksista puolet 
liittyy aihepiirin 1 asioihin.  

4.1 
Asuntorakentamisen lisääminen kasvukeskuksissa 
ja erityisesti Helsingin seudulla sekä kasvukeskusten 
vuokra-asuntotarjonnan turvaaminen

Hallitusohjelma:
”Hallituksen asuntopolitiikan tavoitteena on sovittaa yhteen ihmisten asumisen 
toiveet ja tarpeet, yhteiskunnan tarpeet ja kestävä kehitys. Hallitus edistää jokaisen 
mahdollisuutta tarpeitaan ja toiveitaan vastaavaan asumiseen. 
Asuntomarkkinoiden vakauttamiseksi vauhditetaan valtion, kuntien ja alan toimi-
joiden yhteisin toimenpitein tontti- ja asuntotarjontaa kysyntään vastaamiseksi. 
Tavoitteena on lisätä kohtuuhintaista asuntotuotantoa työvoiman saatavuuden ja 
elinkeinoelämän kilpailukyvyn turvaamiseksi erityisesti kasvukeskuksissa Valtio 
jatkaa asuntotuotantoon sopivien maidensa myymistä kunnille kohtuuhintaisesti 
tarvittaessa maankäyttösopimuksia hyödyntäen. 
Edistetään kaavoitus- ja maapoliittisten keinojen monipuolista käyttöä kunnissa 
hyvän yhdyskuntasuunnittelun toteuttamiseksi sekä kuntien maanhankinnan ja 
tonttitarjonnan lisäämiseksi. Laaditaan toimenpideohjelma valtion ja Helsingin 
seudun kuntien kesken kohtuuhintaisen tonttitarjonnan lisäämiseksi. Edistetään 
vuokrapientalotuotantoa. Kehitetään pientalovaltaiseen ja tiiviiseen asuntorakenta-
miseen soveltuvia asuntoalueiden toteutusmalleja, nopeutetaan kaavoitusprosesseja 
ja arvioidaan valitusjärjestelmiä. Hallitus seuraa 1.3.2007 voimaan tulleen maan-
käyttö- ja rakennuslain uudistuksen vaikutuksia kaavoituksen nopeuttamiseksi ja 
joustavoittamiseksi. Kaavoitusta tehostetaan edelleen selkeyttämällä valituslupa-

1.

2.
3.
4.

5.

•

•

•
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prosessien vaatimuksia ja aikatauluja. Otetaan käyttöön valituslupa korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta sellaisissa hallinto-oikeuden päätöksissä asemakaavaa koskevissa 
asioissa, joissa ei ole muutettu valituksen kohteena ollutta viranomaisen päätöstä. 
Kunnallistekniikka-avustuksia myönnetään huomioiden kuntien välisen yhteistyön 
tiivistyminen asumisessa ja maapolitiikassa PARAS-hankkeen tavoitteiden mukai-
sesti samalla huomioidaan tarve kohtuuhintaiseen ARA-tuotantoon avustettavilla 
alueilla. Edistetään ehyiden yhdyskuntarakenteiden muodostumista ja täydennys-
rakentamista. Valtion tukeman vuokra-, osaomistus-, ja asumisoikeustuotannon 
edellytyksiä parannetaan mm. poistamalla asukasvalinnan tulorajat. Kehitetään 
asukasvalintaan liittyvää tarveharkintaa ottaen huomioon vuokra-asuntojen sosi-
aalinen käyttötarkoitus. 
Selvitetään kiinteistörahastolainsäädäntöä ja uudistetaan osakeyhtiömuotoisten 
kiinteistörahastojen verotus siten, että suomalaisten kiinteistörahastojen kilpailuky-
ky turvataan sijoitusten ohjaamiseksi mm. vuokra-asuntomarkkinoille Suomessa.
Kiinnitetään huomiota rakennusalan kilpailun toimivuuteen."

Toimenpiteet:

Kaavoitusta sujuvoitetaan koko maassa tarkistamalla maankäyttö- ja raken-
nuslakia selvityshenkilö Lauri Tarastin selvitystyön pohjalta sekä edistämäl-
lä ns. parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa kaavojen laadinnassa sekä viran-
omaistoiminnassa ja valitusten käsittelyssä. Otetaan käyttöön valituslupa 
korkeimmalta hallinto-oikeudelta sellaisissa hallinto-oikeuden päätöksissä 
asemakaavaa koskevissa asioissa, joissa ei ole muutettu valituksen kohteena 
ollutta viranomaisen päätöstä.
Asuntotonttitarjontaa lisätään ja kaavatonttien käyttöön saamista var-
mistetaan erityisesti Helsingin seudulla edellytysten luomiseksi seudun 
kuntien yhdessä asettamalle noin 12 000 - 13 000 asunnon vuosituotan-
totavoitteelle. Asiaa koskeviin tarkempiin toimenpiteisiin, joihin liittyvä 
mahdollinen kuntien ja valtion aiesopimuksessa on tutkittavana erikseen, 
voisivat sisältyä mm. seuraavat:  
      a. Kuntien asemakaavoitusta lisätään kuntakohtaisin tavoittein 
seudun kuntien yhdessä sopiman asuntotuotantotavoitteen turvaamisek-
si yhdyskuntarakennetta eheyttävällä tavalla. Kaavoitusta suunnataan 
joukkoliikenneyhteyksiin, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuen pyrki-
myksenä saada näille alueille myös kaupunkimaisia pientaloalueita.  
      b. Kunnat ottavat käyttöön parhaita käytäntöjä kaavaprosessien suju-
voittamiseksi.  
      c. Kuntien omistamien omakotitonttien tarjontaa lisätään erityisesti 
kehyskunnissa.     
      d. Kuntien maanhankintaa vapaaehtoisin toimin lisätään. Maapoli-
tiikan keinojen käyttöä lisätään ja keinoja käytetään nykyistä monipuoli-
semmin. 
      e. Kunnat voidakseen ohjata paremmin asemakaava-alueiden ulko-
puolella tapahtuvaa rakentamista ottavat harkittavakseen tarpeen laajen-
taa MRL:n 1� §:ssä tarkoitettua suunnittelutarvealuetta.  
      f. Pääkaupunkiseudulle laaditaan kuntien yhteinen yleiskaava ja 
lisätään Helsingin seudun kuntien alueidenkäytön yhteensovitusta. 
Kaavoitustavoitteiden saavuttamista tuetaan uudistettavilla 30 %:n kunnal-
listekniikka-avustuksilla, joihin varataan vuosittain 10 milj.euroa v.2010–2012 
ja joita kehitetään siten, että ne sidotaan kohtuuhintaisen asuntotuotannon 
toteutumiseen, kuntien välisen yhteistyön edistämiseen ja yhdyskuntara-

•

•

•

1.

2.

3.
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kenteen eheyttämiseen.  Avustus kohdistuu kasvukeskuksiin painopisteenä 
Helsingin seutu.  
Valtioneuvoston päätös valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista tarkis-
tetaan Helsingin seutua koskien riittävän tonttitarjonnan ja yhdyskuntara-
kennetta eheyttävän rakentamisen tukemiseksi.  
Kaavoitus- ja lupaprosesseja uudistettaessa otetaan tavoitteeksi prosessien 
sujuvuuden lisääminen, ja säännöksiä uudistettaessa arvioidaan aina niiden 
vaikutus prosessien sujuvuuteen. Kehitetään kaava- ja rakentamismäärä-
yksiä siten, että niillä on tarvittava ilmasto- ja energiapoliittinen ohjaus-
vaikutus.  
Ympäristöministeriö ja Suomen Kuntaliitto edistävät yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa kuntien ja yksityisen tahon kumppanuutta kaavoituk-
sessa ja alueiden toteuttamisessa ohjaamalla yhteistyösopimusten laatimista 
ja kehittämällä yhteistyön laatua parantavia toimintamalleja.  
Kehitetään yhteistyötä asuntoalueiden toteuttamiselle välttämättömien val-
tion vastuulla olevien liikenneinfrahankkeiden toteuttamisen ja kuntien 
kaavoituksen välillä. Kasvavilla kaupunkiseuduilla valtion tarpeista va-
pautuvat asuntorakentamiseen soveltuvat alueet selvitetään ja luovutetaan 
kunnille kohtuuhintaisesti tarvittaessa maankäyttösopimuksia hyödyntäen. 
Kuntien asunto-ohjelmissaan kohtuuhintaiseen vuokra-asuntotuotantoon 
osoittamat tontit valtio myy ensisijaisesti ao. kunnalle ns. Ara-hintaan.  
Hyödynnetään Helsingin seudun asuntoaluekaavoituksessa nykyisiä ra-
tayhteyksiä sekä varaudutaan Länsimetron ja Kehäradan avaamiin mah-
dollisuuksiin. Tehostetaan työssäkäyntialueen liikennesuunnittelua seu-
dullisena kokonaisuutena sekä alueidenkäytön ja liikenteen suunnittelun 
yhteensovittamista. 
Helsingin seudun riittävän vuokra-asuntotarjonnan ja -tuotannon turvaa-
miseksi otetaan vuoden 200� aikana käyttöön perinteisen Ara-tuotannon 
ja markkinaehtoisen tuotannon väliin sijoittuva uusi tuotantomuoto, jossa 
hyödynnetään vuokra-asuntoihin suuntautuvaa investointikiinnostusta. 
Valtio luo näiden vuokratalojen rakentamiseen täytetakausjärjestelmän ra-
kentamislainojen korkokustannusten minimoimiseksi, kun omistaja sitou-
tuu pitämään asunnot 20 vuotta vuokra-asuntoina. Välimalli toteutetaan 
siten, ettei synny ristiriitaa kilpailulainsäädännön kanssa. Vuokratason koh-
tuullisuusvaatimus toteutetaan sitä kautta, että tontinluovutuksissa kilpailu 
tapahtuu asuntovuokrien edullisuudella.
Helsingin seutua koskevassa mahdollisessa aiesopimuksessa voitaisiin so-
pia, että kunnat ja valtio sitoutuvat tonttipolitiikassa siihen, että tontteja luo-
vutetaan vuokra-asuntotuotantoon markkinahintaa halvemmalla, jos ton-
teille rakennettavien vuokratalojen omistajat sitoutuvat pitämään kohteet 
vuokra-asuntokäytössä vähintään 20 vuotta. Vuosittaisesta 12 000–13 000 
asunnon tuotannosta toteutetaan 20 prosenttia kohtuuhintaisena valtion 
tukemana vuokra-asuntotuotantona. 
 Kiinteistörahastoja koskevien verosäännösten uudistamista selvitetään 200� 
ja uudistus saatetaan voimaan mahdollisimman nopeasti. Tarkoitus on lisätä 
pääomia ja sijoittajien kiinnostusta vuokra-asuntorakentamiseen poistamal-
la kaksinkertainen verotus. Uudistus toteutetaan siten, että se lisää uusien 
vuokra-asuntojen rakentamista. 
Asuntotuotannon edellytysten parantamiseksi rakennuskustannuksia py-
ritään kohtuullistamaan ja lisäämään asuntorakentamisen kysyntä- ja kus-
tannusohjautuvuutta. Mahdollistetaan kokeilut, joissa rakentaminen voi 
joillakin kokeiluun halukkaiden kuntien kaava-alueilla tapahtua keven-
netyillä rakentamis- ja kaavamääräyksillä. Tehokkuushyötyjen saavutta-
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miseksi toteutetaan myös riittävän suuria aluekokonaisuuksia kilpailusta 
tinkimättä.     
Käynnistetään kasvavia kaupunkiseutuja koskeva selvityshanke, jossa arvi-
oidaan, missä määrin kuntien laatimissa kaavoissa tai Suomen rakentamis-
määräyskokoelmassa on tarpeettomasti rakennuskustannuksia kohottavia 
määräyksiä. 
Vuokrapientalotuotannon edistämiseksi avataan mahdollisuus tuottaa 
vuokra-asuntojen korkotuella sellaisia asunto-osakeyhtiötaloja, joissa vuok-
ralaisella on mahdollisuus lunastaa pientaloasunto omakseen.
Selvitetään mahdollisuudet parantaa ensiasunnonostajien asemaa ja edistää 
työvoiman liikkuvuutta kehittämällä ASP-järjestelmää ja omistusasuntojen 
osatakausjärjestelmää. Kehitetään vapaarahoitteisia asumisoikeusasuntoja 
koskevaa lainsäädäntöä kysyntään vastaamiseksi. 
Sosiaalisia vuokra-asuntoja vapautuu vuosittain jaettavaksi yli �0 000, joista 
noin 20 000 pääkaupunkiseudulla. Vapautuvat asunnot ovat myös sosi-
aalipolitiikan tärkeä työväline. Edellytykset tälle turvataan toteuttamalla 
asukasvalinta sosiaalisen tarveharkinnan perusteella asukasvalintaohjei-
den mukaisesti myös luovuttaessa asukasvalinnan tulorajoista. Samalla 
kiinnitetään huomiota työn perässä korkeiden asumiskustannusten alueille 
muuttavien asemaan sekä turvataan liikuntaesteisten etuoikeus sellaisiin 
vapautuviin asuntoihin, joissa esteettömyys on erityisesti huomioitu. 
Valtion tukeman tuotannon kohdentamisessa perusteena on asuntojen pit-
käaikainen käyttötarve ja hankkeiden taloudellinen kestävyys. 
Sosiaalisia vuokra-asuntoja vapautuu käyttö- ja luovutusrajoitusten piiristä 
yli 70 000 vuoteen 2015 mennessä. Sellaisille asuntomarkkina-alueille, joilla 
valtion tuella tuotettuja käyttö- ja luovutusrajoituksista vapautuvia asuntoja 
ei säilytetä vuokra-asuntokäytössä, ei tule myöskään tukea muiden kuin 
erityisryhmille tarkoitettujen uusien asuntojen tuottamista, ellei siihen ole 
tapauskohtaisia painavia syitä. 
Varaudutaan lisäämään valtion tukemaa tuotantoa kasvukeskuksissa raken-
nuskustannus- ja suhdannekehityksen antaessa siihen edellytyksiä. Ottaen 
huomioon Helsingin seudun muusta maasta poikkeava kustannus- ja ky-
syntätilanne otetaan aiesopimukseen sitoutuvissa kunnissa käyttöön v.200� 
aikana v.2011 loppuun saakka muille kuin erityisryhmille rakennettavien 
korkotukivuokra-asuntojen käynnistysavustus.  
Markkinoiden toimivuus rakentamisessa ja rakennustuoteteollisuudessa 
on tärkeää. Sitä seurataan jatkuvasti ja puututaan havaittuihin epäkohtiin. 
Erikokoisten toimijoiden markkinoille tulon tulee olla mahdollisimman 
helppoa. 
Arvioidaan vuonna 200� yleishyödyllisyyssäännösten vaikutuksia vuok-
ra-asuntotuotannon lisäämistavoitteen kannalta ja tehdään ehdotukset 
mahdollisiksi säädösmuutoksiksi. Yleishyödyllisyyssäädösten sosiaalinen 
perustarkoitus säilytetään. 
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4.2  
Erityisryhmien asuntotilanteen parantaminen 

Hallitusohjelma:
"Erityisryhmien investointiavustusten myöntämistä jatketaan painopisteen ollessa 
vanhusten asumisessa. 
Pitkäaikaisasunnottomien avustamisessa tukiprosentti korotetaan 50 prosenttiin ja 
nostetaan opiskelijoiden ja vammaisasuntojen tukiprosentteja.
Osana asuntopoliittista toimenpideohjelmaa laaditaan pitkäaikaisasunnottomuuden 
vähentämisohjelma vuosille 2008–2011.
Selvitetään asuntorahaston tukien käyttöalueen laajentamista palveluasumises-
sa".

 

Toimenpiteet:
Otetaan käyttöön vuoden 2009 alusta 50 %:n avustusluokka pitkäaikaisasun-
nottomille. Samalla korotetaan erityisryhmien investointiavustuksen enim-
mäistukitasoja siten, että opiskelijoiden ja vammaisten asuntojen enimmäis-
tukiprosentteja voidaan nostaa. Avustuksen mitoitus perustuu todelliseen 
tuen tarpeeseen, joka arvioidaan hankekohtaisesti ja ottaen huomioon omis-
tajayhteisön taloudellinen tila.  
Erityisryhmien investointiavustukset korotetaan �5 milj.euroon vuosiksi 
200�–2011. Vammaisten, mukaan lukien kehitysvammaisten asuntojen li-
säämiseen liittyen valmistellaan ohjelma laitospaikkojen vastaavaksi vä-
hentämiseksi. 
Ympäristöministeriö laatii vuonna 2009 selvityksen tukien käyttöalueen 
laajentamisesta palveluasumisessa. Selvityksessä kartoitetaan ilman tukia 
tapahtuva palveluasuntotarjonta ja arvioidaan valtion tukien tarkoituksen-
mukaiset rajaukset yhteistyössä kilpailuviraston kanssa. Valtion tuet säily-
tetään investointitukina eikä tarkoituksena ole kanavoida valtion rahoitusta 
tarjontaan, jolla on edellytykset toteutua ilman valtion tukia.  
Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisen toimenpideohjelman valtiolle 
kohdistuvat ehdotukset täsmentyvät alkuvuonna 200�. 

4.3  
Vähenevän asuntokysynnän alueet 

Hallitusohjelma: 
"Erityisesti vähenevän asuntokysynnän alueita varten jatketaan ja kehitetään 
muun muassa akordi- ja avustusjärjestelmiä asuntojen käytön monipuolistamiseksi 
ja asuntokannan uudistamiseksi kunnoltaan ja sijainniltaan paremmin kysyntää 
vastaavaksi.
Jatketaan varainsiirtoverovapautta vuoden 2012 loppuun kuntien järjestellessä 
vuokra- ja asumisoikeusasuntojensa omistamista laajemmille alueellisille ja valta-
kunnallisille kuntaomisteisille toimijoille."
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Toimenpiteet: 
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus jatkaa yhteistyössä kuntien kanssa 
Käyttöaste-projektin toimintamalleja uudella projektilla ja edistää ja kehit-
tää yhteistyössä asuinkiinteistöjen suunnitelmallista omistajuutta, käyttöä 
ja hoitoa sekä tukee asuinalueiden ja elinympäristön laadun parantamista 
kehittämällä niiden kokonaistaloudellisuutta ja ennakoivaa lainariskien 
hallintaa. Samoin edistetään kuntien asuntostrategioiden ja niihin liittyvien 
ohjelmien suunnittelua. Purkuavustuksiin ja -akordeihin sekä väestöltään 
vähenevien kuntien asuinympäristökehittämiseen varattu rahoitus säilyte-
tään nykyisen suuruisena.  
Otetaan vuonna 2009 käyttöön uusi valtion täytetakaus rahalaitoslainoille 
aravalainojen takaisinmaksua varten.  
Tehdään taloudellisissa vaikeuksissa olevien vuokrataloyhtiöiden avustus 
mahdolliseksi myös korkotukitaloille vuonna 2009, ja turvataan akordi- ja 
avustusvaltuudet. 
Jatketaan varainsiirtoverovapautta vuoden 2012 loppuun kuntien järjestel-
lessä vuokra- ja asumisoikeusasuntojensa omistamista laajemmille alueel-
lisille ja valtakunnallisille kuntaomisteisille toimijoille.

4.4  
Olemassa olevan asuntokannan laadusta 
huolehtiminen sekä lähiöiden kehittäminen

Hallitusohjelma:
"Asuntopolitiikassa varaudutaan väestön ikääntymisen ja energiatehokkuuden 
lisäämisen vaatimuksiin. Korjaus- ja energia-avustuksilla tuetaan erityisesti asuin-
talojen hissien rakentamista ja korjaamista, vanhusten ja vammaisten asuntojen 
korjaamista kotona asumisen mahdollistamiseksi sekä asuinrakennusten energia-
tehokkuuden parantamista.
Korjaus- ja energia-avustuksiin varataan riittävät määrärahat ja niitä käytetään 
mm. energia-avustuksiin kuten pientalojen ympäristöystävällisiin lämmitysta-
pamuutoksiin sekä asuinkiinteistöjen energiatalouden parantamista selvittäviin 
kuntoarvioihin ja energiatehokkuutta parantaviin investointeihin.
Korjausavustusten ja asuinkiinteistöjen talousjätevesijärjestelmien parantamiseen 
tarkoitettujen avustusten tulorajoja korotetaan.
Asunto-osakeyhtiötalojen peruskorjaamisessa korkotukilainan osuutta nostetaan 
ja lisätään kilpailuttamista.
Käynnistetään poikkihallinnollinen ohjelma lähiömäisten asuinalueiden viihtyvyy-
den parantamiseksi tavoitteena ehkäistä segregaatiota ja lisätä alueiden kilpailuky-
kyä sekä kehittää kiinteistöjen käyttöä ja kuntoa. Erityisesti pyritään aktivoimaan 
paikallista kehittämistyötä."

Toimenpiteet:  
Uusien hissien rakentamisen edistämiseksi vanhoihin taloihin yhtenäiste-
tään korjaustöihin liittyvien rakennusmääräysten viranomaistulkintoja si-
ten, että lupaharkinnassa otetaan huomioon myös hissin vaikutus portaissa 
tapahtuvien onnettomuuksien vähenemiseen. Korjausavustusten rahoitus 
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säilytetään v.2009–2011 ennallaan ja energia-avustuksia arvioidaan laadit-
tavana olevassa hallituksen ilmasto- ja energiastrategiassa. 
Korjausavustusten vanhusten ja vammaisten tulorajoja nostetaan vuonna 
2009 keskimäärin 15 % ja  vuonna 2011 10 %.
Veteraanien tulorajoja nostetaan v. 200� alkaen siten, että ne ovat pysyvästi 
30 prosenttia korkeammat kuin muiden korjausavustusten tulorajat. Avus-
tus ja korotetut tulorajat ulotetaan v. 200� koskemaan myös veteraanien 
leskiä. 
Haja-asutusalueiden talousjätevesiavustuksen tulorajoja nostetaan vuosiksi 
200�–2010 keskimäärin 30 prosentilla. Vuosiksi 2011 – 2012 korotettuja tulo-
rajoja alennetaan 10 prosentilla ja vuosiksi 2013 – 2014 edelleen 10 prosen-
tilla. Valtuus pidetään nykyisen suuruisena 3 milj.eurona/vuosi.
Rakennusten energiatalouden parantamiseksi otetaan asunto-osakeyhti-
öiden perusparantamisessa vuonna 2009 käyttöön korotettu energiatalou-
dellisten korjausten korkotukilaina, jossa korkotukilainan enimmäisosuus 
rakennuskustannuksista on 40 prosentin sijasta 50 prosenttia. Korkotuella 
myös tasapainotetaan rakentamisen kysynnässä esiintyviä suhdannevaih-
teluita ja edistetään näin hintavakautta. 
Lähiöiden sosiaalista eheyttä tuetaan poikkihallinnollisella lähiöohjelmalla, 
jonka valtionrahoitus korotetaan 3 milj.euroksi/vuosi v.2009–2011 ja ra-
hoitusosuus 10 prosentista 20 prosentiksi kuitenkin niin, että tutkimus- ja 
selvityshankkeissa osuus voi olla 100%.   
Ottaen huomioon julkisen talouden kestävyyden turvaamiseen kohdistu-
vat jatkossa vaikeutuvat haasteet ympäristöministeriö asettaa VATT:n pu-
heenjohdolla työskentelevän työryhmän, jonka tehtävänä on laatia vuoden 
200� aikana selvitys erilaisiin korjaus- ja muihin tarpeisiin liittyvien tukien 
tarkoituksenmukaisesta kohdentamisesta muuttuvissa olosuhteissa. Työssä 
arvioidaan tukimuotojen kustannustehokkuutta ottaen huomioon väestö-
rakenteen muutoksesta yhteiskunnalle tulevat kustannuspaineet ja tarve 
näiden kustannusten vähentämiseen. Kuntaliitto otetaan mukaan työhön. 

  

4.5  
Muut hallitusohjelman toteuttamiseen 
liittyvät toimenpiteet

Hallitusohjelma: 
"Toteutetaan valtion asuntorahaston toimesta korjausrakentamisen koerakentamis-
ohjelma ja kehitetään alueellista korjaus- ja energianeuvontaa.
Vuonna 2008 aloittavan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toiminta-
edellytyksiä parannetaan osoittamalla sille asuntorahastosta resursseja asumisen 
kehittämishankkeisiin.
Valtion asuntorahaston asemaa selvitetään ja tuloutus asuntorahastosta valtion 
talousarvioon mitoitetaan siten, ettei asuntopoliittisten toimenpiteiden rahoitus 
vaarannu.
Matalaenergiarakentamista edistetään mm. rakentamismääräyksiä tarkistamalla ja 
lisätään tietoa  rakennusten energiakulutuksesta."
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Toimenpiteet:
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus valmistelee vuoden 200� aikana 
yhteistyössä VTT:n, TEKES:in, Suomen Kiinteistöliiton, RAKLI:n ja asumi-
sen osaamisklusterin kanssa ehdotuksen korjausrakentamisen koerakenta-
misohjelmaksi ja asumisen kehittämishankeohjelmaksi vuosille 2009–2012. 
Ehdotuksessa otetaan huomioon eri tahoilla käynnissä olevat ja suunnitellut 
vastaavat ohjelmahankkeet kuten TEKES:in syksyllä 2007 käynnistämään 
Kestävä yhdyskunta -teknologiaohjelmaan sisältyvät rakennusten korjaus-
toiminnan kehittämiseen, rakennusten energiatehokkuuden huomattavaan 
parantamiseen ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönoton edistämiseen 
liittyvät hankkeet. Ehdotus laaditaan virkatyönä, ja ohjelman rahoituksesta 
päätetään tämän jälkeen.   
Valtion asuntorahaston asemaa koskeva selvitys laaditaan ympäristöminis-
teriön ja valtiovarainministeriön yhteistyönä kevään 200� aikana.    
Omistusasuntojen korkotukilainoitusta kehitetään siten, että se kohdenne-
taan matalaenergiatalojen rakentamiseen. 
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LIITTEET 

LIITE 1

Taustaa 1: 

Nykytilanne ja kehitysnäkymät

Suomen taloudellinen kehitys on ollut viime vuosina poikkeuksellisen hyvä. Ko-
titalouksien tulot ovat nousseet nopeasti ja työllisyys parantunut. Työttömyys on 
vähentynyt, ja monilla aloilla on jo pulaa työvoimasta. Suomen ja maailmantalouden 
näkymät ovat edelleen hyvät, vaikka ne ovatkin viime kuukausina heikentyneet. 
Myös riskitekijöitä talouskehitykseen on: 

USA:sta alkanut rahoitusmarkkinoiden häiriö on nostanut rahoituksen 
hintaa 
inflaatio on kiihtynyt ja energian hinnan nousu sekä palkkasopimusten 
taso lisäävät inflaatiopaineita 
kotitalouksien lisääntynyt velkaantuminen voi rajoittaa kotimaista kulu-
tusta.     

Asuntomarkkinoilla on vahva asuntokysyntä ja asuntojen hintojen nousu jatkunut 
lähes keskeytyksettä koko laman jälkeisen ajan. Hyvä talous- ja tulokehitys, asunto-
rahoituksen ehtojen parantuminen ja historiallisesti matala korkotaso ovat luoneet 
kotitalouksille hyvät edellytykset kohentaa asumistaan. Vaikka korkotaso on noussut 
kaksi prosenttiyksikköä nopealla aikataululla, on asuntokysyntä edelleen korkealla 
tasolla eikä hintakehitys ole juurikaan hidastunut. Merkkejä asuntokysynnän vähe-
nemisestä on kuitenkin ilmaantunut, sillä myymättömien uusien asuntojen määrät 
ovat nousseet ja hankkeiden aloituksia on siirretty eteenpäin. Uudet tuloratkaisut 
lisäävät ansioita edelleen nopeasti. 

Vuokra-asuntojen saatavuus on parantunut 1990-luvun alkuvuosista lähtien va-
kaasti ja edelleen 2000-luvun alkuvuosina. Myös asunnottomuus on vähentynyt 
joskin tuskallisen hitaasti. Aivan viime vuosina vuokramarkkinat ovat kuitenkin 
jälleen kiristyneet toisaalta hyvän työllisyyskehityksen ja muuttoliikkeen seurauk-
sena, ja toisaalta siksi että vuokra-asuntoja on myyty omistusasunnoiksi ja vuokra-
asuntojen uustuotanto on ollut vähäistä kysynnän painottuessa omistusasumiseen. 
Vaikka vuokra-asuntojen saatavuus kokonaisuutena on edelleen kohtuullisen hyvä, 
myös merkkejä markkinatilanteen kiristymisestä on katsottu ilmenneen. Helsingin 
seudun sosiaalisten vuokra-asuntojen määrää, kysyntää ja asukasvaihtuvuutta va-
laisee liite 2. 

 Asuntorakentaminen on ollut vilkasta: kaudella 2004–2007 asuntorakentaminen on 
kasvanut joka vuosi ja vuonna 2007 asuntorakentamisen kokonaismäärä on noin nel-
jänneksen korkeampi kuin 2003. Erityisesti pientalojen tarve ja kysyntä on kasvanut 
kerrostalojen osuuden puolestaan supistuessa. Asuntorakentaminen on lisääntynyt 
nimenomaan kasvukeskusten ulkopuolella. Helsingin seudulla asuntorakentaminen 
on hyvästä talousympäristöstä ja vahvasta kysynnästä huolimatta jopa vähentynyt, 
mikä on ollut omiaan ylläpitämään asuntohintojen nousua ja hakeutumista asumaan 
yhä kauemmas seudun työpaikoista (kuvioliitteet 1-2). Vähäisen kaavoitettujen asun-
totonttien tarjonnan ja korkean hintatason vuoksi pientalorakentamista on jouduttu 
toteuttamaan lisääntyvästi kehyskuntiin ja myös asemakaava-alueiden ulkopuolelle. 
Pitkät työmatkat ja lisääntyvä autoliikenne aiheuttavat kustannuksia niin kotitalouk-
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sille kuin julkiselle sektorille. Kehitys on ristiriidassa ilmastomuutoksen hillintään ja 
kestävään kehitykseen liittyviin tavoitteisiin nähden, jotka edellyttävät täydennysra-
kentamisen lisäämistä ja uusien asuntoalueiden sijoittamista yhdyskuntarakenteen 
ja joukkoliikenneyhteyksien kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.  

Myönteinen talouskehitys on lisännyt investointeja, ja varsin vireän asuntorakenta-
misen ohella muu rakentaminen on jopa poikkeuksellisen vilkasta. Asuntokysyntään 
vastaaminen törmää lisääntyvästi rakentamisen voimavarojen rajallisuuteen, mm. 
työvoiman puutteeseen. Kapasiteetin korkea käyttöaste sekä rakentamisen korkea 
hinta- ja kustannustaso ovat johtaneet hankkeiden lykkäytymisiin.   

Taustaa 2: 

Kaavoituksesta ja tonttitarjonnasta

Asuntoalueiden toteuttaminen on monivaiheinen prosessi, jolle luodaan pohjaa pitkä-
jänteisellä ja johdonmukaisella maapolitiikalla. Kunnan oman maapoliittisen aseman 
vahvistaminen on tonttien oikea-aikaisen käyttöön saamisen ja kuntatalouden kan-
nalta tärkeää. Kuntien tulisi tarpeen ja olosuhteiden mukaan käyttää monipuolisesti 
maapolitiikan keinoja, vapaaehtoisen maanhankinnan ja maankäyttösopimusten 
lisäksi tarvittaessa myös mm. rakentamiskehotuksia ja lunastuksia.  

Asuntotonttien tarjontaan ja kysyntään liittyvät ongelmat kärjistyvät erityisesti 
Helsingin seudulla. Seudun kunnat ovat yhdessä sopineet asuntotuotannon nostami-
sesta 12 000 – 13 000 asuntoon vuodessa nykyisestä n. � 500 asunnosta, mikä merkit-
see asuntotuotannon lisäämistä 40 – 50 % (kuvioliite 1). Viime vuosina on Helsingin 
seudulla kaavoitettu vuosittain n. 1 milj. kerrosneliömetriä uutta asuntokerrosalaa, 
ja tämä taso ei riitä lisääntyvän asuntotuotannon tarpeisiin. Tarvitaan toimenpiteitä 
kuntien kaavoituksen ja maapolitiikan tehostamiseksi sekä jo kaavoitettujen tonttien 
käyttöön saamiseksi.   

Pelkästään tonttien tarjontaa lisäämällä ei kuitenkaan pystytä varmistamaan asun-
totuotannon kasvua. Asuntotuotannon lisääminen edellyttää, että riittävän tonttitar-
jonnan lisäksi myös rakennustarvikkeiden ja rakennusalan työvoiman saatavuus on 
turvattu, ja rakennusalalla on valmiutta lisätä asuntotuotantoa.

Yhdyskuntarakenteen eheyden vaatimukset on otettava huomioon tonttitarjontaa 
tehostettaessa. Tämä tarkoittaa täydennysrakentamisen lisäämistä ja uusien alueiden 
sijoittamista yhdyskuntarakenteen ja joukkoliikenneyhteyksien kannalta tarkoituk-
senmukaisella tavalla. Paineet yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ovat kasvaneet, 
ja merkittävä osa omakotirakentamisesta sijoittuu asemakaava-alueiden ulkopuolelle 
taajamien lievealueille. Myös YTV:n selvitysten mukaan alueelle sukkulointi on li-
sääntynyt jatkuvasti (kuvioliite 2).  
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KUVIOLIITE 1 

Asuntotuotanto Helsingin seudulla v.1982–2006 
(Lähde: Seppo Laakso ja Tilastokeskus)

                                     

1
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KUVIOLIITE 2 

Yhdyskuntarakenteen hajautuminen Helsingin seudulla v.1996–2007  
(Lähde: YTV 6.11.2007) 

• YTV-alueen työpaikat kasvaneet v.199�–2007 n.27 %, mutta väestö/asunnot vain n.� %. 

• Seuraus: YTV-alueelle sen ulkopuolelta töihin kulkevien määrä kasvanut yli 50 %.  

• Nopeimmin kasvanut Hgin seudun kuntien (Hki 14) ulkopuolelta tuleva työssäkäynti.

• Haaste: Miten turvataan YTV-alueen nykyisiltä työpaikoilta poistuva työvoima suurten 
ikäluokkien siirty-essä v.2010–2015 eläkkeelle ja heidän asuntojensa YTV-alueella poistuessa 
aktiiviväestön käytöstä?

2
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1

 
 
LIITE 2  (1/3) 
 
SOSIAALISTEN VUOKRA-ASUNTOJEN MÄÄRÄ JA TUNNUSLUVUT / PÄÄKAUPUNKISEUTU  
 
  Sos.asunnot                Josta kunnan suoraan tai oy-muodossa omistamat    

yhteensä
2006/2007    Asunnot Keskivuokra Asukasvaiht. Haettavana Tyhjät 2kk 

       
kpl 

           
kpl €/m2/kk % / v 

v.2006 olleet, 
kpl kpl 

ESPOO 19 412 12 897 8,79 17,1 2 866 36 
HELSINKI 66 149 44 625 8,72 12,0 6 170 29 
VANTAA 17 467 9 131 8,52 17,6 3 605 32 
KAUNIAINEN 317 139 9,57 15,8 46 2 
PKS YHTEENSÄ 103 345 66 792     12 687 99 
       
* PKS-kuntien omistamista yli 66 000 sos.vuokra-asunnosta vapautui v.2006 haettavaksi yli 12 600 asuntoa.   
* Muiden (yleishyödyllisten) asuntokannassa vaihtuvuus on keskimäärin hieman suurempaa kuin kuntien asunnoissa.  
* PKS:n koko 103 000 asunnon sos. vuokra-asuntokannasta vapautui v.2006 jaettavaksi noin 20 000 asuntoa.   

 
 
 
ASUNTOMARKKINAKYSELY / Kuntien sos.vuokra-asunnot 
Syksy 2006 
     

Haettavana as. 

Kunnan  
sos.vuokra- 
as.kanta 

Hakija- 
ruokak. 
yhteensä

Ruokak. 
eritt.kiir.as 
tarpeessa 

Haettavana 
olleet 

asunnot 
/ eritt.kiireell. 

        as.tarve
/ kaikki 
hakijat (1 

Asukas- 
vaihtu- 
vuus
%

2 kk  
tyhjänä 
olleet 

asunnot 
PÄÄKAUP.SEUTU       
 ESPOO 12 897 6 350 1 900 2 866 1,5 0,5 17,1 36 
 HELSINKI 44 625 17 000 9 350 6 170 0,7 0,4 12,0 29 
 VANTAA 9 131 5 240 3 882 3 605 0,9 0,7 17,6 32 
 KAUNIAINEN 139 67 1 46 46,0 0,7 15,8 2 
PKS YHTEENSÄ 66 792 28 657 15 133 12 687 0,8 0,4 99 

 HYVINKÄÄ 2 157 1 541 103 1 013 9,8 0,7 28,0 10 
 JÄRVENPÄÄ 1 424 1 083 91 704 7,7 0,7 24,6 0 
 KERAVA 1 417 2 403(?) 475 316 0,7 0,1(?) 19,0 0 
 KIRKKONUMMI 1 083 765 24 492 20,5 0,6 30,0 24 
 LOHJA 2 552 411 47 318 6,8 0,8 12,7 1 
 MÄNTSÄLÄ 569 209 5 184 36,8 0,9 28,5 0 
 NURMIJÄRVI 1 024 630 54 468 8,7 0,7 25,0 0 
 PORNAINEN 33 18 0 11  0,6 33,0 0 
 TUUSULA 648 626 89 375 4,2 0,6 20,0 3 
 VIHTI 246 327 14 355 25,4 1,1 24,5 5 
MUU UUSIMAA YHT. 11 153 8 013 902 4 236 4,7  43 

 PORVOO 1 825 1 075 63 569 9,0 0,5 21,2 1 
 SIPOO 195 99 0 35  0,4 13,5 0 

 
1) Huom. Hakijalukuihin sisältyy päällekkäisyyttä (sama hakija kahdessa tai useammassa kunnassa).  
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LIITE 2 (2/3) 
 
HELSINGIN, ESPOON JA VANTAAN VUOKRA-ASUNTOHAKEMUKSET V. 2005 – 2007  
 

 
    Helsinki     Espoo     Vantaa    
Saapuneet 
hakemukset 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Tammikuu 2 849 3 174 3 799 568 600 1 212 293 467 878
Helmikuu 2 625 2 864 3 191 477 1 302 1 083 350 387 635
Maaliskuu 2 892 2 926 3 479 577 1 158 1 179 500 722 758
Huhtikuu 2 584 2 713 3 666 567 961 1 115 341 630 705
Toukokuu 2 723 2 622 3 359 508 1 116 1 193 287 602 690
Kesäkuu 2 510 2 292 2 769 535 828 1 008 275 491 587
Heinäkuu 2 546 2 831 3 975 449 1 041 1 214 299 583 848
Elokuu 3 105 3 426 3 708 514 1 328 1 301 535 806 885
Syyskuu 3 006 2 996 3 084 420 1 017 1 075 451 713 763
Lokakuu 2 927 3 166 3 691 468 1 101 1 220 377 709 892
Marraskuu 2 690 3 018 3 294 380 986 989 383 672 766
Yhteensä 30 457 32 028 38 015 5 463 11 438 12 589 4 091 6 782 8 407
                  
Asunnon saa-
neet hlöluvun 
mukaan  01.01.-30.11.               
Hlöluku 2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
1   1 277 1 359 1 291 1 059 945 955 795 730 728
2   1 102 982 932 595 601 545 414 355 329
3   440 445 357 349 278 320 261 225 196
4   192 202 153 180 181 153 128 118 111
5   77 66 57 61 54 69 47 42 33
6+ 57 46 33 34 40 33 30 26 29
Yhteensä 3 145 3 100 2 823 2 278 2 099 2 075 1 675 1 496 1 426
                  

01.01.-30.11.               
Asunnon saa-
neet huoneis 
totyypin mu-
kaan  2005 2006 2007 2005 2006 2007 2005 2006 2007
Hstotyyppi             
1h+k/kk 496 534 496 346 358 330 297 327 319
2h+k/kk        1 461 1 370 1 316 1 006 909 932 853 678 664
3h+k 965 896 807 717 622 610 414 392 355
4h+k           194 261 183 178 180 183 94 87 75
5h+k 29 39 21 31 30 20 17 12 13
Yhteensä 3 145 3 100 2 823 2 278 2 099 2 075 1 675 1 496 1 426
           
Vuokra-
asunnonhak.jono                    
Hak.talouden 
koko 30.11.2005 30.11.2006 30.11.2007 30.11.2005 30.11.2006 30.11.2007 30.11.2005 30.11.2006 30.11.2007
1   8 106 9 390 10 238 1 215 2 913 3 030 1 056 2 000 2 480
2   2 523 2 997 3 582 299 1 051 1 092 308 749 914
3   1 139 1 291 1 388 133 473 550 149 367 491
4   539 697 645 92 265 284 104 248 251
5   223 286 264 42 123 113 60 93 86
6+ 182 186 162 46 81 87 36 57 76
Yhteensä 12 712 14 847 16 279 1 827 4 906 5 156 1 713 3 514 4 298
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LIITE 2 (3/3)

HELSINGIN SEUDUN ASUNTOKYSYNNÄN 
RAKENTEELLISIA PIIRTEITÄ

Helsingin seudun asukasrakenteessa ja asuntokysynnässä on oleellisia kunnittaisia 
eroja. 

Kotoa itsenäistyvät sekä seudulle muuttavat nuoret, joilla opiskelu- tai työpaikka ja 
vapaa-ajan viettopaikat sijaitsevat Helsingissä, ja joilla maksukyky on heikko, painottu-
vat asukasrakenteessa enemmän seudun ytimessä kuin reunoilla. Helsingin kaupungin 
vuokra-asuntoa hakevista on yksin asuvien (nuorten) osuus vakiintunut noin �0 %:iin, 
kun lapsiperheitä on noin neljäsosa (puolet ydin- ja puolet yksinhuoltajaperheitä). 

Kunnan vuokra-asuntojen tarjonta/ kysyntä suhde onkin pienin Helsingissä. Asunnon 
saaneiden ja erittäin kiireellisessä asunnon tarpeessa olleiden hakijoiden suhdeluku oli  
v. 200� eri kunnissa seuraava: 

Helsinki   0,7 
Vantaa    0,9
Espoo     1,5 
muualla Uudellamaalla  4,5. 

Toisaalta Helsingissäkin lähes joka toinen ei ottanut v.200� vastaan kaupungin tarjoa-
maa asuntoa.  

Seudullista muuttoliikettä ohjaavat asuntohintojen isot erot (kuvio) sekä asukkaiden 
maksukyky ja tarpeet. 

•
•
•
•

Tyypillinen	seudulla	muuttaja	on	 lapsiperhe,	 jolla	muutto	aiheutuu	 lisätilantarpeesta	perheen	
kasvaessa. Helsingistä myytävän kaksion hinnalla (n.160 000 €) pystyy ostamaan puolta enem-
män	asuinalaa	Espoosta,	Vantaalta	tai	kehyskunnista,	kun	Helsingistä	hankittava	kolmio	vaatisi	
lisälainaa	keskimäärin	80	000	euroa.	Helsingistä	myytävällä	80	m2:n kolmiolla (n.240 000 €) 
pystyy	rahoittamaan	100	m2:n	rivitaloasunnon	Vantaalla	tai	omakotitalon	kehyskunnassa.	Hinta-
erojen	rinnalla	muuttoliikettä	voimistavat	kotitalouksien	asumisarvot,	joissa	tutkimusten	mukaan	
painottuvat	halu	omaan	asuntoon	sekä	ympäristön	rauhallisuus	ja	luonnonläheisyys.								
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