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Abstract
This thesis is a descriptive empirical research about the connection between architectonic quality
and housing prices. The architectonic quality is defined in this research through the institutional
concept of quality as it is understood inside the profession of architecture, which defines what is
regarded as good architecture and which factors connected to designers can generate architectonic
quality. By analyzing debt-free market prices of apartments, it is studied how well the institutional
concept of quality corresponds to consumers’ appreciation. The research uses hedonic price
models as a research method, which is a commonly used method for analyzing housing prices in
the field of economics.
The empirical data of the research consists of the apartment buildings located in the southern
downtown area of Helsinki and the real estate transactions in them during the years 1980–2008.
The factors of the architectonic quality in this data are collected and developed especially for this
research. The main research question is: Is there a connection between the factors of architectonic
quality and housing prices? More precise sub-questions are: Are education, experience, or merits
of the building designer relevant factors of housing prices? Are the architectonic style or
architectonic appreciation of the building relevant factors of housing prices? In addition, it is
studied if there is a correlation between the architectonic view and housing prices, which would
indicate that the architectonic quality causes also economic externalities.
The result of the research is that the studied factors of the architectonic quality and housing
prices are connected. The education, experience and merits of the building designer are all factors
which are perceived to increase apartment prices. It was also revealed that the architectonic style
and the architectonic appreciation of the building correlate with the housing prices. Moreover, a
clear price premium related to architectonic view can be found in the analysis. However, all the
factors employed do not give unambiguous results, which gives reason to study the differences of
used factors and raises further research questions.

Keywords: architecture, empirical research, hedonic regression, Helsinki, housing,
market prices, quality

Pihlajaniemi, Janne, Arkkitehtoninen laatu ja asuntojen hinnat. Empiirinen
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Tiivistelmä
Tämä väitöstutkimus on kuvaileva empiirinen tutkimus arkkitehtonisen laadun yhteydestä asuntojen hintoihin. Arkkitehtoninen laatu määrittyy tutkimuksessa institutionaalisen laatukäsityksen kautta arkkitehtuurin alan sisäisenä näkemyksenä siitä, mitä pidetään hyvänä arkkitehtuurina ja mitkä rakennusten suunnittelijoihin liitetyt tekijät voivat edesauttaa arkkitehtonisen laadun
syntymistä. Analysoimalla asuntojen velattomia myyntihintoja selvitetään, miten hyvin tutkimuksessa määritelty arkkitehtuurin institutionaalinen laatukäsitys vastaa kuluttajien arvostusta.
Analyysimenetelmänä käytetään hedonista regressiomallinnusta, joka on taloustieteissä yleinen
asuntojen hintojen tutkimisessa käytetty menetelmä.
Empiirinen aineisto tutkimuksessa koostuu Helsingin eteläisen kantakaupungin alueen rakennuksista sekä niissä käydyistä asuntokaupoista vuosina 1980–2008. Aineiston arkkitehtonisen
laadun muuttujat ovat tätä tutkimusta varten kehitettyjä ja kerättyjä. Päätutkimuskysymys on,
onko arkkitehtonista laatua mittaavilla muuttujilla yhteys asuntojen hintoihin. Tarkentavia apukysymyksiä ovat seuraavat: Onko rakennussuunnittelijan koulutuksella, kokemuksella ja ansioituneisuudella merkitystä asuntojen hintatekijöinä? Onko rakennuksen arkkitehtonisella tyylillä
tai arkkitehtonisella arvostuksella merkitystä asuntojen hintatekijöinä. Lisäksi tutkitaan, onko
arkkitehtoniselle näkymälle löydettävissä asuntojen hinnoissa ilmenevä korrelaatio, joka indikoisi sitä, että arkkitehtonisella laadulla on myös taloudellisia ulkoisvaikutuksia.
Tutkimuksen tulokseksi saadaan, että tutkituilla arkkitehtonisen laadun muuttujilla on havaittava yhteys asuntojen hintoihin. Sekä rakennussuunnittelijan koulutukseen, kokemukseen että
ansioituneisuuteen liitettyjen muuttujien havaitaan tutkimuksessa olevan asuntojen hintaa nostavia tekijöitä. Myös rakennuksen arkkitehtoninen tyyli ja arkkitehtoninen arvostus osoittavat selkeän yhteyden asuntojen hintoihin. Niin ikään arkkitehtoniselle näkymälle löydetään suoritetuissa analyyseissä selkeä asuntojen hinnoissa havaittava preemio eli hintaero. Kaikki tutkitut mittarit eivät kuitenkaan anna täysin yksiselitteisiä tuloksia, mikä antaa aihetta tarkastella käytettyjen
mittareiden eroavaisuuksia ja synnyttää jatkotutkimuskysymyksiä.

Asiasanat: arkkitehtuuri, asunnot, empiirinen tutkimus, hedoninen regressioanalyysi,
Helsinki, kuluttajahinnat, laatu

Perheelleni

”Oikea rakennustalous on sitä, miten paljon hyviä asioita voimme tarjota
halvoin kustannuksin.[…] Kaikessa ekonomiassa on sama ongelma – suhde
tuotteen laadun ja hinnan välillä. Jos jätämme laadun huomiotta, niin koko
talous on järjetöntä joka alalla, niin myös arkkitehtuurissa.”

Alvar Aalto: Luonnoksia, s.99.
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1

Johdanto

1.1

Aiheen tausta

Tutkimuksen aiheena on selvittää arkkitehtonisen laadun ja asuntojen hintojen välistä
yhteyttä. Aiheelle löytyy laaja tausta, sillä arkkitehtuuri on monella tavalla kiinteästi
sidoksissa talouteen ja siten myös hintoihin. Jo vanhin tunnettu kokonaisena säilynyt
arkkitehtuurijulkaisu, Marcus Vitruvius Pollion De architectura libri decem (1. vuosisata eaa.), toi esille talouden yhtenä arkkitehtuurin perusaineksista: ”Architecture
depends on Order, Arrangement, Eurythmy, Symmetry, Propriety, and Economy”
(Vitruvius [englanninkielinen käännös Morgan 1914]1). Talouteen liittyvät kysymykset koskettavat arkkitehtuuria niin suunnittelu- ja rakennusvaiheessa kuin tilanteissa,
joissa arkkitehtuuria käytetään ja koetaan – sekä lopulta myös vaiheessa, jolloin arkkitehtuuri katoaa.
Suomessa on aihepiiriin liittyen jo aiemmin tehty väitöskirjatutkimuksia myös
arkkitehtien toimesta. Varhaisin näistä on Ole Gripenbergin väitöskirja Asuntorakennuksen muoto ja tuotantokustannukset (1938). Gripenberg toimi käytännön suunnittelutyön ohella myös virassa Valtion teknillisen tutkimuslaitoksen VTT:n rakennustaloudellisen laboratorion päällikkönä, minkä pohjalta hänelle myönnettiin myös professorin arvonimi (Arkkitehtuurimuseo 2014a). Tapani Aspialan Teoretiska studier
över byggnadsstommens anskaffningskostnader vuodelta 1950 ja Per-Olof Jarlen Till
frågan om bedömning av hyreslägenheternas värde vuodelta 1951 jatkoivat Gripenbergin aloittamaa työtä VTT:n rakennustaloudellisessa laboratoriossa.
Ole Gripenbergin väitöstutkimuksessa tarkastellaan asuinrakennuksen runkomittojen vaikutusta rakennusten tuotantokustannuksiin. Hänen tutkimuksessaan pyritään
siis selvittämään, millainen yhteys on rakennuksen erään arkkitehtonisen laadun osatekijän, asuinrakennuksen muodon, ja tässä tapauksessa rakennuskustannuksen muodossa esiintyvän hinnan välillä. Taustalla on luonnollisesti halu tutkia suunnitteluratkaisuja, joilla voidaan minimoida rakentamisen kustannuksia. Gripenbergin väitöskirjan julkaisemista edeltäneiden vuosikymmenien aikana taloudellisuus eli taloudellinen tehokkuus oli noussut yhdeksi keskeiseksi rakentamisen tavoitteeksi. Gripenbergkin toteaa väitöskirjansa alkusanoissa: ”[…] on selvää, että kaikki asuntorakennustuotannon harjoittajat pyrkivät mahdollisimman hyvään taloudelliseen tulokseen […]”
(Gripenberg 1938: 3).

1

Vitruviuksen teoksesta ei ole olemassa kelvollista suomennosta.
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Tapani Aspialan väitöskirjan Teoretiska studier över byggnadsstommens anskaffningskostnader (1950) taustalla on vastaava, kustannustehokkuutta palvelevan tiedon
tavoite. Aspiala muodostaa eri runkomateriaalien ja rakennejärjestelmien tarkastelun
kautta varsin monimutkaisiakin teoreettisia laskelmia rakennusrungon pystyttämiskustannuksista. Tutkimuksen johtopäätös on kuitenkin yksinkertainen: Aspiala havaitsee, että rakennuksen koon kasvattaminen on taloudellisesti kannattavinta erityisesti silloin, kun työmiesten palkkakustannukset ovat korkeat. (Aspiala 1950.)
Rakennuksen tuotantokustannukset vaikuttavat toki rakentamisen taloudelliseen
tehokkuuteen, mutta eivät kuitenkaan yksistään määritä sitä. Vuonna 1951 julkaistussa väitöskirjassaan Till frågan om bedömning av hyreslägenheternas värde Per-Olof
Jarle määrittelee asuntotuotannon taloudellisuuden 2 ”[…] murtoluvuksi, jossa arvo
(hyötytekijät) on osoittajana ja kustannukset (haittatekijät) nimittäjänä”3 (Jarle 1951:
43). Jarlen tutkimuksessa arvoa mitataan kvantitatiivisesti asuntojen markkinavuokrahinnan avulla. Hän tarkastelee tutkimuksessaan lisäksi sitä, millainen merkitys joillakin hänen valitsemillaan arkkitehtonisilla laatuominaisuuksilla on vuokrahinnoilla
mitattuun asunnon arvoon. Jarle julkaisi väitöskirjansa pohjalta aiheesta suomenkielisen tiivistelmän, jossa hän perustelee tutkimusasetelmaansa seuraavasti:
”Koska suuri osa koko asuntotuotannosta tapahtuu nimetöntä kuluttajaa, siis
markkinoita silmällä pitäen, on syntynyt markkinatiedon tarve. Tämän tiedontarpeen tyydyttämiseksi on perehdytty suuren yleisön taloudelliseen asemaan ja ihmetelty, miten pieni se palkka usein on, jolla palkannauttijan on
kustannettava kallis nykyaikainen asunto, on tutkittu asuntotottumuksia, tehty
välittömiä tiedusteluja yleisön toivomuksista jne.
Mutta tämä ei kuitenkaan likimainkaan riitä. Tähän mennessä ei tosiasiallisesti ole saatu muuta kuin kvalitatiivisia tietoja siitä, miten yleisö arvostaa
asunnon, eikä sen vuoksi voida sanoa, mikä merkitys jollain arvotekijällä on
toiseen verrattuna.” (Jarle 1952: 3–4.)
Gripenbergin, Aspialan ja Jarlen tekemä tutkimustyö on saanut jatkoa rakentamistalouden4 parissa tehdyn tutkimustyön muodossa. Viime aikoina varsin leimallista
sekä rakentamistalouden tutkimukselle että käytännön rakentamiselle on ollut huomion keskittäminen nimenomaan siihen, miten ja mistä rakentamisen kustannukset
2

förmånlighet
Oma käännös. Alkuperäisteksti ruotsiksi:”[…] ett bråk, där värdet (utility-faktorerna) står i täljaren
och omkostnaderna (disutility-faktorerna) i nämnaren” (viittaus Jarlen kirjoittamaan lehtiartikkeliin
julkaisussa Byggnadsvärlden 1950: 22).
4
Nykyinen oppialan termi, joka on korvannut aiemman muodon rakennustalous.
3
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muodostuvat. Sen sijaan kysymykseen, mitkä tekijät vaikuttavat rakennuksen arvon
muodostumiseen, on rakentamistalouden puolella kiinnitetty selkeästi vähemmän
huomioita. Rakentamisen taloudellisuuden tutkiminen Jarlen määritelmän kaltaisena
murtolukuna edellyttäisi sitä, että myös murtoluvun osoittajasta saataisiin parempi
käsitys – ja nimenomaan sellainen, joka voitaisiin suhteuttaa nimittäjänä oleviin kustannuksiin. Tällaista selkeästi yritettiin Jarlen väitöskirjan julkaisua seuranneina vuosikymmeninä. Vuoden 1970 Arkkitehti-lehdistä löytyy useitakin kirjoituksia, joissa
pohditaan miten rakennuksen arvon muodostumista voitaisiin tutkia ja matemaattisesti hallita. Jarle valottaa myöhäisemmässä kirjoituksessaan Rakennusalan arvoanalyysin tarpeesta, millaisia matemaattisia arvomalleja tuolloin oli kehitteillä niin asuinrakennusten kuin julkisten rakennusten arvon mittaamiseksi (Jarle 1970: 42–44). Esko
Kahri puolestaan käy hyvin yksityiskohtaisesti läpi asuntotuotannon arvo-ongelmaksi
määriteltyä kokonaisuutta, jota Kahri avaa seuraavasti: ”Puhekielen käsitteistössä
puhutaan tällöin mm. laadusta, käyttöarvosta, hinnasta jne., jotka kaikki sisältyvät
ongelmaan” (Kahri 1970: 45). Hänen mukaansa rakennuksen tai asunnon arvo ei
kaikissa tapauksissa ole luettavissa sen hinnasta, sillä sitä saattaa vääristää esimerkiksi
mainonta. Artikkelissa hahmotellaankin arvoanalyysimenetelmää, jossa erilaisia laatutekijöitä kvantifioimalla luodaan indeksejä, joiden avulla esimerkiksi vaihtoehtoisten suunnitelmien keskinäistä paremmuutta olisi mahdollista tarkastella. (Ibid.: 46–
48.)
Erityisesti Jarlen viimeksi mainitussa kirjoituksessa korostetaan voimakkaasti
kvantitatiivisen mittaamisen tarpeellisuutta. Hänen mukaansa tuotteen arvoa selvitettäessä tulee keskittyä arvostelemaan tuotteen tärkeimmät ominaisuudet, koska suuren
arvotekijämäärän kyseessä ollessa joudutaan tyytymään ”tekijöiden luettelemiseen eli
kvalitatiiviseen analyysiin, jonka arvo yleensä on kyseenalainen”. (Jarle 1970: 42.)
Hänen mukaansa jopa arkkitehtuurikilpailujen arvostelussa pitäisi luopua subjektiivisesta ja pelkästään kvalitatiivisesta arvostelusta ja sitä tulisi kehittää siten, että ”lopullinen arvostelu olisi laskennan tulos” (ibid.: 44). Kahrin kirjoituksesta on löydettävissä myös toisenlaisia äänenpainoja kvantitatiivisen mittaamisen kelvollisuudesta:
”Arvoa muodostavien suureiden käsittäminen kvantifioitaviksi, mikä on mittaamisen edellytys, sisältää perinteisestä arkkitehtuurikäsityksestä poikkeavan merkityssisällön, joka asiallisesti ottaen kieltää arvonmuodostuksen rakennustaiteena tekijän kriteerien pohjalta ja lähestyy ongelmaa tieteen keinoin. Sen sijaan tulkinta ei kiellä esteettisten ja taiteellisten tekijöiden arvoa,
sikäli kuin niillä on ympäristöpsykologista viihtyvyysmerkitystä käyttäjän
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kannalta tai jos jokin intressiryhmä yhteiskunnassa vaikuttaa tietyllä panoksella kokonaisarvon mittaamiseen.” (Kahri 1970: 46.)
Kahrin kirjoitusta voi tulkita myös siten, että arkkitehtuurin arvo rakennustaiteena ei välttämättä alistu kvantitatiivisin mittarein analysoitavaksi. Tämän kaltaiset
näkemykset olivat nousseet vahvasti esille jo Kahrin kirjoitusta aiemmin. Ne heijastuivat myös rakennustalouden tutkimuksesta käytävään keskusteluun ja ylipäänsä sen
arvostukseen. Esimerkiksi käytännön suunnittelutyössä toiminut arkkitehti Jaakko
Kontio toteaa Arkkitehti-lehdessä 6/1970, että ”rakennustalouden tutkiminen ei ole
ollut arvostettua edes arkkitehtikunnan taholla” (Kontio 1970). Samassa lehdessä
julkaistiin silloisen arkkitehtiylioppilaan, Mikael Sundmanin (1970: 31) ”porvarillista
rakennustaloutta” 5 kritisoiva kirjoitus, joka moitti Jarlen työryhmineen tekemää
rakennustalouden tutkimusta poliittisia tarkoitusperiä ja rakennusteollisuuden tavoitteita palvelevaksi. Sundman paheksuu muun muassa sitä, että hyödykkeestä maksetun
hinnan ymmärretään liian yksioikoisesti kuvaavan sen todellista hintaa. Hän kuvaa
kirjoituksessaan, kuinka muun muassa vaarallisten työskentelyolosuhteiden aiheuttamat terveysongelmat tai tuotannosta aiheutuvat ympäristöhaitat synnyttävät yhteiskunnallisesti laajempia kustannuksia, jotka eivät suoraan näy hyödykkeiden myyntihinnoissa. (Ibid.: 31–32.) Näissä kirjoituksissa aiheellisesti nostetaan esiin epäilys
siitä, että rakentamisen ja arkkitehtuurin aiheuttamat talousvaikutukset eivät rajoitu
esimerkiksi yksittäisen rakennuksen kontekstissa vain sen tuottajien ja kuluttajien
piiriin. Taloustieteissä tällaisia vaikutuksia kutsutaan yleisesti taloudellisiksi ulkoisvaikutuksiksi.6
Asuntoarkkitehtuuria käsitteleviä tutkimuksia on tehty aina nykyisyyteen asti.
Viime aikoina tutkimus on yhä enemmän keskittynyt asumisen laadun käsitteen ympärille. Risto Nevalaisen, Aija Staffansin ja Pertti Vuorelan teoksessa Asumisen laadun arviointi ja tutkiminen (1990) käydään läpi katsaus 1970- ja 1980-lukujen aikana
aiheesta tehtyjä tutkimuksia. Katsauksesta käy hyvin ilmi, kuinka tuona ajanjaksona

”Den borgerliga byggnadsekonomin”
Ulkoisvaikutus on määritelty esimerkiksi seuraavasti (Stiglitz 1986: 197): ”Ulkoisvaikutukset ovat
sellaisia yksilöiden tai yritysten toimia, joilla on toisiin yksilöihin tai yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia,
joista nämä eivät maksa tai näille ei makseta.” Taloudellisten ulkoisvaikutusten kontrolloiminen
kansantaloudellisen optimin saavuttamiseksi edellyttää yleensä markkinoiden julkista ohjausta. Poikkeuksiakin tähän löytyy tutkimuskirjallisuudesta. Brittiläinen taloustieteen Nobel-palkinnon saanut
Ronald Coase on esittänyt artikkelissaan The Problem of Social Cost, millä edellytyksillä ulkoisvaikutusten korjaaminen ei vaadi julkista ohjausta. Tämä Coasen teoreemana tunnettu tilanne edellyttää
kuitenkin muun muassa, että sekä ulkoisvaikutuksia aiheuttavat että niistä hyötyvät tai kärsivät osapuolet ovat määriteltävissä. (Coase: 1960.) Tämä on arkkitehtonisten ulkoisvaikutusten osalta käytännössä hyvin vaikeaa, jollei mahdotonta.
5
6
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siirryttiin yhä enemmän käyttämään aiemmin tyypillisten kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien sijasta kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Samassa tutkimuksessa asumisen laadun käsite määritellään entistä moniulotteisemmin muodostumaan varsinaisen asunnon ja asuinrakennuksen fyysisten ominaisuuksien lisäksi laajemmin viidestä
laatuympäristöstä: luonnon-, rakennetusta, sosiaalisesta, tekemis- ja palveluympäristöstä. Näiden laadun arvioimiseksi tutkimuksessa on kehitelty erityistä menetelmää,
laatumallia. Tutkimuksen alkuperäisestä tavoitteesta, yhdistää laatua ja asumisen
hintaa selittäviä tekijöitä, jouduttiin kirjoittajien mukaan luopumaan, koska jo pelkän
laatumallin muodostaminen oli poikkeuksellisen hankala ja moniulotteinen tehtävä.
(Nevalainen ym. 1990.) 1990- ja 2000-lukujen aikana Suomessa tehdyn arkkitehtuuritutkimuksen parissa laatua ei käytännössä ole edes yritetty mitata kvantitatiivisesti,
vaan tutkimuksessa on keskitytty laadullisten tutkimusmenetelmien hyödyntämiseen.
Kvantitatiiviselle laadun mittaamiselle onkin muodostunut arkkitehtuuritutkimuksen
piirissä selkeä tutkimusaukko, jota käsillä oleva tutkimus osaltaan pyrkii täyttämään.
Asunnon hinta on sinänsä varsin yksinkertainen arvostuksen mittari, jota analysoimalla on mahdollista saada tietoa myös siitä, miten rakennusten käyttäjät eli
kuluttajat asunnonostopäätöksillään arvostavat arkkitehtonista laatua. Rakennuksen
tai asunnon hinnan muodostumisen taustalla on toki useita muitakin tekijöitä, jotka
tällöin tulee kyetä kontrolloimaan. Kaupunkitalous tutkii muun muassa asuntomarkkinoita ja niiden hinnanmuodostusta. Hedonisten hintojen teoriaa7 soveltavalla regressiomallinnusmenetelmällä on mahdollista tarkastella asuntojen erilaisten laatuominaisuuksien kysyntää ja tarjontaa sekä saada kvantitatiivista tietoa siitä, miten eri ominaisuudet vaikuttavat asunnoista markkinoilla maksettaviin hintoihin. Yleisesti tarkasteltavat ominaisuudet ovat esimerkiksi asunnon sijaintiin, kokoon tai ikään liittyviä
muuttujia. Vastaavalla menetelmällä on kuitenkin mahdollista tarkastella myös muiden laatuominaisuuksien yhteyttä asuntojen hintoihin. Tällöin voidaan samalla päätellä, kuinka kuluttajat eri laatuominaisuuksia arvostavat. (Muth & Goodman 2013: 59–
65; Laakso & Loikkanen 2004: 257–258.) Suomalaisia käsillä olevan tutkimuksen
aiheeseen ja tutkimusalueeseen liittyviä teoksia on muun muassa Seppo Laakson
Urban Housing Prices and the Demand for Housing Characteristics (1997), jossa on
analysoitu erilaisia asuntojen hintoihin vaikuttavia laatutekijöitä. Toinen tämän tutki7

Hedonisten hintojen teoria luo pohjan taloustieteissä varsin yleisesti viime vuosikymmeninä käytetylle hinnan ja laadun yhteensovittamisen analysointimenetelmälle, hedoniselle regressiomallinnukselle. Teoreettinen tausta menetelmälle löytyy Lancasterin (1966) ja Rosenin (1974) artikkeleista. Muihin
taloustieteissä asuntojen hintojen tutkimuksessa käytettyihin menetelmiin, kuten maksuhalukkuusmenetelmään, verrattuna yksi hedonisen regressiomallinnuksen eduista on, että se perustuu todellisiin
markkinahintoihin. Menetelmää ja sen käyttöä tässä tutkimuksessa on selostettu tarkemmin alaluvussa
5.6.
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muksen kaltaista kysymyksenasettelua omaava tutkimus on Matti Vainion taloudellisia ulkoisvaikutuksia tutkiva Traffic noise and air pollution: valuation of externalities
with hedonic price and contingent valuation methods (1997). Näissäkään ei tämän
tutkimuksen kaltaisia arkkitehtonisen laadun mittareita ole käytetty, mikä synnyttää
selkeän tutkimusaukon aiheelle myös taloustieteiden parissa.
Käsillä olevassa tutkimuksessa käytetään kaupunkitalouden menetelmiä ja arvostuksen indikaattorina asuntojen hintoja. Näitä analysoimalla pyritään selvittämään,
kuinka kuluttajat arvostavat kiinnostuksen kohteena olevia arkkitehtonisen laadun
mittareita, sekä estimoimaan nimenomaan arkkitehtonisesta laadusta aiheutuvia ulkoisvaikutuksia. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteeksi voidaan määritellä
käsite arkkitehtuuritalous, joka saa yksittäisen rakennuksen ja jopa asunnon kontekstissa rakentamistaloutta laajemman ulottuvuuden. Käsitettä ei suomalaisesta tutkimuskirjallisuudesta löydy, ja kansainvälisestikin se on vähän käytetty. Yksi esimerkki
on tutkimukseni tekemisen aikana julkaistu Gabriel M. Ahlfeldtin (2010) artikkeli
Arkkitehtuuri, talous – arkkitehtuuritalous8, jossa tarkastellaan empiirisesti juuri laadukkaan arkkitehtuurin aiheuttamia taloudellisia ulkoisvaikutuksia Berliinin alueella.
Tässä tutkimuksessa on käytetty rakennuksen arkkitehtoniseen laatuun liittyviä
muuttujia. Arkkitehtonisen laadun mittareihin on liitetty myös rakennusten suunnittelijoihin liittyviä muuttujia, joiden sekä katsotaan täydentävän rakennusten ominaisuuksia tarkastelevia muuttujia että myös muodostavan osan institutionaalisen arkkitehtonisen laadun käsitettä myöhemmin kuvatulla tavalla.
Per-Olof Jarle (1951: 43) määritteli yksittäisen rakennuksen tuotannon taloudellisen tehokkuuden muodostuvan sen arvon ja kustannuksen suhteena, murtolukuna
(arvo/kustannus). Arkkitehtuuritalouden puitteissa tapahtuvassa rakennuksen kokonaistaloudellisuuden 9 tarkastelussa on siis huomioitava myös laajemmat, ainakin
8

Oma käännös alkuperäisestä nimestä saksaksi: Architektur, Ökonomie – Architekturökonomie.
Kokonaistaloudellisuus on käsite, joka esiintyy muun muassa julkisten hankintojen yhteydessä. Laki
julkisista hankinnoista (JulkHankL 2007) sääntelee myös arkkitehtisuunnittelupalveluiden hankintaa.
Sen mukaisesti tarjouskilpailussa ”[t]arjouksista on hyväksyttävä se, joka on hankintayksikön kannalta kokonaistaloudellisesti edullisin hankinnan kohteeseen liittyvien vertailuperusteiden mukaan, tai se,
joka on hinnaltaan halvin” (ibid.: 62 §). Mikäli valintaperusteena halutaan käyttää kokonaistaloudellista edullisuutta, pitäisi ensin kyetä määrittelemään se taloudellinen kokonaisuus, jonka edullisuutta
tarkastellaan. Usein jo tämä koetaan hyvin vaikeaksi. Hankintalain mukaan ”[k]okonaistaloudellisesti
edullisimman tarjouksen vertailuperusteina voidaan käyttää esimerkiksi laatua, hintaa, teknisiä ansioita, esteettisiä ja toiminnallisia ominaisuuksia, ympäristöystävällisyyttä, käyttökustannuksia, kustannustehokkuutta, myynnin jälkeistä palvelua ja teknistä tukea, huoltopalveluja, toimituspäivää tai
toimitus- tai toteutusaikaa taikka elinkaarikustannuksia” (ibid.). Arkkitehtisuunnittelupalvelua kilpailutettaessa palvelusta pyydettävä hinta tulisi siis jollain tavalla kyetä suhteuttamaan muihin edellä
mainittuihin ominaisuuksiin. Tämä vaikuttaa yhä haastavammalta, varsinkin kun Hankintalaki täsmentää kriteeristön edelleen seuraavasti: ”Hankintayksikkö voi kokonaistaloudellista edullisuutta arvioi9
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rakennuksen lähiympäristöön kohdistuvat taloudelliset ulkoisvaikutukset, joiden kontrolloiminen hyvinvoinnin lisäämiseksi edellyttää yleensä markkinoiden julkista ohjausta. Rakentamistalouden erityisen huomion kohde tuntuu nykyisin vajonneen ja
supistuneen tarkastelemaan murtoluvun nimittäjässä olevia rakennuskustannuksia.
Lisäksi on tyypillistä, että taloudellista tehokkuutta tarkastellaan vain yksittäisen
rakennuksen osalta. Käsillä olevassa tutkimuksessa pyritään arkkitehtuuritalouden
kontekstissa puolestaan kohottamaan murtoluvun osoittajassa oleva arvo tarkastelun
keskipisteeksi ja laajentamaan tarkastelua myös rakennuksen vaikutuspiiriin (kuvio
1).

Kuvio 1. Rakennuksen taloudellisuuden tarkastelu rakentamistalouden ja arkkitehtuuritalouden konteksteissa.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet, rajaus ja tutkijan positio

Teoksessa Arkkitehtuuri: teoria, tutkimus ja käytäntö: Näkökulmia arkkitehtuurin
jatkokoulutukseen muun muassa eritellään arkkitehtuurin tutkimuksen merkitystä ja
perusluonnetta (Aura, Katainen & Suoranta 2001: 21–22). Yksi kuudesta kirjassa
eritellystä tiedon tavoitteesta, käytäntöä palvelevan tutkimustiedon tuottaminen, on
dessaan ottaa huomioon myös asianomaisen yleisön tarpeisiin liittyviä taloudellisia ja laadullisia
perusteita sekä ympäristövaatimusten täyttämiseen liittyviä perusteita, jos tällaiset perusteet ovat
mitattavissa ja liittyvät hankinnan kohteeseen” (ibid.).
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myös tämän tutkimuksen tavoite. Tavoitteena on selvittää arkkitehtonisen laadun
yhteyttä asuntojen hintoihin asettamalla institutionaalisesti määrittyvä arkkitehtonisen
laadun käsite markkinatestiin. Tällöin testataan sitä, miten arkkitehtuurin ammattilaisten laatukäsitys vastaa kuluttajien eli rakennusten käyttäjien arvostusta. Tämä tuo
uutta tietoa, joka havainnollistaa laadun ja hinnan yhteyttä tutkimuskysymysten osalta. Tällä nähdään olevan jatkossa merkitystä analysoitaessa esimerkiksi rakennuksen
kokonaistaloudellisuutta ja pohdittaessa rakentamisen ja arkkitehtisuunnittelun julkista sääntelyä sekä arkkitehtisuunnittelupalveluiden hankintamenetelmien kehittämistä.
Lisäksi tutkimuksen tuloksille voidaan olettaa oma kontribuutionsa yleisemmin arkkitehtuurin talousvaikutuksista käytävään keskusteluun sekä arkkitehtuurin ammattilaisten että muiden arkkitehtuurista kiinnostuneiden parissa.
Työni kuuluu nykyarkkitehtuurin tutkimusalaan: Tutkimuksen rajaus käsittää nimenomaan rakennussuunnitteluun liittyvien asuntohintatekijöiden analysoimisen.
Arkkitehtisuunnittelun ammattikenttään kuuluvaan yhdyskuntasuunnitteluun liittyvät
asuntohintatekijät ovat niin ikään merkittäviä, mutta ne eivät sisälly tutkimukseni
rajaukseen. Tutkimusmateriaali, analysoitavat kohteet, ovat viimeisen noin 150 vuoden aikana Helsinkiin rakennettuja rakennuksia. Aihetta ei poikkitieteellisistä lähtökohdista juurikaan ole tutkittu Suomessa, mikä sekä perustelee tutkimuksen tarpeellisuutta että antaa syyn verrata tuloksia vastaavan kaltaisiin kansainvälisiin tutkimuksiin. Kuvion 1 mukaisesti arkkitehtuuritalouden puitteissa tapahtuvan taloudellisen
tehokkuuden tarkasteluun kuuluisi siis myös rakennuskustannusten huomioiminen ja
sen suhteuttaminen rakennuksen arvoon. Tässä tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista
perehtyä tutkimaan yksittäisen rakennuksen taloudellista tehokkuutta, vaan analyysissä keskitytään pelkästään rakennuksen – ja vielä täsmällisemmin – niissä sijaitsevien
asuntojen taloudellisen arvon ja arkkitehtonisen laadun yhteyden paljastamiseen yksittäistä rakennusta laajemmassa kontekstissa ymmärrettynä. Jo tässä yhteydessä on
syytä tuoda esiin myös se, että asuntojen hintoja on tässä tutkimuksessa tutkittu rakennustasoisella aineistolla, minkä aiheuttamat rajoitukset selvitetään tutkimuksen
empiirisessä osiossa.
Tutkimuksen pääkysymys on: onko arkkitehtonista laatua mittaavilla muuttujilla
yhteys asuntojen hintoihin? Tarkentavia apukysymyksiä ovat: 1) Onko rakennussuunnittelijan koulutuksella merkitystä asuntojen hintatekijänä? Onko rakennussuunnittelijan 2) kokemusta ja 3) ansioituneisuutta mittaavilla muuttujilla merkitystä asuntojen
hintatekijöinä? Onko rakennuksen 4) arkkitehtonisella tyylillä tai 5) arkkitehtonisella
arvostuksella merkitystä asuntojen hintatekijöinä? 6) Onko arkkitehtoniselle näkymälle löydettävissä asuntojen hinnoissa ilmenevä korrelaatio, joka indikoisi sitä, että
arkkitehtonisella laadulla on myös taloudellisia ulkoisvaikutuksia? Varsinaisten tut22

kimuskysymysten lisäksi pohditaan, millaiset arkkitehtonisen laadun mittarit soveltuvat asuntojen markkinahintojen selittäjiksi, sekä lopuksi, missä määrin arkkitehtoninen laatu on ylipäätänsä taloudellisesti mitattavissa10.
Tarkastelen tutkimuskysymyksiä Helsingin eteläisen kantakaupungin alueelle sijoittuvan empiirisen aineiston avulla. Aineiston pohjana on ollut VTT:n keräämä
asuntohinta-aineisto, johon on saatu käyttölupa Suomen Akatemian rahoittamassa,
professori Heikki A. Loikkasen johtamassa Asumisen talous II -tutkimushankkeessa,
johon olen osallistunut. VTT:n pohja-aineisto käsittää koko Suomen asuntokaupat.
Edellä mainitun tutkimushankkeen puitteissa aineistoa oli osin jo täydennetty, mikä
oli yksi syy tutkimusalueen rajaukselle. Toisaalta katsoin valitun tutkimusalueen
sisältävän monipuolista ja mielenkiintoista rakennuskantaa nimenomaan tutkimuskysymysten suhteen. Tätä tutkimusta varten olen täydentänyt aineistoa selvittämällä
tutkimusalueen rakennusten suunnittelijat, heidän koulutuksensa, syntymäaikansa,
kilpailumenestyksensä ja julkaisunsa. Edelleen olen luokitellut tutkimusalueen rakennukset aineistoon tyyliperiodeittain, selvittänyt mitkä rakennukset on julkaistu Arkkitehti-lehdessä ja Arkkitehtuurioppaassa sekä ne rakennukset, jotka ovat syntyneet
arkkitehtuurikilpailun tuloksena. Tämän lisäksi olen poiminut aineistoon erilaisia
arkkitehtonisia näkymiä, joiden yhteyttä asuntojen hintoihin on tutkittu myöhemmin
kuvatulla tavalla. Kahtena lyhyehkönä ajanjaksona – yhteensä noin kolmen kuukauden ajan – minulla on ollut mahdollisuus hyödyntää aineiston käsittelyssä tutkimusapulaista.
Oma tutkimusnäkökulmani aiheeseen muodostuu useasta lähtökohdasta. Arkkitehtisuunnittelijapalveluita tarjoavana yrittäjänä olen omakohtaisesti ollut tekemisissä
muun muassa julkisiin hankintoihin liittyvien laatu-hinta-arvioiden kanssa. Käytännön suunnittelutyössä pyrkimys arkkitehtoniseen laatuun edellyttää myös jatkuvaa
tarkastelua ratkaisuiden kokonaistaloudellisuudesta ja kykyä perustella niitä. Työssäni
arkkitehtuurin opettajana olen myös säännöllisin väliajoin törmännyt kysymykseen,
miksi arkkitehtikoulutus ei käsittele enemmän myös taloudellisia kysymyksiä. Järjestötoiminnassa, muun muassa Suomen Arkkitehtiliitossa ja Rakennustietosäätiössä,
olen havainnut, että hyvin suuri osa vastaan tulevista kysymyksistä liittyy viime kä10

Arkkitehtonisen laadun käsitettä esimerkiksi asumisessa on tutkittu arkkitehtienkin toimesta sekä
Suomessa että kansainvälisesti varsin laajasti (esim. Nylander 1998). Muun muassa Nylanderin tutkimuksessa arkkitehtoninen laatu ja hintajärjestelmä nähdään erillisinä tekijöinä ja pyrkimyksenä on
määritellä arkkitehtonista laatua niin kutsutuin ”ei-taloudellisin” argumentein. Vertailukohtana voidaan todeta, että kansantaloustieteilijöiden mielestä kaikkien hyödykkeiden arvot ovat periaatteessa
taloudellisesti mitattavissa. Heidän mielestään ainoastaan kyvyt siihen voivat joissain tapauksissa olla
rajalliset. Esimerkkinä tästä ovat sellaiset julkishyödykkeet kuin maanpuolustus, jonka taloudellinen
arvottaminen on hyvin haastavaa.
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dessä tavalla tai toisella talouden ja arkkitehtuurin suhteeseen. Kaikki edellä mainitut
seikat ovat osaltaan vaikuttaneet tutkimukseeni, joka kuitenkin tieteen tekemisen
yleisten tavoitteiden mukaisesti tähtää objektiivisuuteen. Katsonkin, että tieteelliset
kriteerit täyttävä uusi tieto olisi avuksi kaikissa edellä kuvatuissa tilanteissa. Pohjakoulutukseni myötä olen rakentanut tutkimukseni nimenomaan arkkitehtuurin tieteenalaan liittyväksi. Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä on edellyttänyt kuitenkin myös
taloustieteiden metodien hallintaa, minkä suhteen olen tehnyt yhteistyötä VTM Henrik Lönnqvistin (Aalto-yliopisto, Helsingin kaupungin tietokeskus) kanssa. Lönnqvist
on vastannut tutkimuksessa käytetyistä tilastomatemaattisista malleista, auttanut tutkittavien muuttujien kehittelyssä sekä osin kirjoittanut alalukua 5.6, jossa esitellään
tutkimusmenetelmänä käytetty hedoninen regressiomallinnus. Muilta osin koko käsillä olevan tutkimuksen teksti on itse kirjoittamaani.
1.3 Tutkimuksen tieto-opillinen määritelmä ja asema suhteessa
aiempaan arkkitehtuuritutkimukseen
Käsillä oleva tutkimus on lähtökohdiltaan empiiristä tutkimusta, jonka pyrkimyksenä
on tuottaa havaintoihin ja kokemukseen perustuvaa tietoa. Marja-Liisa KakkuriKnuuttila ja Kaisa Heinlahti erottelevat kirjassaan Mitä on tutkimus? teorialähtöisen
ja aineistolähtöisen empiirisen tutkimuksen (Kakkuri-Knuuttila & Heinlahti 2006:
49). Tämän määritelmän suhteen käsillä oleva tutkimuksen voi katsoa olevan hieman
lähempänä aineistolähtöistä kvantitatiivista empiiristä tutkimusta, mutta ei täysin
puhtaasti sitä. Tutkimusaineiston tilastollinen analyysimenetelmä, sen mahdollisuudet
ja rajoitukset sekä osa aiemmista aihetta käsittelevistä tutkimuksista ovat olleet tiedossa ennen aineiston hankintaa ja ohjanneet myös aineiston keräystä. Tässä mielessä
käsillä olevassa tutkimuksessa on myös teorialähtöisen empiirisen tutkimuksen piirteitä. Toisaalta vasta siinä vaiheessa, kun aineiston laajuudesta ja sisällöstä on ollut
selkeämpi käsitys, ovat lopulliset tutkimuskysymykset ja teoreettinen tausta voineet
tarkentua. Käsillä olevaa tutkimusta voi siis perustellusti pitää Kakkuri-Knuuttilan ja
Heinlahden mainitsemana teoria- ja aineistolähtöisen empiirisen tutkimuksen välimuotona (ibid.). Tässä tutkimuksessa teoreettista hypoteesia testataan empiirisen
aineiston puitteissa tilastomatemaattisilla menetelmillä. Hypoteesina on ollut, että
ainakin osalle empiiriseen aineistoon perustuville arkkitehtonisen laadun muuttujille
havaitaan asuntojen hinnoissa ilmenevä, tilastollisesti merkitsevä positiivinen yhteys.
Tutkimuksen empiirisen aineiston tieto-opillista taustaa voi niin ikään pitää välimuotoratkaisuna. Aineisto sisältää muuttujia, joiden tiedon taustat ovat lähes kiistattomia faktoja, kuten suunnittelijan ikä. Toisessa ääripäässä empiirinen aineisto sisäl24

tää puolestaan muuttujia, joiden tiedon tausta sisältää arvostelmia, jotka voivat olla
myös kiistanalaisia. Tällaisena voi perustellusti pitää esimerkiksi Arkkitehtuurioppaan
kohteeksi arvioituja rakennuksia. Se, että jokin rakennus on empiirisessä aineistossa
merkitty Arkkitehtuurioppaan kohteeksi, on toki yhtäpitävää sen kanssa, että sama
rakennus myös löytyy kyseisestä oppaasta. Tämän jälkeenkin voidaan silti kysyä,
kuuluuko rakennuksen olla oppaassa. Vastaavaa kyseenalaistamista ei voida tehdä
esimerkiksi suunnittelijan iän kohdalla.
Linda Groat ja David Wang ovat kirjoittaneet teoksen Architectural Research
Methods, joka esittelee seitsemän erilaista arkkitehtuuritutkimuksen menetelmää:
historis-tulkitsevan, kvalitatiivisen, korrelatiivisen, kokeellisen, simulaation, loogisen
argumentaation sekä case study -tutkimuksen menetelmät (Groat & Wang 2002: 89).
Näistä käsillä oleva tutkimus sijoittuu lähimmäksi korrelatiivista tutkimusta, joka
Groatin ja Wangin teoksessa kuvataan tilastollisia menetelmiä hyödyntäväksi tutkimustavaksi. Groat ja Wang määrittelevät korrelaationaalisen tutkimuksen eduksi
mahdollisuuden osoittaa, että joillakin muuttujilla on voimakas riippuvuussuhde toisiin muuttujiin ilman tarvetta osoittaa niiden kausaliteettia (ibid.). Kausaliteetti – ja
erityisesti sen suunta – onkin tämän tutkimuksen tutkimuskysymysten suhteen huomionarvoinen, mihin palataan myöhemmin luvussa seitsemän. Pentti Roution kirja
Tutkimuksen metodiopas arkkitehdeille (1983) esittelee sekä korrelaation että regression mahdollisina aineiston käsittelymenetelminä. Käsillä olevassa tutkimuksessa
käytetyn regressionanalyysin lähtökohtana on, että tutkimusasetelmassa on oletettu
selitettävä muuttuja, eli seuraus, ja selittävä muuttuja, eli syy (Routio 1983: 106–107).
Tässä tutkimuksessa lähtökohtaisesti selitettävä muuttuja on asuntojen hinnat ja selittäviä muuttujia ovat asuntojen eri ominaisuudet mukaan lukien kiinnostuksen kohteena olevat arkkitehtonisen laadun muuttujat. Syy- ja seuraussuhteen kausaalivaikutuksen paljastaminen edellyttää kuitenkin esimerkiksi empiiriseltä aineistolta tiettyjä
ominaisuuksia, minkä suhteen tiedostetut rajoitteet kuvataan luvussa seitsemän. Jo
tässä vaiheessa voidaan kuitenkin todeta, että tässä tutkimuksessa keskitytään nimenomaan arkkitehtonisen laadun ja asuntojen hintojen välisen korrelaation eli yhteyden
osoittamiseen.
Aura, Katainen ja Suoranta (2001: 26) erittelevät mahdollisuudet lähestyä arkkitehtuuritutkimusta kolmesta eri suunnasta: lähitieteiden näkökulmista, arkkitehtuurin
omasta teoriasta ja käytännöstä lähtien. Tämän jaon mukaisesti käsillä oleva tutkimus
on selkeimmin ensimmäisenä mainittua hyödyntäen taloustieteen teorioita, käsitteitä
ja menetelmiä. Toisaalta tutkimuksesta on luettavissa myös selkeä arkkitehtuurin
omaan teoriaan pohjautuva taustoitus sekä käytännön suunnittelutyön kokemuksista
kumpuava näkökulma.
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Huolimatta siitä, että tässä tutkimuksessa käytetylle menetelmälle on siis edellä
kuvatun kaltaisesti löydettävissä oma taustansa arkkitehtuuritutkimuksen menetelmiä
käsittelevästä kirjallisuudesta, ei tilastomatematiikan käyttöä voi arkkitehtuuritutkimuksen nykykentässä pitää yleisenä. Tämän takia onkin muun muassa tutkimuksessa
käytettyä analysointimenetelmää, hedonista regressiomallinnusta sekä tulosten tulkintaa kuvattu varsin yksityiskohtaisesti.
1.4 Työn sisältö
Tutkimuksen toisessa luvussa muodostetaan käsitys siitä, millä tavoin arkkitehtuurin
ja talouden suhde on noin viimeisen sadan vuoden aikana tuotu esiin arkkitehtuurikirjoitusten, -teorioiden ja -manifestien valossa. Luku toimii eräänlaisena laajennettuna
johdantona pyrkien ennen kaikkea perustelemaan tutkimusaiheen mielekkyyttä ja
syventämään jo alaluvussa 1.1 esiintuotua taustoitusta. Samalla tutkimuksen keskeistä käsitteistöä on täsmennetty.
Kolmannessa luvussa muodostetaan teoreettinen viitekehys tutkimuksessa käytetylle arkkitehtonisen laadun mittarille. Luvussa käsitellään asuntosuunnittelun tutkimuksen ja käytännön piiristä poimittujen esimerkkien avulla arkkitehtonisen laadun
kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen mittaamisen problematiikkaa ja taustoitetaan tähän
tutkimukseen valittua lähestymistapaa sekä käytettyjä muuttujia. Luvun lopussa esitetään teoreettinen tausta tässä tutkimuksessa käytetylle institutionaalisen arkkitehtonisen laadun käsitteelle.
Neljännessä luvussa muodostetaan teoreettinen viitekehys tutkimuksen empiiriselle osiolle käsittelemällä aihetta aiempien tutkimusten valossa tutkimuskysymysten
kontekstissa. Tutkimuksen empiirinen osio alkaa luvusta viisi tutkimusalueen, tutkimusaineiston ja sen analysointimenetelmän esittelyllä. Luku kuusi esittelee tutkimuksen tulokset ja luvussa seitsemän tulokset keskustelutetaan teorian kontekstissa, vastataan tutkimuskysymyksiin ja tehdään johtopäätökset.
Tutkimukseen liittyen on aiemmin julkaistu vertaisarvioitu artikkeli, jossa tarkasteltiin rakennuksen suunnittelijan koulutuksen ja rakennuksen tyylisuunnan vaikutusta
asuntojen hintoihin (Pihlajaniemi & Lönnqvist 2013). Näiden kysymysten tarkastelu
on sisällytetty myös tähän tutkimukseen, mutta edellä mainitun artikkelin kirjoittamisen jälkeen tutkimusaineistoa on laajennettu uusilla muuttujilla. Nämä ovat lähinnä
varmentaneet ja täsmentäneet jo aiemmin julkaistuja tuloksia.
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2

Arkkitehtuuri ja talous; kohtaamisia
arkkitehtuuriteorioissa ja -manifesteissa

Luvussa luodaan katsaus siihen, millä tavalla arkkitehtuurin ja talouden suhdetta on
tuotu esiin keskeisimmissä arkkitehtuuriteorioissa ja -manifesteissa. Tarkastelu käsittää sekä suomalaisia että kansainvälisiä kirjoituksia noin viimeisen sadan vuoden
ajalta, funktionalismin synnystä nykypäivään. Temaattisen tarkastelun avulla erilaisia
näkemyksiä on ryhmitelty muutaman lähestymistavoiksi nimetyn otsikon alle. Luvun
tutkimusote on tutkimuksen empiirisestä osasta poiketen lähinnä laadullisen tutkimuksen menetelmiä, jolloin tarkastelluista kirjoituksista pyritään muodostamaan
henkilökohtainen näkemys ja tulkinta tutkimusaiheen kontekstissa.
Tarkastelussa jäsennetään kolme lähestymistapaa, joissa arkkitehtuurin ja talouden suhde on nähty eri tavoin. Ensimmäinen on rakentamisen kustannustehokkuutta
korostava lähestymistapa, (taloudellisen) tehokkuuden ihanne, joka korostuu erityisesti tarkasteluajanjakson varhaisimmissa kirjoituksissa.
Toinen on myöhempi, edellisen seurauksena korostunut lähestymistapa, jolle on
annettu nimi talouskriittisyys. Näissä kirjoituksissa liian yksisilmäinen pyrkimys
taloudelliseen tehokkuuteen nähdään arkkitehtonisen laadun suoranaiseksi uhaksi.
Tähän lähestymistapaan voidaan myös liittää näkemykset, joiden mukaisesti arkkitehtuurin arvoja ei ole mahdollista – eikä niitä tulisi – mitata rahassa.
Kolmas lähestymistapa perustuu yhtäältä ajatukseen siitä, että arkkitehtoniselle
laadulle ja talouteen liittyvälle arvolle on löydettävissä jonkinlainen positiivinen korrelaatio, joka voi esimerkiksi yksittäisen rakennuksen kontekstissa perustella korkeampia rakennuskustannuksia tai synnyttää muita, esimerkiksi kansantalouteen liittyviä
hyötyjä. Kirjoitukset on koottu otsikon kohti kokonaistaloudellisuutta alle. Nämä
kirjoitukset ovat selkeästi uusimpia, ja niiden on katsottu lähestyvän arkkitehtuurin ja
talouden suhdetta sekä taloudellisen tehokkuuden kokonaisuutta tuotantokustannuksia
laajemmin ja selkeämmin juuri arkkitehtuuritalouden fokuksessa.
Edellä nimetyt ja jäljempänä kuvatut lähestymistavat ovat eläneet – ja elävät yhä
– rinnakkaisina, päällekkäisinä ja osin sekoittuneinakin, mutta arkkitehdista, aikakaudesta ja jopa tehtävästä riippuen korostuvat eri tavoin. Arkkitehtuurin käsite ei käsitellyissä kirjoituksissa ole aivan yhtenevä. Voidaan kuitenkin katsoa, että yleisesti ottaen
kirjoitusten on ymmärretty käsittelevän arkkitehtuuria rakennussuunnittelun kontekstissa ja että käsite arkkitehtuuri on tässä tutkimuksessa mielletty myös laatusanaksi –
toisin sanoen käsitteen rakennustaide synonyymiksi. Tässä yhteydessä arkkitehtuurin
on katsottu sisäistävän varsinaisen rakennusobjektin lisäksi myös sen yleisellä tasolla
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ymmärretyt ihanteet. Arkkitehtuurin voikin katsoa määrittyvän käsillä olevassa tutkimuksessa siten, kuinka arkkitehdit sen ymmärtävät.
Talouden käsitteistö tutkituissa kirjoituksissa on puolestaan vieläkin monitahoisempi ja -tulkintaisempi johtuen jo pelkästään siitä syystä, että kirjoittajat ovat lähes
poikkeuksetta arkkitehteja, joille esimerkiksi taloustieteiden peruskäsitteistökään ei
ole yhteneväistä. Näiden suhteen on osin tehty tulkintoja: kun kirjoituksessa on esimerkiksi sopivassa yhteydessä korostettu talouselämän lakien huomioimista, on tämä
tulkittu siten, että tällä on haluttu korostaa juuri pyrkimystä taloudelliseen tehokkuuteen. Myös käsitteen taloudellinen oikea ymmärrys vaatii lukijalta tarkkuutta, koska
käsitteellä on adjektiivina kaksi vakiintunutta merkitystä, joista toinen tarkoittaa juuri
taloudellista tehokkuutta ja toinen yleisemmin sitä, että jokin asia on talouteen liittyvä. Tulkintaa on pyritty selventämään käyttämällä tutkimuksessa suoria lainauksia
lukuun ottamatta yleensä viimeksi mainittuja pidempiä muotoja. Sama koskee myös
englannista tehtyjä käännöksiä termistä economic, jolle on olemassa vieläkin useampia merkityksiä.
2.1 Kolme lähestymistapaa arkkitehtuurin ja talouden suhteeseen
Seuraavaksi esitellään tarkemmin arkkitehtuuriteorioista ja -manifesteista tulkitut
kolme lähestymistapaa arkkitehtuurin ja talouden suhteeseen. Esittelyssä on käytetty
varsin paljon suoria lainauksia, jotta myös tämän tutkimuksen lukija voi paremmin
itse arvioida alkuperäistekstien tavoitteita ja henkeä.
2.1.1 Tehokkuuden ihanne
1900-luvun alussa talouteen liittyvät kysymykset nousivat enenevässä määrin esiin
myös arkkitehtuuria käsittelevissä teorioissa ja arkkitehtuurimanifesteiksi ymmärrettävissä kirjoituksissa. Esimerkiksi Hans Poelzig kirjoitti vuonna 1906 toimiessaan
Breslaun taideakatemian johtajana:
”Elämää nykyaikana hallitsevat talouteen liittyvät kysymykset; siten muiden
ihmisten ja taiteilijoiden osallistuminen tämän kaltaisten arkkitehtonisten ongelmien ratkaisemiseen – yksityisasunnoista kaupunkisuunnitteluun – on jatkuvasti kasvamassa.”11 (Poelzig 1906.)

11
Alkuperäisteksti on kirjoitettu saksaksi. Suomennos on oma käännös englanninkielisestä versiosta: ”Life in the modern era is dominated by economic questions; thus the participation of the
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Arkkitehtuurin uudistamista ja sen tarpeellisuutta alettiinkin tällöin entistä
enemmän perustella myös talouteen liittyvin argumentein. Taloudesta ja juuri pyrkimyksestä rakentamisen taloudelliseen tehokkuuteen tuli eräänlainen valttikortti, joka
havaittiin tehokkaaksi keinoksi saada aikaan haluttu tyylillinen muutos arkkitehtuurissa.
Vuonna 1908 julkaistussa kirjoituksessaan Ornamentti ja rikos Adolf Loos tuomitsi ornamentin paitsi alkukantaiseksi ja tarpeettomaksi, myös rikokseksi kansantaloutta kohtaan. Hänen mukaansa ornamenttien tekeminen on inhimillisten resurssien,
materiaalien ja rahan tuhlausta. Erityisen paheksuttavana piirteenä Loos piti sitä, että
ornamenttien tekemistä tuettiin valtion varoin. Hän vastusti ornamentteja kehittelemällä myös työn näkökulmasta mielenkiintoista ajatusrakennelmaa: Hän näki koristelijan työn halpa-arvoiseksi ja huonosti palkatuksi sekä luonteeltaan sellaiseksi, joka
nosti tuotteen kustannuksia ilman että työn jäljestä oltiin kuitenkaan valmiita maksamaan. Koristelun lopettaminen toisi ihmisille vapaa-aikaa, terveyttä ja lyhyemmät
työpäivät. (Loos 1908.) Loosin perusteluihin liittyikin näin varsin vahva yhteiskunnallinen tausta ja pyrkimys kansantaloudelliseen etuun.
Loos näki ornamentit ongelmalliseksi myös siitä syystä, että koristelutyylien
muutokset vanhensivat tuotteet ennenaikaisesti ja tekivät niistä siten käyttökelvottomia, vaikka tuotteiden fyysiset ominaisuudet olisivat vielä käyttöä kestäneetkin. Tämän takia tuotteista ei niiden vanhentuessa oltu enää valmiita maksamaan täyttä hintaa. Loos havainnollistaa näkemystään käyttämällä esimerkkinä omaa maksuhalukkuuttaan: hän vertailee pitkän käyttöiän tuotetta muodoltaan tai materiaaleiltaan huonompaan ja siten lyhytikäisempään tuotteeseen ja sanoo olevansa valmis maksamaan
ensin mainitusta neljä kertaa enemmän kuin jälkimmäisestä. (Ibid.) Tarkan arvion
sijasta hänen tavoitteenaan toki lienee ollut lähinnä korostaa, että myös rakennuksen
ajanmukaisena säilyminen on merkityksellinen laatutekijä, joka vaikuttaa sen edullisuuteen pitkällä aikavälillä. Loos kritisoi myös voimakkaasti sellaista teollisuutta,
joka näki vaihtuvat muodit ja lyhyen käyttöiän pelkästään työllisyyden synnyttämisen
kannalta perusteltuna toimintana (ibid.).
Funktionalismin synty nähdään usein korostetun muoto-opillisena kysymyksenä.
Sen ideologiaa muotoiltiin kuitenkin myös keskeisesti arkkitehtuurikirjoituksilla,
joissa taloudellisen tehokkuuden tavoite nostettiin selkeästi erääksi uuden, kansainvälisen arkkitehtuurityylin ihanteeksi ja siten myös yhdeksi arkkitehtonisen laadun tunnusmerkeistä: Le Corbusierin Kohti uutta arkkitehtuuria -teoksesta vuodelta 1923
people and of artists in architectural problems of this kind – from the private dwelling to town planning – is constantly growing.”
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voidaan uudenlaisten ajatusten12 ja keskeisellä sijalla olevan uuden estetiikan tavoitteen ohella löytää myös varsin vahva taloudellisen tehokkuuden ihanne. Kirjan ensimmäisessä luvussa Arkkitehtien ja insinöörien estetiikka Le Corbusier nostaa taloudelliseen tehokkuuteen perustuvan insinöörien estetiikan avainasemaan myös hahmottelevansa tulevan arkkitehtuurin suhteen:
”Arkkitehtuuri ja insinöörien estetiikkakäsitys ovat toisistaan riippuvaisia ja
rinnakkaisia ilmiöitä. Kun insinöörien estetiikka elää täyttä kukoistuskauttaan, on arkkitehtuuri suistunut taantumaan. Insinööriä ohjaavat talouselämän lait ja laskelmat. Hän johdattaa meidät sopusointuun universaalien lakien kanssa.” (Le Corbusier 1923: 19.)
Le Corbusier näki tuon ajan arkkitehtuurin – erityisesti asuntoarkkitehtuurin –
vanhentuneena ja epäsopivana varsinkin verratessaan sitä saman aikakauden teollisiin
saavutuksiin ja jopa teolliseen rakentamiseen. Hän ei nähnyt taloutta ja taidetta – tai
ainakaan taloutta ja kauneutta – toisilleen ristiriitaisina vaan ennemminkin piti taloudellista tehokkuutta myös yhtenä kauneutta synnyttävänä tekijänä:
”Meille ovat liiankin tuttuja teollisuusjohtajat, pankinjohtajat ja liikemiehet,
jotka sanovat: Suokaa anteeksi, mutta olen pelkkä liikemies, eikä taide kuulu
elämänpiiriini ollenkaan. Olen poroporvarillinen. Protestoimme ja vastaamme heille: Kaikki voimanne ovat suunnatut uusien työvälineiden valmistamiseen. Näin maailma täyttyy kauniista esineistä ja asioista, joita hallitsevat talouselämän lait ja joissa matemaattinen tarkkuus yhdistyy luovuuteen. Huomatkaa, että saatte aikaan juuri kauneutta.” (Ibid.: 23–24.)
Le Corbusier yhdisti taiteeseen keskeisesti harmonian, jota hän löysi erityisesti
aikansa arkkitehtuurin ulkopuolelta:
”Kunpa silmämme avautuisivat näkemään, että harmoniaa on jo olemassa.
Sitä ovat talouselämän ohjaaman ja fyysisten tarpeiden säätelemän työn tulokset.” (Ibid.)
Hän haki esikuvia arkkitehtuurille nimenomaan teollisesta tuotannosta ja ihaili
muun muassa valtamerialuksia nähden niissä muun muassa ”kuria ja harmoniaa sekä
12

Kimmo Sarje on kirjoittanut arvion kirjasta sen suomennoksen ilmestyttyä, jossa hän kyseenalaistaa
Le Corbusierin ajatusten uutuusarvon. Sarjen mukaan lukuisat muut arkkitehdit, kuten Otto Wagner,
Adolf Loos, Henry van de Velde, Louis Sullivan, Frank Lloyd Wright sekä myös Sigurd Frosterus ja
Gustaf Strengell Suomessa, olivat jo aiemmin tuoneet esiin vastaavan tyyppisiä ajatuksia. (Sarje 2005.)
Le Corbusier on kuitenkin kyennyt kokoamaan ajalle tyypillisen hengen yksiin kansiin, minkä takia
teos on noussut arkkitehtuurikirjallisuuden klassikkojen joukkoon.
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tyyntä, levotonta ja voimakasta kauneutta” (ibid.: 87). Samoin Le Corbusieria miellyttivät lentokoneet ja autot sekä yleisemmin mekaniikka. Hänen mukaansa ”mekaniikka sisältää taloudellisen tekijän, joka ohjaa valintoja.” (Ibid.: 104.)
Le Corbusier kiinnitti huomionsa muun muassa autojen valmistukseen liittyvään
sarjatuotantoon ja sen edellyttämään standardisointiin. Hänen mukaansa myös arkkitehtuurin historiasta on löydettävissä standardeja. Le Corbusier kutsui muun muassa
Parthenonia valinnan kautta syntyneeksi tuotteeksi, jonka kehittelyä on ohjannut jo
vuosisadan ennen Parthenonia kehittynyt kreikkalaisen temppelin standardi. Hänen
mukaansa standardien vakiinnuttaminen saa aikaan väsymätöntä kilpailua eri valmistajien välillä, sillä niistä jokainen pyrkii hallitsemaan markkinoita. (Ibid.: 106–111.)
Näiden esikuvien pohjalta Le Corbusier olikin kehitellyt omaa sarjatuotantojärjestelmäänsä, josta esimerkkinä oli muun muassa jo vuonna 1915 esitelty Dominotalo. Le Corbusierin mukaan sarjatuotantotaloihin sisältyi moraalinen arvo, sillä niiden avulla yläluokan talo pystyttiin rakentamaan työläisasunnon kuutiohinnalla, mikä
hänen mukaansa näin kavensi rikkaiden ja köyhien asumisen välistä kuilua (ibid.:
183). Tämän ajatuksen toteutumisesta seuraavien vuosikymmenten aikana voidaan
olla monta mieltä, mutta sen sijaan Le Corbusierin ennustus siitä, kuinka rakentamisessa siirrytään sarjatuotantoon ja ”asumisen ongelmaan pureudutaan taloudellisen ja
yhteiskunnallisen järjestelyn ja tehokkaiden menetelmien avulla” (ibid.: 209), viivästyi vain reilulla vuosikymmenellä hänen ennustamastaan kahdestakymmenestä vuodesta.
Le Corbusier kirjoittaa teoksensa viimeisessä luvussa Arkkitehtuuri tai vallankumous kuitenkin uuden ajan alkamisen olevan mahdollista vain, mikäli muun muassa
yritykset muuttavat toimintatapojaan:
”Insinöörit työskentelevät toimistoissaan, tekevät laskelmia taloudellisten
lainalaisuuksien pohjalta ja yrittävät yhdistää kaksi toisilleen vastakkaista
tekijää, edulliset kustannukset ja tuotteen laadukkuuden.” (Ibid.: 228.)
Viimeiset kaksi lausetta paljastavatkin, ettei pyrkimys taloudelliseen tehokkuuteen tarkoittanut Le Corbusierillekaan pelkästään yksisilmäistä pyrkimystä minimoida
tuotteen kustannukset.
Jo hieman Corbusierin teoksen julkaisua aiemmin Hollannissa alkunsa saaneen,
taiteilijoista ja arkkitehdeista koostuneen De Stijl -ryhmän keulahahmo Theo van
Doesburg kirjoitti vuonna 1924 Pariisissa:
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”Uusi arkkitehtuuri on taloudellisesti tehokasta, mikä tarkoittaa, että se käyttää peruskeinonsa niin tehokkaasti ja säästäväisesti kuin mahdollista tuhlaamatta näitä tai materiaaleja.”13 (Doesburg 1924.)
Van Doesburg oli ennen muuttoaan Pariisiin pyrkinyt hakemaan asemaa Weimarissa, Saksassa syntyneessä Bauhaus-taidekoulussa, mutta ei ollut täysin kyennyt
vakuuttamaan koulun perustanutta Walter Gropiusta, jotta tämä olisi nimittänyt hänet
koulun opettajaksi (Siebenbrodt & Schöbe 2012: 17).
Myös Bauhausissa vaikuttaneiden henkilöiden kirjoituksissa taloudellinen tehokkuus nousi 1920-luvulla ihanteeksi. Vuosina 1923–26 julkaistu avantgardistinen taide-, arkkitehtuuri-, design- ja elokuva-alan lehti G julkaisi näistä monia. Lehden kolmas laitos julkaisi kesäkuussa 1924 Ludwig Mies van der Rohen voimakkaan uudistushenkisen kirjoituksen Industrialization of Building Methods, jossa hän kiinnitti
huomion koko rakennusprosessin taloudelliseen tehokkuuteen. Hän kirjoitti, kuinka
joidenkin rakennusmateriaalien, kuten tiilen, käyttö edellyttää väistämättä käsityövaltaista rakennusprosessia eikä se ole helposti kehitettävissä palvelemaan uutta teollisen
rakentamisen aikaa. Hänen mukaansa koko rakennusala kaipasi perusteellista uudistamista. ”Tällöin uuden rakennusmateriaalin vaatimus on ensimmäinen edellytys.”14.
(Rohe 1924b.) Miesin visiona olivat esivalmistetut osat, jotka voidaan koota rakennukseksi paljon entistä nopeammin. Hän kirjoitti, kuinka ”[t]ämä laskee huomattavasti rakennuskustannuksia. Tällöin uusi arkkitehtuuri löytää todellisen tehtävänsä”15
(ibid.). Mies van der Rohe tiedosti myös, mitä tämä jatkossa tulisi tarkoittamaan:
”Olen vakuuttunut, että perinteiset rakennustavat tulevat katoamaan. Jos joku on pahoillaan siitä, ettei tulevaisuuden taloa enää rakenna käsityöläinen,

13
Alkuperäisteksti on kirjoitettu hollanniksi. Suomennos on oma käännös englanninkielisestä
käännöksestä: “The new architecture is economic; that is to say, it employs its elemental means as
effectively and thriftily as possible and squanders neither these means nor the material.”
14
Alkuperäisteksti on kirjoitettu saksaksi. ”Deshalb ist die Forderung nach einem neuen Baumaterial
erste Voraussetzung“. Julkaistu alkuperäiskielellä teoksessa Neumeyer 1986: 307. Omassa suomennoksessa on hyödynnetty myös Philip Johnsonin käännöstä englanniksi: ”Our first consideration,
therefore, must be to find a new building material” (Rohe 1924b). Kirjoitus on julkaistu myös nimellä
Industrialized Building, jossa Michael Bullockin tekemä käännös ei lainatulta kohdalta ole sanatarkka
Johnsonin käännöksen kanssa. Bullock kääntää: “Hence, the demand for a new building material is
the first prerequisite.” (Rohe 1924a.)
15
Kuten viite 14. Alkuperäiskielellä: ”Das wird eine bedeutende Verbilligung der Baukosten zur
Folge haben. Auch warden die neuen baukünstlerischen Bestrebungen ihre eigentlichen Aufgaben
finden.” Englanniksi:“This will greatly reduce building costs. Then the new architecture will come
into its own.”
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tulisi pitää mielessä, etteivät autojakaan nykyään rakenna vaunusepät.” 16
(Ibid.)
Teollisen rakentamisen ihanne kirjattiin myös Walter Gropiuksen kirjoittamaan
Principles of Bauhaus production -tekstiin, joka julkaistiin koulun muuttaessa Weimarista Dessauhun vuonna 1926. Uusi asenne suunnittelua kohtaan tarkoitti julistuksen mukaan muun muassa ”[…] yksinkertaisuutta monimuotoisuudessa”sekä ”taloudellisesti tehokasta tilan, materiaalin, ajan ja rahan käyttöä”17 (Gropius 1926).
CIAM (Les Congrés internationaux d’architecture moderne) syntyi, kun rikas
sveitsiläinen intellektuelli Hélène de Mandrot kutsui joukon eturivin arkkitehteja
linnaansa La Sarraziin vuonna 1928 muotoilemaan ohjelmajulistusta, jonka
”[T]ehtävänä on vetää arkkitehtuuri ulos akateemisuuden umpikujasta ja asettaa se
oikealla tavalla ekonomiseen ja sosiaaliseen ympäristöönsä” (Penttilä 2013: 162–
163; Benedetti & Pracchi 1988: 574). Ohjelmajulistus sisältää useita mielenkiintoisia
kannanottoja arkkitehtuurin ja talouden suhteesta. Taloudesta keskusteltiin tapaamisen toisena päivänä Hans Schmidtin johdolla (Mumford 2002: 24). Ohjelmajulistuksen ensimmäinen pääkohta on otsikoitu General Economic System, missä todetaan
aluksi, kuinka ”modernin arkkitehtuurin idea sisältää kytkennän arkkitehtuurin ja
yleisen talousjärjestelmän ilmiöiden välillä”18 (CIAM 1928). Julistuksessa määritellään mielenkiintoisesti myös termi ”taloudellinen tehokkuus”19. Sen mukaan se ”[…]
ei tarkoita tuotantoa, joka tähtää maksimaaliseen kaupalliseen hyötyyn, vaan tuotantoa, joka vaatii minimimäärän työtä”20 (ibid.). Tarve maksimaaliseen taloudelliseen
tehokkuuteen on julistuksen mukaan seurausta yleisen taloudellisen tilanteen heikkenemisestä (ibid.). Kirjoituksen ajankohtana ensimmäiset merkit suuren 1930-luvun
laman synnystä olivat siis ilmeisesti jo nähtävissä.

16
Kuten viite 14: Alkuperäiskielellä: “Ich bin mir klar, daß das Haus der Zukunft nicht mehr von
Bauhandwerkern hergestellt werden kann, möge bedenken, daß auch das Automobil nicht mehr vom
Stellmacher erbaut wird.” Englanniksi: ”I am convinced that traditional methods of construction will
disappear. In case anyone regrets that the house of the future can no longer be made by hand workers,
it should be borne in mind that the automobile is no longer manufactured by carriage-makers.” (Rohe
1924b.)
17
Alkuperäisteksti on julkaistu saksaksi. Oma käännös perustuu englanninkieliseen käännökseen: ”[…]
simplicity in multiplicity, economical utilization of space, material, time, and money.”
18 CIAMin La Sarrazin julistuksen alkuperäiskieli on ranska. Oma käännös perustuu englanninkieliseen käännökseen: ”The idea of modern architecture includes the link between the phenomenon of
architecture and that of the general economic system.”
19
Kuten viite 18. Englanniksi: ”economic efficiency”.
20
Kuten viite 18. Englanniksi: ”[…] does not imply production furnishing maximum commercial
profit, but production demanding a minimum working effort.”.
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Bauhausin johtajaksi tuli vuonna 1928 Hannes Meyer (Siebenbrodt & Schöbe
2012: 31). 1920-luvulla muotoiltu uusi arkkitehtuurikäsitys saa talouden kontekstissa
jonkinlaisen tiivistyksensä samana vuonna julkaistussa Meyerin kirjoituksessa Building: ”Kaikki asiat tässä maailmassa ovat tuotteita kaavasta: (funktio kertaa talous)”21 (Meyer 1928). Meyerin ura Bauhausin johtajana jäi varsin lyhyeksi, ja hänen
katsottiin epäonnistuneen tehtävässään pääosin siksi, että koko koulun ilmapiiri politisoitui voimakkaan vasemmistolaiseksi. Tämä aiheutti koululle imago-ongelmia, jotka
Meyerin olisi muiden mielestä pitänyt kyetä estämään. (Siebenbrodt & Schöbe 2012:
32.)
Myös Alvar Aalto korosti varhaisissa kirjoituksissaan funktionalismin ihanteita.
Muun muassa ruotsalaisessa Byggmästaren-lehdessä vuonna 1930 julkaistussa artikkelissa Bostadsbyggelse på gammal stadsplan hän kirjoitti:
”Joka tapauksessa voidaan syystä sanoa, että määräyksillä, jotka sallivat
suuren rakennustilavuuden verrattain pienellä tontilla ja rajoittavat rakennustapaa pinnallinen yhtenäisyys hallitsevana esteettisenä dogminaan, on
suurin haitallinen vaikutus sellaisessa rakentamisessa, jonka ensisijaisia tekijöitä ovat valo, hygienia, rationaalinen talous ja sosiaaliset näkökohdat.”
(Aalto 1930b.)
Samana vuonna Domus-aikakauslehdessä ilmestyneessä artikkelissa Asuntomme
probleemina Aalto kehitteli ajatustaan minimiasunnosta, johon keskeisesti liittyi taloudellisen tehokkuuden ihanne:
”Ihmisasuntoa tutkiessamme emme voi löytää normeja muuta kuin miniminormien muodossa ja ne on silloin haettava kärjistettyjen tapausten puitteissa, ts. asunnosta, joka on rakennettu inhimillisen toimeentulominimin rajalle. Toimeentulominimi on myös sikäli sopiva tutkimuksen kohde, että se
kätkee itseensä taloudellisuuden käsitteen ja on lisäksi prosentteina laskien
tavalla tai toisella useimpain ihmisten elämän osuus.” (Aalto 1930a.)
Tehokkuuden ihanne omaksuttiin funktionalistisen arkkitehtuurin ja sen julistusten myötä hyvin laajasti ja ainakin Suomessa se jäi elämään vaikka arkkitehtoniset
tyylit vaihtuivat toisiin. Vuosina 1945–67 julkaistiin Miten rakennan -lehteä, joka
alkuvuosinaan keskittyi erityisesti maaseudun rakentajien tiedottamiseen, mutta käsitteli alusta asti useasti myös rakentamisen talouskysymyksiä. Lehden päätoimittajana
21

Alkuperäisteksti on julkaistu saksaksi: “alle dinge dieser welt sind ein produkt der formel: (funktion
mal ökonomie)” Oman suomennoksen apuna on käytetty myös englanninkielistä käännöstä: ”all
things in this world are a product of the formula: (function times economy)” (Conrads 1970: 117).
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toimi koko sen ilmestymisen ajan arkkitehti Jussi Lappi-Seppälä. Lappi-Seppälä oli jo
1940-luvulla ajautunut huonoihin väleihin Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn silloisen
johdon kanssa, minkä takia Lappi-Seppälä oli eronnut SAFAsta vuonna 1948. Eron
taustalla olivat paitsi Lappi-Seppälän lehtikirjoitusten herättämä närkästys, myös
muun muassa se, että SAFA oli puuttunut Lappi-Seppälän ja hänen yhtiökumppaninsa
Ilkka Martaksen ilmoitteluun Rovaniemen paikallislehdissä siitä, milloin he olisivat
sinne kohdistuneiden projektiensa tiimoilta paikkakunnalla tavoitettavissa. SAFA
tulkitsi tämän mainonnaksi, joka tuolloin oli liiton säännöissä kiellettyä. Riita kärjistyi entisestään Lappi-Seppälän tultua valituksi rakennushallituksen pääjohtajaksi
vuonna 1953. (Lappi-Seppälä 2008.)
Lappi-Seppälä kirjoitti Miten rakennan -lehteen muun muassa vuonna 1946 ja
uudestaan vuonna 1957 pääkirjoituksen, joissa hän pyrki selventämään taloudellisesti
tehokkaan ja halvan rakennuksen eroavaisuuksia. Hänen mukaansa rakennuskustannuksiltaan halpa rakennus ei välttämättä ole ajan saatossa taloudellisesti tehokas, kun
otetaan huomioon rakennuksen käyttö- ja ylläpitokustannukset. (Lappi-Seppälä 1946,
1957). Lappi-Seppälä kirjoitti useasti myös rakennusalan tutkimustoiminnan tärkeydestä. Numeron 3/1960 pääkirjoitus käsitteli rakennustaloudellista tutkimustyötä
Suomessa. Lappi-Seppälä kiitteli professori Ole Gripenbergin johtaman VTT:n rakennustaloudellisen laboratorion toimintaa, mutta samalla harmitteli sen niukkoja
resursseja. Lappi-Seppälä korosti kirjoituksessaan erityisesti käytännönläheisen tutkimuksen merkitystä niiden tulosten soveltuvuutta ”tavallisen käytännön miehen
käyttöön.” (Lappi-Seppälä 1960.)
Vuoden 1952 Miten rakennan -lehdessä ilmestynyt Lappi-Seppälän pääkirjoitus,
Rakennusten suunnittelu, kritisoi senhetkistä arkkitehtuuria epätaloudelliseksi ja kevytmieliseksi erikoisuudentavoitteluksi. Lappi-Seppälän kritiikin yhtenä taustavaikutteena on kuultavissa hänen tuolloin riitaisa suhteensa Suomen Arkkitehtiliittoon ja sen
silloiseen puheenjohtajaan Alvar Aaltoon:
”Onneksi esiintyy tässä selostettua taloudellisuudesta piittaamatonta ajattelua vain osassa rakennussuunnittelijakuntaamme. Valitettavaa vain on, että
juuri tämä suuntaus on vallannut ne voimat, joilla olisi edellytyksiä paljon
positiivisempaan työhön ja jotka toistaiseksi vielä määräävät ammattikuntansa hengen ja työssä tavoiteltavat ihanteet.” (Lappi-Seppälä 1952.)
Lappi-Seppälä varoitti kirjoituksessaan arkkitehteja luottamuksen menetyksestä
tilaajien ja kansan keskuudessa, mikäli asennoituminen suunnittelutehtäviin ei muutu
nöyremmäksi. Hän korosti kirjoituksessaan erityisesti rakentamistoiminnan laajuutta
ja merkitystä Suomen kansantaloudessa:
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”Joudumme vuosittain sijoittamaan rakentamiseen noin 100 miljardia markkaa kansakunnan varoja. Tämä summa on noin puolet valtion koko vuosibudjetista. Ei ole lainkaan samantekevää miten nuo miljardit käytetään.” (Ibid.)
Tehokkuuden ihanteen voisi hyvin yksinkertaistettuna tiivistää käsitykseen, että
myös arkkitehtoninen laatu syntyy huomattavalta osin siitä, että suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät ratkaisut ovat taloudellisesti tehokkaita. Tehokkuuden ihanne
sisälsi perustan kansantalouden parantamisessa: säästämisestä ja kustannustehokkuudesta saatavan hyödyn oletettiin lopulta kohdistuvan nimenomaan kansantalouteen.
Teollisen rakentamisen konkretisoitumisen myötä näin ei lopulta näyttänyt käyvänkään, vaan hyödyn koettiin valuvan voittoa tavoittelevien keinottelijoiden käsiin.
Ammattikunta tunsi itsensä petetyksi ja kohdisti kritiikin vallitsevaan talousjärjestelmään sekä siinä havaitsemiinsa epäkohtiin. Turhautuminen synnytti joukon talouskriittisiä kirjoituksia, joissa lopulta pyrittiin kieltämään koko arkkitehtonisen laadun
ja talouden yhteys.
2.1.2 Talouskriittisyys
Jo heti 1930-luvun alussa alkoi esiintyä myös varautuneisuutta erityisesti standardisoinnin suhteen: Mies van der Rohe nosti puheessaan Wienissä vuodelta 1930
esille kysymyksen uuden ajan arkkitehtuurin henkisistä arvoista. Hänen mukaansa
teknisen kehityksen myötä uhkana oli, että arvosokean tapahtumaketjun seurauksena
arkkitehtuuri on vaarassa menettää merkityssisältönsä. (Rohe 1930.) Myös Hugo
Häringin kirjoitus Form der Leistungs-erfüllung vuodelta 1932 sisältää samankaltaisia
ajatuksia hänen pohtiessaan insinöörin ja arkkitehdin työn eroavaisuuksia:
“Insinöörin työn tavoitteena on pelkästään materiaalinen suorituskyky asetetuissa taloudellisissa rajoissa. Se, että lopputulos usein sisältää myös muita,
ilmaisullisia arvoja, on sivutuote hänen työstään. Arkkitehdin tehtävänä sen
sijaan on luoda olemus, kokonaismuoto, henkinen elinvoimaisuus ja täyttymys, objekti, jonka idea kuuluu korkeampaan kulttuuriin ja palvelee sitä.”22
(Häring 1932.)

22

Alkuperäisteksti saksaksi: “Die Ingenieur-Arbeit hat lediglich das Ziel materieller LeistungsErfüllüng in der Grenzen ode rim Bereich ökonomischer Effekte. Daß das Ergebnis auch häufig noch
andere Ausdruckswerte enthält, ist eine Nebenwirkung, eine Nebenerscheinung seiner Arbeit. Der
Architekt hingegen schafft eine “Gestalt”, ein Werk von geistiger Lebendigkeit und Erfülltheit, ein
Objekt, das einer Idee, einer höheren Kultur angehört und dient.” Omassa suomennoksessa on
hyödynnetty myös englanninkielistä käännöstä: “The work of the engineer has as its goal merely the
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CIAM IV:n julkilausuma Charter of Athens vuonna 1933 sisälsi useita talouteen
liittyviä huomioita. Päällimmäiseksi näissä muodostui huoli yksityisten intressien
kilpailun ja yhteiskunnallisen edun yhteensovittamisesta. Julistuksen mukaan ”arkkitehtuuri on vastuussa kaupungin hyvinvoinnista ja kauneudesta.” 23 (CIAM 1933.)
Arkkitehtuurille määriteltiinkin näin selkeä rooli rakentamisen julkisessa sääntelyssä.
Jo vuonna 1931 Bauweltissa julkaistussa kirjeessään Suomesta myös Alvar Aalto
nosti esille havaitsemansa epäkohdan, jota hän kutsui keinotteluksi:
”Suomalainen asuntorakentaminen on suunnittelematonta. Lyhyesti sanottuna asuntorakentaminen on vuokrakasarmiteollisuutta, joko yksityistä tai
osuustoiminnallista. Myös osuustoiminnallista rakentamista sen nykyisessä
kehnosti organisoidussa muodossa voi pitää keinottelurakentamisena. Rakentaminen on rahoitukseltaan suunnittelematonta, sillä sen käyttövoimana on
rakennuttajan yksityistaloudellinen etu, ja arkkitehtonisesti suunnitelmatonta,
sillä lähtökohta on formaalinen ja myyntilaskelmat määräävät yksiköiden
koon ja viimeistelyn.” (Aalto 1931.)
Jo varsin varhaisissa kirjoituksissaan Aalto myös koki, ettei funktionalismiin liittyvä taloudellisuuden ihanne saa muodostua liian yksisilmäiseksi tavoitteeksi arkkitehtuurille – kuten vuonna 1940 julkaistussa The Technology Review -lehden artikkelissaan The Humanizing of Architecture kirjoittaessaan seuraavasti:
”Kuluneen vuosikymmenen aikana moderni arkkitehtuuri on ollut funktionaalista pääasiassa tekniseltä kannalta painopisteen ollessa etupäässä rakennustoiminnan taloudellisella puolella. […. ….] Jos olisi keino kehittää arkkitehtuuria askel askeleelta alkamalla taloudellisista ja teknisistä lähtökohdista ja
siirtymällä myöhemmin inhimillisen toiminnan muille, monimutkaisemmille
aloille, niin puhtaasti teknillinen funktionalismi olisi hyväksyttävää. Mutta
sellaista mahdollisuutta ei ole.” (Aalto 1940.)
Vuonna 1946 Arkkitehti-lehdessä julkaistussa kirjoituksessaan Rakennuskorkeus
sosiaalisena kysymyksenä Aalto asetteli sanansa:

performance of material work within the limits or in the domain of economic effects. That the result
frequently contains other expressive values as well is a side effect, a subsidiary phenomenon of his
work. The architect, on the other hand, creates a Gestalt, a total form, a work of spiritual vitality and
fulfilment, an object that belongs to and serves an idea, a higher culture.” (Braham ym. 2007: 55–56.)
23
CIAMin Ateenan julistuksen alkuperäiskieli on ranska (La Charte d'Athenes). Oma käännös perustuu englanninkieliseen käännökseen: ”Architecture is responsible for the well-being and beauty of
the city.”
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”Kysymys siitä, mihin rajaan asti asuntoja voidaan ryhmittää yhteen, mm.
korkeiksi kerrostaloiksi, kuuluu tämän hetken vaikeimpiin. Täydellä syyllä
voidaankin sanoa, että ratkaisu on aina ollut eri sivistys- ja yhteiskuntamuotojen sosiaalisen tason vaikeasti määriteltävä mittapuu. Perusluonteeltaan ei
kysymys ole taloudellinen, pikemminkin sosiaaliset ja psykologiset syyt viime
kädessä – usein melkeinpä taloudellisten vaatimusten vastaisesti – määräävät
rajat asuntojen keskittämiselle tässä mielessä.” (Aalto 1946.)
Alkuperäisten funktionalistisen ihanteiden rinnalle alkoi vuosien saatossa nousta
yhä monitahoisempia arvoja ja ihanteita, jotka varsinkin Aallolla nousivat talouden
rinnalle. Kuuluisassa Taimen ja tunturipuro -tekstissään vuonna 1947 hän kirjoitti:
”[…] arkkitehtoninen suunnittelu operoi lukemattomilla, usein keskenään ristiriidoissa olevilla elementeillä. Sosiaaliset, humaaniset, taloudelliset ja teknilliset vaatimukset yhdistettyinä psykologisiin kysymyksiin, koskien sekä yksilöä että ryhmää, sekä ihmismassojen että yksilöitten liikkeet ja sisäiset friktiot, kaikesta tästä muodostuu monisäikeinen vyyhti, joka ei ole rationalistista
tai mekanistista tietä ratkaistavissa.” (Aalto 1947.)
Aalto piti akateemikon virkaan astuessaan 3.10.1955 puheen, jossa hän varoitti
lyhytnäköisestä taloudellisesta ajattelusta:
”Melkein jokaisessa muodollisessa tehtävässä on kymmeniä, usein satoja,
joskus tuhansia erilaisia ristiriitaisia elementtejä, jotka vasta ihmisen tahdosta pakotetaan toimivaan harmoniaan. Tätä harmoniaa ei voida aikaansaada
millään muilla kuin taiteen keinoilla. Yksityisteknilliset ja mekaaniset elementit saavat lopullisen arvonsa vasta tätä tietä. Yhteissointuista tulosta ei voida
saavuttaa laskelmien avulla, ei statistiikan kokemusten eikä probabiliteettikalkyylien voimalla.
Sukeltautuu aina esille uusia keinoja, joilla pyritään saamaan tämä kokonaisuus aikaan laskelma- tai laboratorioteitä. Ne häviävät mitättöminä yrityksinä suhteellisen lyhyen ajan kuluttua. Tähän luokkaan kuuluvat myös ne keinot, jolloin yksinomaan taloudellisin laskelmin pyritään ratkaisemaan ihmisen asumismuoto. Taloudellisuus on kaikkein primäärisimpiä tekijöitä kaikissa toiminnoissamme. Myös tässä se on hyvä johtotähti luodessamme ne suuntaviivat joiden sisällä meidän on liikuttava. Mutta yksipuolinen kalkyyli, jossa
ihminen muovataan, ei vie kestävään tulokseen. Ajassa laskettuna se vie epätaloudellisuuteen.” (Aalto 1955.)
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Monissa 1960-luvulla julkaistuissa suomalaisissa kirjoituksissa vahvistuivat äänenpainot, jotka pyrkivät tarkastelemaan kriittisesti taloudellisen ja teknisen kehityksen mukanaan tuomia toimintamalleja ja arvoja sekä niiden vaikutusta arkkitehtuuriin.
Aulis Blomstedt lausui vuonna 1963 pitämässään esitelmässä Arkkitehtuurin vastaus
teollistumiselle varsin kriittisesti:
”Miltei rajaton näyttää olevan se itsenäinen mahti, jonka ilmauksia voimme
kutsua nimeltä: Teknillis - Ekonomisen - Vallankumouksen - Politiikka. Lyhytnäköisempää politiikkaa tuskin on ollut olemassa.” (Blomstedt 1963.)
Myös Juhani Pallasmaan kirjoituksista on löydettävissä kannanottoja taloudellisuuden ja arkkitehtuurin suhteesta. Arkkitehti-lehdessä 1/1979 julkaistu kirjoituksessa
Taidetta, tiedettä vai tekniikkaa: Kohti bio-kulttuurista arkkitehtuuria Pallasmaa
näkee rakennushankkeissa korostuneen taloudellisen ohjailun vaikuttaneen haitallisesti erityisesti arkkitehtuuriin taiteena. Hän pitää ”taloudellisen ajattelun periaatetta” ja
”materialismiin keskeisesti liittyvää ekonomiaa” myös merkittävämpänä arkkitehtuurin muokkaajana kuin tieteen ja tekniikan kehitystä. Pallasmaa kirjoittaa:
”Ympäristön laadun hälyttävä katoaminen parin viime vuosikymmenen aikana johtuukin pääosaltaan tekniikan, lyhytnäköisen taloudellisen ajattelun ja
arkkitehtuurin ymmärtämättömästä samastamisesta.” (Pallasmaa 1979.)
Hän jatkaa (markkina)talouden yleisemmiksi mieltämiensä negatiivisten vaikutusten kuvailua viittaamalla E.F. Schumacherin jonkin verran aiemmin ilmestyneeseen teokseen Small is Beautiful (1973). Pallasmaa näkee talouden ja sen kvantitatiivisen luonteen suoranaisena rakennustaiteen vihollisena:
”Mitattavuutta, arvottamista ja esineellistämistä edellyttävä ekonomia eliminoi taiteen – talousjohtoisen suunnittelun ohjailu aikaansaa arkkitehtuuria
vain silloin, kun se epäonnistuu asettamassaan tehtävässä.” (Pallasmaa
1979.)
Keskeiseksi nousee myös hänen käsityksensä arkkitehtuurin ei-kvantifioitavissa
olevasta luonteesta, minkä takia arkkitehtuurin laatu ei Pallasmaan mukaan helposti
alistu mitattavaksi suureeksi. Pallasmaa kiteyttääkin talouskriittisen lähestymistavan
periaatteen kirjoittaen:
”Rakentamisen laatua ei myöskään voida mitata rahassa tai tehokkuuden mitoilla, vaan inhimillisen kokemuksen mitoilla” (ibid.).

39

Pallasmaa kirjoitti myös Arkkitehti-lehteen 5–6/1978 arvioinnin samassa lehdessä
julkaistusta Matti K. Mäkisen ja Kaarina Löfströmin suunnittelemasta Valion pääkonttorista. Yhden alaotsikon alla Pallasmaa käsitteli arkkitehtuuria ja taloudellisuutta
pyrkien osoittamaan, kuinka rakennuksen yksityiskohtien, kuten materiaalivalintojen,
myötä syntyvät kustannukset ovat vähämerkityksellisiä suhteessa kokonaisotteen
hallintaan ja yleisjärkevyyteen.
”Suunnittelun taloudellisuutta ei siis olekaan yksioikoinen kaikesta tinkiminen, vaan kustannusten oikea, suurpiirteinen hierarkia. Suunnittelu- ja rakentamisprosessin osittaminen viime vuosille tyypillisen rationalisoinnin nimissä
on ollut omiaan hävittämään hierarkian tajua ja siten taloudellisuudenkin
varsinaista perustaa.” (Pallasmaa 1978.)
Pallasmaa jatkoi myöhemminkin samoilla linjoilla alun perin Valtion rakennustaidetoimikunnan tilaisuudessa pidetyssä esitelmässään Rakennustaiteen rajat – kohti
hiljaisuuden arkkitehtuuria. Tällä kertaa hän viittasi muun muassa Francis Fukuyaman kirjoitukseen historian lopusta (1989) sekä Roland Barthesin näkemyksiin taiteen
myynnin todellisesta luonteesta. Pallasmaa toteaa arkkitehtuurista tulleen vapaiden
taiteiden tapaan ”[…] tuote, imagopakkaus, johon liittyvää sosiaalista karismaa voidaan ostaa ja myydä” (Pallasmaa 1990). Hyvän bisnesidean sijasta Pallasmaa tunnistaa tämän uhkana rakennustaiteelle ”runollisena ja kriittisenä ilmauksena” (ibid.).
Yleisön odotusten, massojen toiveiden täyttämisen, mukavuuden ja mielihyvän tunteiden ja sosiaalisen tilauksen sijasta Pallasmaa peräänkuuluttaa vierauden ja huolestuneisuuden tunteen herättämisen olennaisuutta, arkkitehtuurin taiteellista autonomisuutta, puhdistautumista ja arkaisoitumista (ibid.).
Kirmo Mikkola jakoi Pallasmaan käsityksen markkinatalouden turmiollisesta
vaikutuksesta arkkitehtuuriin. Kirjoituksessaan Arkkitehtuuri kansakunnan kohtaloissa vuodelta 1978 Mikkola kuvaa, kuinka 1950-luvulla vielä voimissaan ollut ”yhteishyvän yleisen idean korostaminen” vaihtui 1960-luvulla rakentajien liikemiesmäiseen
sekä arkkitehtien teknokraattiseen ajatteluun. Mikkolan mukaan tämä särki arkkitehtuurin ja suomalaisen yhteiskunnan solidaarisen liiton, mikä on luettavissa ”ankeiden
asuinalueiden harmaista betonikasvoista” (ibid.). Hänen mukaansa tämä olisi korjattavissa vain sillä, ”että poliitikot, talousmiehet ja kaikki arkkitehtuurin käyttäjät oivaltaisivat arkkitehtuurin syvän merkityksen ihmisen ja hänen yhteisönsä eksistenssille” (ibid.).
Mikkolan ja Erkki Kairamon alun perin suomalaista konstruktivismia esittelevän
kiertonäyttelyn luetteloon painettu keskustelu julkaistiin vuonna 1980 myös Arkkitehti-lehdessä. Siinä taloudellis-teknokraattinen maailma sai tuomionsa Kairamon suulla:
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”Rakennustaiteen kamppaajia riittää. Ihminen haluaisi kauneutta, se on alkukulttuureista lähtien ikuinen arvo, jonka nykyinen taloudellisteknokraattinen maailma on peittänyt hämähäkinseiteillään.” (Mikkola &
Kairamo 1980.)
Myös Keijo Petäjä näki Arkkitehtipäivien esitelmässään Rakennustaide ja ohjausjärjestelmät vuonna 1983 ajan hengen liian laskelmoivana:
”Tämä ajallemme tyypillinen perusasenne pelkistyy usein vielä siihen, että
vain kaikkein helpoimmin ja ilmeisemmin hyväksikäytettävä, mitattava ja rahassa arvioitava muodostuu ratkaisevaksi tekijäksi kaikessa inhimillisen ympäristön ja toiminnan ohjailussa, ohjausjärjestelmissä, suunnittelussa ja päätöksenteossa.” (Petäjä 1983.)
Timo Penttilä harmitteli ”rahan lyhyttä talutusnuoraa”, mutta kohdisti Arkkitehtipäivillä 1982 pitämässä esitelmässään Demokratian monumentit kritiikin markkinatalouden sijasta nimenomaan arkkitehtien omiin julistuksiin:
”Arkkitehdit ovat osaltaan itse syypäitä julistettuaan vuosikymmeniä ylimpänä totuutena oppilausetta kauneus ei maksa mitään. Kysymyksessä on nimittäin juuri funktionalismin peruslaki kansankielelle käännettynä.” (Penttilä
1983.)
Penttilä pohti kauneuden ja kalleuden sekä tarkoituksenmukaisuuden ja kauneuden suhdetta ja päätyi funktionalisteista poiketen lopulta siihen, ettei näiden väliltä
välttämättä löydy syy-seuraussuhdetta:
”Kaunis ei välttämättä ole kallista, mutta se ei myöskään välttämättä ole halpaa. Tarkoituksenmukaiseksi kutsuttukin voi tietysti joskus olla kaunista, mutta aivan yhtä hyvin se voi olla myös rumaa.” (Ibid.)
Halvan ja kauniin arkkitehtuurin mahdollisuuden suhteen Penttilä suhtautui kuitenkin vielä varauksellisemmin:
”On itsepetosta kuvitella, että meidän elämäntavallemme niin välttämättömistä, suurista, äärimmäisen aineellisen mukavuuden mahdollistavista rakennuksista voitaisiin tehdä kauniita ilman taloudellisia uhrauksia. Lottovoitto ei ole yhtään harvinaisempi tai sattumanvaraisempi. Rahan kirous seuraa
elintasoihmistä kaikkialle. Hänen on maksettava korkea hinta myös kauneudesta.” (Ibid.)
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Vaikka Penttilän kirjoituksesta kuultaa talouskriittinen lähestymistapa, näkee hän
taloudelliset uhraukset yhtenä ei pelkästään mahdollisuutena vaan jopa edellytyksenä
synnyttää kauneutta, joka tunnetusti on yksi arkkitehtonisen laadun tunnusmerkeistä.
Penttiläkään ei kuitenkaan pyri määrittelemään kauneudelle talouteen liittyvää arvoa,
vaikka sellainenkin voisi olla löydettävissä.
Talouskriittinen lähestymistapa ei ole ollut pelkästään suomalainen ilmiö, vaan
samanlaisia kannanottoja on ilmennyt yleismaailmallisesti. Amerikkalainen arkkitehti
Richard Buckminster Fuller varoitti vuonna 1968 kirjansa Operating Manual for
Spaceship Earth johdantokappaleessa spesialisoitumisen ja lyhytnäköisen taloudellisen tehokkuuden ajattelun haitoista. Japanilainen arkkitehti Kisho Kurokawa puolestaan kirjoitti vuonna 1977 teoksen Metabolism in Architecture johdannossa, kuinka
nopea talouskasvu teollisuusmaissa – kuten Japanissa – on aiheuttanut sen, ettei tilojen sosiaalista merkittävyyttä tai ihmisiä miellyttävien symbolien arvoa enää ajatella.
”Ainoana huomion kohteena on taloudellinen tehokkuus ja tuotto.” 24 (Kurokawa
1977: 31.) Kurokawan mukaan Metabolistinen teoria tarjoaa tähän ratkaisun menettämättä kuitenkaan teollisen rakentamisen ja esivalmistuksen mukanaan tuomaa kustannussäästöä (ibid.).
Talouskriittinen lähestymistapa loi ainakin Suomessa koko arkkitehtikuntaan varsin kauaskantoiset vaikutukset, jotka ovat yhä aistittavissa. Osin tämä johtui varmasti
siitä, että edelläkin lainatut kirjoittajat olivat, ja ovat yhä, myös aikansa arvostetuimpia suunnittelevia arkkitehteja. Kriittisimmin talouteen suhtautuvat ajatukset ajoittuivat varsin lyhyelle ajanjaksolle ja ovat esimerkiksi Pallasmaan kirjallisen tuotannon
osalta muuntautuneet viime aikoina yleisemmin arkkitehtuurin taiteellista olemusta
käsitteleviksi ja perusteleviksi kirjoituksiksi. Joissain ääritapauksissa, kuten Pallasmaan kirjoituksessa vuodelta 1990, arkkitehtuuri taiteena tuntuu vaativan asioita –
kuten vierauden ja huolestuneisuuden tunteen herättämistä – joista on vaikea kuvitella
kenenkään tilaajan maksavan. Talouskriittisissä kirjoituksissa korostettiin yleisemminkin arkkitehtuuria rakennustaiteena sekä peräänkuulutettiin yhteiskunnan vastuuta
taiteen rahoittamisessa ja arkkitehtuurille epäsuotuisten markkinoiden oikaisemisessa.
Kun tässä ei onnistuttu, reaktio arkkitehtikunnan sisällä oli, että arkkitehtuurin ja
talouden yhteys kiellettiin ja sen pohtiminen haluttiin unohtaa. Puhdas arkkitehtuuri
pyrittiin irrottamaan likaisesta taloudesta kohottautumalla sen yläpuolelle.
Ollakseen arkkitehti, Timo Penttilä pohti ja kirjoitti talouden ja arkkitehtuurin
suhteesta paljon. Hänen arkkitehtuuriteorian historiasta kertova, postuumisti julkaistu
24

Oma käännös englanninkielisestä tekstistä: ”The sole consideration is economic efficiency and
profit.”
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kirjansa Oikeat ja väärät arkkitehdit (2013) sisältää lukuisia viittauksia talouteen
antiikista lähtien. Luku Kuilu ja pyramidi alkaa ehkä monitulkintaisellakin, mutta
edelliseen viitaten tyhjentävällä ingressillä:
”Le Corbusier oli modernin Kuilu ja pyramidi -arkkitehtuurin pääideologi
yhtä selvästi kuin John Maynard Keynes oli modernin makrotaloustieteen.
Näillä kahdella vaikuttajalla on opillisesti vähän yhteistä. Kapitalisti ei suostu ymmärtämään, että arkkitehtuuri on arvojen järjestyksessä korkealla talouden yläpuolella. Arkkitehti ei suostu ymmärtämään, että rakentamiseen
liittyy aina ankaria taloudellisia rajoituksia. Yksi yhtäläisyys kuitenkin löytyy,
ja se on tärkeä: Molemmat olivat mystikoita ja salaoppien tutkijoita.” (Penttilä 2013: 169.)
2.1.3 Kohti kokonaistaloudellisuutta
Tämän otsikon alle kootut kirjoitukset lähestyvät arkkitehtonisen laadun tavoitetta
siten, että laadulle ja jollekin talouteen liittyvälle lisäarvolle määritellään tai oletetaan
positiivinen korrelaatio eli yhteys. Tällöin voidaan esimerkiksi argumentoida, että
jokin ratkaisu ei välttämättä ole halvin mahdollinen, mutta se voi silti olla perusteltu
sen välittömillä vaikutuksilla rakennuksen arvoon, pitkän aikavälin positiivisilla talousvaikutuksilla tai positiivisilla taloudellisilla ulkoisvaikutuksilla.
Arkkitehtonisen laadun synnyttämä taloudellinen lisäarvo voi perustua esimerkiksi siihen, että rakennuksella oletetaan olevan taiteellinen arvo, joka muodossa tai
toisessa synnyttää myös taloudellisen lisäarvon. Periaatteellisella tasolla tätä voi verrata suomalaisen talousvaikuttajan Björn Wahlroosin taloustieteilijöille tyypilliseen
näkemykseen, jonka mukaan taideteoksen arvo on mitattavissa sillä, paljonko siitä
ollaan valmiita maksamaan (Lyytinen 2012). Arkkitehtonisesti korkeatasoisen rakennuksen tai asunnon kohdalla on oletettavasti vaikea erottaa toisistaan taiteellista arvoa
ja arkkitehtoniseen laatuun niin ikään sisältyvää käyttöarvoa – josta myös maksetaan.
Stephen Kieran ja James Timberlake pyrkivät ainakin periaatteellisella tasolla näkemään arkkitehtuurin ”taideosalle” myös oman talouteen liittyvän arvon ja sille markkinat:
”Arkkitehtuuri voi olla taidetta. Se voi, joissain olosuhteissa, nousta kohotetulle tasolle – taidemarkkinoille yli yleisen talouden. Tai, arkkitehtuuri voi ol-
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la kulutushyödyke, käyttötuote, jota ostetaan ja myydään vaihdantatalouden
vallitsevien periaatteiden mukaisesti.” 25 (Kieran & Timberlake 2004: 3.)
Kieran ja Timberlake muotoilevat vuonna 2004 ilmestyneessä kirjassaan Refabricating Architecture oman lähestymistapansa teollisia tuotantomenetelmiä hyödyntävän arkkitehtuurin lisäarvosta. Heidän mukaansa rakentamisprosessin lisäarvo arkkitehtuurina syntyy arkkitehtien, materiaalivalmistajien, tuotantoinsinöörien ja urakoitsijoiden oikein integroidusta työtavasta. Lineaarinen prosessi, jossa rakennusmateriaalivalmistajien ja heidän tuotantoinsinööriensä kehittämät tuotteet päätyvät arkkitehtien
suunnitelmien kautta urakoitsijoiden toteutettaviksi, tulisi Kieranin ja Timberlaken
mukaan korvata syklisellä prosessilla. (Ibid.: 12–15.)
He käyttävät esimerkkeinä muun muassa auto- ja lentokoneteollisuutta sekä laivanrakennusta jatkaen tällä tavalla Le Corbusierin viitoittamaa tietä. Kieran ja Timberlake näkevät kuitenkin arkkitehtuurin kulutushyödykkeen ja taiteen yhdistelmänä
sen sijasta, että nämä ymmärrettäisiin toistensa vastapareina. (Ibid.: 2.) Tällöin heidän
mukaansa on ylitettävissä perinteinen käsitys, missä laadun ja laajuuden tulo vastaa
kustannusten ja ajan tuloa. Kieranin ja Timberlaken mukaan uusi asiakaskunta vaatii
myös arkkitehtuurilta enemmän:
”Arkkitehtuurisuunnittelu ja ammatin harjoittaminen on enenevässä määrin
alistuva uudelle talouden laille. Arkkitehdit löytävät itsensä tilanteesta, jossa
laatua ja laajuutta on kasvatettava epäsuhteessa toteutuviin kustannuksiin ja
käytettävään aikaan. Asiakkaat vaativat vähemmästä enemmän.” 26 (Ibid.,
10.)
Uusi yhtälö on siis heidän mukaansa: ”Laatu x laajuus > kustannus x aika” 27
(ibid.).
Nykyhetken arkkitehdeista esimerkiksi Rem Koolhaas on pyrkinyt liittämään
arkkitehtuuria osaksi laajempaa yhteiskunnallista kehitystä ja sen ilmiöitä. Tästä esimerkkinä voidaan pitää muun muassa Koolhaasin kirjoja Delirious New York (1978),
S, M, L, XL (1995) ja Content (2004), joissa uusi arkkitehtuuri perustellaan laaja25

Oma käännös. Alkuperäisteksti englanniksi: ”Architecture can be art. It can, in some circumstances,
come to exist in an elevated realm – an art market beyond the general economy. Or, architecture can
be a commodity, an artifact of use to be bought and sold in accordance with prevailing principles of
economic exchange.”
26
Oma käännös. Alkuperäisteksti englanniksi: ”The design and execution of architecture is increasingly subject to a new rule of economy. Architects find themselves having to increase quality and
scope disproportionately to the execution cost and time consumed. Clients are demanding more for
less.”
27
Oma käännös. Alkuperäisteksti englanniksi: ”Quality x Scope > Cost x Time.”
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alaisesti osana yhteiskunnan ilmiöitä, globalisaatiota ja taloudellista kehitystä. Yhtä
lailla varsinkin näistä viimeksi mainittuja voi pitää myös Koolhaasin arkkitehtuurin
markkinointimateriaalina. Koolhaasin voidaan katsoa vaikuttaneen suoraan myös
muihin nuorempiin nykyhetken seuratuimpiin arkkitehteihin, joista moni on työskennellyt Koolhaasin OMA-toimistossa, minkä jälkeen osa heistä on myöhemmin perustanut oman toimistonsa.
Yksi heistä on tanskalainen Bjarke Ingels, joka johtaa BIG28-toimistoa. Hänen
toimittamassaan kirjassa Yes is More taustoitetaan toimiston arkkitehtuurin lähtökohtia sarjakuvamuodossa esitettyjen projektikuvausten avulla. BIG:n arkkitehtuurin yksi
tavoite muotoillaan 1920-luvun modernismin suhteen yhtenevästi ”[…] luoda maksimaalinen efekti minimaalisin keinoin”29. (Ingels ym. 2009: 262.) Modernismin muotokieli ei kuitenkaan ole esitettyjen suunnitelmien lähtökohtana, vaan se on ennemminkin kyseenalaistettu liian tylsänä pohjana 2000-luvun arkkitehtuurille (ibid.: 111).
Ingels kirjoittaa heidän oppineen, kuinka suurin osa arkkitehtuuriprojekteista ei
lopulta toteudu, minkä takia on tärkeä antaa haudatuissa projekteissa esiintyneille
ideoille mahdollisuus jalostua jonkin toisen projektin kohdalla uudeksi ideaksi (ibid.:
162). Kirjassa esitettyjen suunnitelmien voi päätellä kohdanneen myös talouteen liittyviä haasteita, vaikka niitä ei yleensä projektikuvauksissa, joitain poikkeuksia lukuun
ottamatta, korostetakaan. Tämä lienee tietoinen, Ingelsin tyylilajikseen määrittelemän
”pragmaattisen utopianismin” (ibid.: 12) markkinointia tukeva valinta.
Yhtenä BIG:n töiden lähtökohtana on usein tuotu esiin jokin suunnitteluratkaisun
synnyttämä taloudellinen lisäarvo, kuten Lego Towers -ideasuunnitelmassa mainittu
kulmahuoneistojen haluttavuus (ibid.: 114), Superharbourg-ideasuunnitelman myötä
vapautuvien entisten satama-alueiden houkutteleva sijainti (ibid.: 181) tai The Housing Bridge -suunnitelman myötä syntyvät silta-asunnot (ibid.: 298). Useissa tapauksissa mahdollinen lisäarvo jää kuitenkin enemmän tunnepohjaisesti kuin laskennallisesti arvioitavaksi.
Little Denmark -ideasuunnitelmassa Ingels esittelee ekologian ja kulutusyhteiskunnan ekonomian yhdistävän ”ekolomian” ihanteisiin perustuvan suunnitelman
energiataloudellisesti omavaraisesta Tanskasta. Suunnitelman selostuksessa viitataan
muun muassa Björn Lomborgin ajatuksiin 30 . Idean lähtökohtana on, että talous ja
ekologia yhdistyvät ekolomiseksi yhteisjärjestelmäksi, jossa säästämisen sijasta ni28

Bjarke Ingels Group
Oma käännös alkuperäistekstistä englanniksi: ”[…] to create maximum effect with minimal means.”
30
Ingelsin kirja on kirjoitettu ennen kuin aiemmin ”maailman suurimpana ilmastoskeptikkona” tunnettu Lomborg vuonna 2010 ilmoitti tulleensa toisiin ajatuksiin ilmastonmuutoksen vakavuudesta globaalilla tasolla.
29
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menomaan oikeanlainen kuluttaminen ruokkii ”hedonistisesti kestävää” järjestelmää,
jota on havainnollistettu jonkinlaisilla ikiliikkujan kytkentäkaavioita muistuttavilla
piirroksilla. Ingelsin mukaan koko Tanskan muuttamista ekolomiseksi yhdyskunnaksi
on vaikea kuvitella järjestelmän koon takia, joten kirjassa esitetään idean pohjalta
jalostettu arkkitehtuuriprojekti, Mini Tanska, joka toimisi vastaavan järjestelmän
mukaisesti. (Ibid.: 50–63.) Ekologian ja kulutusideologian yhdistämisen Ingelsin
tapaan ekolomiaksi sisältää kansantaloudelliset lähtökohdat luonnon talouden, eli
ekologisen tasapainon, ylläpitämiseksi. Ydinkysymykseksi muodostuu Little Denmark -projektin kaltaisen ekolomisen järjestelmän häiriöttömyys, mikä edellyttäisi
sitä, ettei järjestelmästä aiheudu sen enempää taloudellisia kun ympäristöllisiäkään
vaikutuksia, joita ei pystyttäisi hallitsemaan. Tätä voi jo yksittäisen rakennuksenkin
mittakaavassa pitää hyvin haasteellisena tavoitteena.
BIG:n työskentelytapa kyseenalaistaa perinteisen arkkitehtitoimiston menetelmät
erityisesti selkeässä pyrkimyksessä osallistua aktiivisesti myös ja erityisesti arkkitehtuurin alan ulkopuolella käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ingels muotoileekin ammattikunnan perusongelman seuraavasti:
”[…] samaan aikaan kun me istumme kotona odottamassa puhelimen soimista tai sitä, että joku julistaa arkkitehtuurikilpailun, tulevaisuudesta päättävät
ne joilla on valtaa: poliitikot, tai ne joilla on rahaa: developparit.”31 (Ibid.:
302.)
BIG:n ”ilman tilausta” generoimat projektit ovat saaneetkin runsaasti palstatilaa
eri medioissa. Monessa tapauksessa tämä on tapahtunut arkkitehtuuriprojektien julkaisukanavana perinteisten kulttuurisivujen sijasta taloutta ja politiikka käsittelevillä
sivulla, kuten The Clover Block -korttelin suunnitelman esittelyssä havainnollistetaan
(ibid.: 308–309). Arkkitehtoninen laatu on näin tavoittanut myös entistä laajemmat
markkinat.
Zaha Hadidin yhtiökumppani Patrick Schumacher kirjoittaa vuonna 2012 ilmestyneessä teoksessaan The Autopoeisis of Architecture, kuinka “[t]alous on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisista ympäristöistä, johon arkkitehtuurin järjestelmän täytyy
sopeutua ja reagoida” 32 (Schumacher 2012: 402). Hänen mukaansa suurinta osaa
arkkitehtuuriprojekteja vaivaa asiakkaan taholta tapahtuva tarkastelu investointinsa
31

Oma käännös englanninkielisestä versiosta: ”[…] while we sit at home waiting for the phone to ring
or someone to announce a competition, the future is being decided by those with power: the politicians or those with money: the developers.”
32
Oma käännös alkuperäistekstistä englanniksi: ”The economy is one of the most important societal
environments to which the system of architecture has to adapt and respond.”
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tuotosta, joka ”[…] riippuu suunnitellun arkkitehtonisen artefaktin kilpailukykyisestä
taloudellisesta arvosta suhteessa sen suunnittelu- ja rakennuskustannuksiin”33 (ibid.).
Schumacherin mukaan 1920-luvulla muotoiltu taloudellisuuden ja kauneuden suhdetta määrittelevä ”economy of means”-periaate ei korreloidu suoraan edellä mainittuun
tuottavuuden tavoitteiseen. Vaikkakin periaate voidaan helpoimmin nähdä ilmenevän
modernismin ja minimalismin tyylilajeihin luettavassa arkkitehtuurissa, on se Schumacherin mukaan edelleen miellettävissä jopa yleisemmäksi ohjenuoraksi arkkitehtuurille, mikäli sitä tarkastellaan absoluuttisen sijasta suhteellisena käsitteenä: ”Keinoja tulee mitata suhteessa haluttuun vaikutukseen.”34 (Ibid.: 403.)
Schumacher pohtii myös tilannetta, jossa suunnitelma ei täytä sille asetettuja taloudellisia tavoitteita. Tällöin projekti joko peruuntuu tai etenee ”value engineering”
-prosessiin, joka tarkoittaa uudelleensuunnitteluprosessia siten, että suunnitelma saadaan käyttökelpoiseksi, kauniiksi ja vastaamaan kustannusarviotaan. Ratkaisut, kuinka tähän päästään, tulee Schumacherin mukaan jättää arkkitehdille, jonka tehtävänä
on tarkastella niitä nimenomaan arkkitehtuurin arvojen suhteen. Mikäli tämä tapahtuu
asiakkaan edustajan (esim. rakennuttajakonsultin) taholta jonkinlaisena mikrojohtamisena, toisin sanoen ”karsimisena”, menetetään samalla mahdollisuus synnyttää arkkitehtuuria. Schumacherin mukaan taloudelliset kriteerit eivät koskaan saisi yksinomaan
sanella suunnitteluratkaisuita eivätkä ne voi määritellä suunnitelman arkkitehtonista
laatua. Arkkitehtuurin on kuitenkin pitkällä aikavälillä aina sopeuduttava talousjärjestelmään ja siinä tapahtuviin muutoksiin, jotta se säilyy relevanttina yhteiskunnassa.
(Ibid.: 404.)
Schumacher kirjoittaa myös haasteista, jotka liittyvät arkkitehtuuritaloudesta keskustelemiseen: Koska käytännössä kaikkiin tilanteihin, joissa arkkitehtuurista keskustellaan, liittyy myös monen tyyppisiä taloudellisia intressejä, ei luonnollista keskustelua synny. On soveliasta keskustella joko kohteen arkkitehtuurista tai sitten arkkitehtiyritysten tuottavuudesta, palkoista ja palkkioista, mutta näitä keskusteluja käydään
Schumacherin käsityksen mukaan eri foorumeilla edellä kuvatusta syystä. Tästä huolimatta hän näkee nykypäivän arkkitehtuurin suhteen yhden selkeän taloudellisen
sidoksen: mitä suurempi suunnittelupalkkio on, sitä enemmän on käytettävissä työvoimaa, mikä puolestaan mahdollistaa laadukkaamman suunnittelun. Schumacherin
mukaan ainutlaatuinen, avantgardistinen arkkitehtuuri vaatii sekä suuremman suunnittelupalkkion että rakennusbudjetin kuin standardityyppisen valtavirtaratkaisun monis-
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Kuten viite 31. ”[…] depends upon the competitive, economic value of the designed architectural
artefact in relation to the cost of its design and construction.”
34
Kuten viite 31. ” The means must be measured against the effects aimed for.”
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taminen. Lisäksi edellä mainittujen projektien taloudelliset riskit ovat suuremmat
kaikille osapuolille. On myös mahdollista, että syntynyt rakennus ei palvelekaan loppukäyttäjiään, mikä aiheuttaa lopulta taloudellisen katastrofin. Tämä heijastuu Schumacherin mukaan välittömästi myös arkkitehtuuridiskurssiin ja vaikuttaa omalta osaltaan jälleen myös arkkitehtuurin tulevaan kehitykseen. (Ibid.: 407.)
Arkkitehtonisen laadun perusteleminen sen tuomalla taloudellisella lisäarvolla
edellyttää, että näiden suhde ymmärretään moniulotteisempana ja ajallisesti pitkäkestoisempana tarkastelukohteena kuin vain yksittäisen rakennuksen rakennuskustannuksiin liittyvänä kysymyksenä. Schumacherin ajatus siitä, että kunnianhimoinen arkkitehtuuri vaatii enemmän taloudellista panosta, tuntuu monissa tapauksissa loogiselta,
joskin kansantaloudellisessa mielessä se edellyttää perusteluja, kuinka tämä maksaa
itsensä takaisin – joko suoraan rakennuksen arvonnousuna tai välillisesti esimerkiksi
ihmisten hyvinvoinnista ja viihtyvyydestä seuranneiden talousvaikutusten muodossa.
Schumacherin ajatusta ei tule tulkita esimerkiksi siten, että pelkästään rakennuksen
budjetin kasvattaminen takaa samalla myös parempaa arkkitehtonista laatua. Kasvatettu rakennusbudjetti voidaan yhtälailla käyttää myös toimenpiteisiin, jotka laskevat
rakennuksen arkkitehtonista laatua. Timo Penttilän vertailuun35 viitaten voidaan todeta, että kallis voi yhtä hyvin olla myös rumaa tai epätarkoituksenmukaista. Myös
tehokkuuden ihannetta noudattavalla, niukoista resursseista jalostavalla arkkitehtuurilla näyttäisi yhä tänäkin päivänä olevan sijansa.

35

”Kaunis ei välttämättä ole kallista, mutta se ei myöskään välttämättä ole halpaa. Tarkoituksenmukaiseksi kutsuttukin voi tietysti joskus olla kaunista, mutta aivan yhtä hyvin se voi olla myös rumaa.”
(Penttilä 1983.)
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3

Arkkitehtonisen laadun mittaaminen

Luvussa luodaan teoreettinen tausta käsillä olevassa tutkimuksessa käytetylle tutkimusmenetelmälle arkkitehtonisen laadun mittaamiseksi. Aluksi käydään esimerkkinä
läpi muutamien asuinrakennuksen ja asunnon ominaisuuksien, joita jäljempänä kutsutaan muuttujiksi, avulla arkkitehtonisen laadun kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen mittaamisen problematiikkaa aiempien tutkimusten ja käytännön esimerkkien valossa.
Näiden pohjalta perustellaan tutkimuksessa käytetty laadun mittaamisen tapa. Tämän
jälkeen taustoitetaan ja määritellään, mitä pitää sisällään tutkimuksessa laadun mittarina käytetty institutionaalisen arkkitehtonisen laadun käsite.
3.1 Arkkitehtonisen laadun kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen
mittaaminen aiemmissa tutkimuksissa
Seuraavaksi tarkastellaan joitakin suomalaisia ja pohjoismaisia asuntorakentamisen
laatua käsitteleviä tutkimuksia, joiden avulla perustellaan käsillä olevan tutkimuksen
arkkitehtonisen laadun mittaamistapa. Luvussa tarkastelluille tutkimuksille on olemassa kaksi eri menetelmällistä taustaa ja näkökulmaa: aihetta on osassa tutkimuksia
lähestytty käyttämällä enemmän erilaisia kvalitatiivisia menetelmiä ja osassa puolestaan pääpaino on ollut kvantitatiivisilla menetelmillä. Kvalitatiiviset tutkimukset
perustuvat yleensä asumisen laatuun liittyvien muuttujien arvioimiseen ja arvottamiseen. Kvantitatiivisia tutkimuksia puolestaan ovat vaikkapa taloustieteen menetelmiä
hyödyntävät tutkimukset, joissa esimerkiksi asuntomarkkinoiden hintojen oletetaan –
muiden tekijöiden ohella – heijastelevan myös arkkitehtonisia laatutekijöitä. Yleisimmin käytetty tämänkaltainen menetelmä perustuu käsillä olevankin tutkimuksen
empiirisen osan analysoinnissa käytettyyn hedonisten hintojen teoriaan, joka olettaa
että jonkin tuotteen – tässä tapauksessa asunnon – laadullisille ominaisuuksille on
mahdollista johtaa epäsuora ”varjohinta” (Laakso & Loikkanen 2004: 257). Asuntomarkkinoiden second-hand eli vanhojen asuntojen kaupat muodostavat lähtökohtaisesti tässä mielessä hyvän tutkimusaineiston, sillä ihmisten asunnonostopäätösten
voidaan olettaa perustuvan tarkkaan harkintaan laadun ja hinnan suhteesta. Tilastollinen luotettavuus edellyttää luonnollisesti riittävän suurta hinta-aineistoa, jotta syystä
tai toisesta poikkeavien yksittäistapausten aiheuttamilta virhepäätelmiltä vältytään.
Tutkimusten vertailulla on tarkoitus muodostaa käsitys menetelmien soveltuvuudesta arkkitehtonisen laadun ja talouden – eli tässä tapauksessa asunnon laatutekijöiden ja asunnon hinnan – yhtymäkohtien paljastamiseen. Yhtälailla tavoitteena on
saada kuva näiden yhdistämisen vaikeudesta ja rajoitteista. Asiaa havainnollistetaan
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tarkastelemalla muutamia keskeisiä arkkitehtonisen laadun muuttujia. Näiden osalta
vertaillaan millaisia kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia arviointimenetelmiä
ja -kriteereitä on kunkin muuttujan kohdalla käytetty. Tarkastelu ei ole tutkimusten
suhteen kattava, vaan jättää useita kiinnostaviakin muuttujia käsittelemättä. Tutkitut
muuttujat ovat yksittäisen rakennuksen arkkitehtonisiksi ominaisuuksiksi miellettäviä
muuttujia, jotka jättävät siten tarkastelun ulkopuolelle esimerkiksi kaupunkirakenteellisiin tekijöihin liittyvät kysymykset. Asumisen laatua on tarkasteltu nimenomaan
asuinkerrostalon kontekstissa, joten laatuominaisuuksien tarkastelu siten ole suoraan
verrattavissa esimerkiksi pientalojen vastaaviin laatuominaisuuksiin.
Katsaus käsittää joitakin jo varsin vanhoiksi katsottavia tutkimuksia. Kyseiset
tutkimukset on kuitenkin otettu mukaan tarkasteluun siksi, että kvantitatiivisia, arkkitehtuurin talousvaikutuksia tarkastelevia tutkimuksia on sekä asumisen kontekstissa
että ylipäätään tehty huomattavan vähän. Kvalitatiivisin menetelmin asumisen laatua
tarkastelevia tutkimuksia onkin löydettävissä huomattavasti enemmän. Viimeaikaiset
arkkitehtuurin alan tutkimukset ovat usein laadullisia tutkimuksia, joissa tutkimusaineistoa ei ole tarkoituskaan kvantifioida. Joissakin vanhemmissa arkkitehtienkin tekemissä tutkimuksissa on lähestymistapa puolestaan kvantitatiivinen, mikä tekee
niistä mielenkiintoisia nimenomaan taloustieteen menetelmiä käyttävien tutkimusten
suhteen. Tarkasteltavien muuttujien analysointia on tutkimusten lisäksi syvennetty
käytännön suunnittelutyöstä nousseilla huomioilla. Nämä pohjautuvat sekä kirjoittajan omiin kokemuksiin suunnittelijana ja opettajana että asuntosuunnittelun oppikirjoihin.
3.1.1 Rakennuksen muuttujat
Tarkasteltaviksi rakennuksen muuttujiksi on valittu rakennuksen massoittelu ja rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri. Ensin mainitulla, arkkitehtuurin peruskäsitteistöön
kuuluvalla termillä, tarkoitetaan yksinkertaistettuna sitä, kuinka arkkitehtisuunnittelussa rakennuksen sisältämät tilavolyymit järjestyvät suhteessa toisiinsa kokonaisuudeksi, joka muodostaa rakennuksen ulkoisesti havaittavan hahmon. Julkisivuarkkitehtuuri on yleisesti ymmärretympi käsite, johon liittyvät rakennuksessa käytetyt julkisivumateriaalit, mahdolliset koristeet, näiden sommittelu ja detaljointi.
Rakennuksen massoittelu
Tarkastellut tutkimukset lähestyvät rakennusten massoittelua hyvinkin erilaisista
lähtökohdista: Taloustieteilijä Seppo Suokko on vuonna 1972 julkaistussa tutkimuk50

sessaan yrittänyt etsiä selkeitä mitattavia ominaisuuksia, joilla voisi olettaa olevan
merkitystä rakennuksessa sijaitsevien asuntojen hintoihin. Hän tutkii muun muassa
rakennuksen tilavuuden, kerrosluvun, rakennuksen leveyden ja pituuden sekä rakennuksessa sijaitsevien asuntojen lukumäärän merkitystä. Ainoa muuttuja, jolle Suokko
löytää tilastollisen merkitsevyyden, on rakennuksen tilavuus, jota hän pitää relevanttina rakennuksen koosta kertovana muuttujana. Hän analysoi kuluttajien olevan halukkaampia maksamaan enemmän asunnoista, jotka sijaitsevat suhteellisen pieniksi koetuissa rakennuksissa. Suokko havaitsee myös rakennusmassan runkosyvyydellä olevan vaikutusta asuntojen hintoihin, mutta näkee tämän ennemminkin lähtökohtana
joillekin suunnitteluratkaisuille, joiden vaikutusta on yksityiskohtaisesti mahdollista
tarkastella erikseen. (Suokko 1972: 21–29.)
Runkosyvyydellä onkin huomattava vaikutus muun muassa asunnon muotoon ja
sitä kautta myös huonejärjestelymahdollisuuksiin sekä asunnon luonnonvalaistukseen.
Rakennuksen kapeampi runkosyvyys mahdollistaa esimerkiksi yleisesti käytetyssä
lamellitaloratkaisussa36 keskimääräisesti enemmän huoneita ja valoisampia tiloja kuin
syvärunkoinen talo saman asuntopinta-alan puitteissa, koska kapeampaan runkoon
sijoittuvassa läpitalon asunnossa on suhteessa enemmän ikkunan mahdollistavaa ulkoseinää. Kysymys ei ole kuitenkaan matemaattisen yksioikoinen, vaan on kiinteästi
sidoksissa myös rakennuksen typologiaan: jo sivu- tai luhtikäytävään perustuva rakennus sisältää omat ominaispiirteensä runkosyvyyden suhteen, ja varsinkin keskikäytäväratkaisuun perustuvissa rakennuksissa tai pistetaloissa runkosyvyyden tulee jo
lähtökohtaisesti olla suurempi kuin lamelli- tai sivukäytäväratkaisuissa.
Yksi merkittävä tekijä sen suhteen, kuinka asuinrakennuksen runkosyvyys vaikuttaa eri suunnitteluratkaisuihin, on mahdollisten parvekkeiden olemassaolo sekä
niiden sijainti suhteessa runkoon: Sisäänvedetty parveke mahdollistaa samankaltaisen
asuntojakauman puitteissa suuremman runkosyvyyden kuin rakennuksen rungosta
ulkonevat parvekkeet. Puoliksi sisäänvedetyt parvekkeet hakevat jonkinlaista kompromissia näiden väliltä. Parvekkeen sijoituksen vaikutus rakennuksen runkosyvyyteen
on puolestaan edelleen sidoksissa myös rakennukseen sijoittuvien asuntojen kokoon
eli asuntojakaumaan, typologiaan ja niin edelleen. Näin ollen rakennuksen runkosyvyydelle yksiselitteisenä asuntojen hintaan vaikuttavana mitattavana suureena on
vaikea nähdä perustetta ilman, että kysymykseen keskeisesti vaikuttavat, edellä kuvatut muuttujat kyetään kontrolloimaan, mikä on laajan aineiston rakentamiseksi varsin
aikaa vievää.
36

Lamellitalo on yksi käytetyimmistä asuinkerrostalon typologisista perusratkaisuista. Muita yleisimpiä ratkaisuita ovat pistetalo, sivu- tai luhtikäytävätalo sekä keskikäytävätalo.
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ALO (Asumisratkaisun laadun muodostuminen) -tutkimuksen loppuraportissa
vuodelta 1978 arkkitehdeista koostunut tutkimusryhmä lähestyi massoittelukysymystä
vieläkin moniulotteisempana, suhteellisena kysymyksenä. Tutkimuksessa ei yritetäkään löytää tai edes etsiä jonkinlaisia rakennusten ihannemittoja, vaan muistutetaan
myös siitä, että jokaista rakennusta tulee arvottaa suhteessa ympäristöönsä ja lopulta
osana sitä: samankokoisen rakennusmassan käsittely voi perustellusti olla erilainen
riippuen siitä, sijoittuuko rakennus luonnonympäristöön, kulttuuriympäristöön vai
tiiviiseen kaupunkirakenteeseen. Edelleen tutkimuksessa korostetaan, että jokaista
uutta rakennusta tulee harkita osana kunkin alueen historiallista kehitystä. (Laapotti,
Niukkanen & Oksala 1978: 118–119.) Tässä valossa nouseekin aiheelliseksi pohtia,
kertooko Suokon löytämä, tilastollisesti merkitsevä tulos asiasta lopulta kovinkaan
yleispätevästi vai ainoastaan tarkastellun aineiston mittakaavassa. Suokon hintaaineisto muodostui Helsingin alueella vuosina 1966–67 tehdyistä asuntokaupoista.
Voisi olettaa, että rakennuksen kokoon liittyvä hintavaikutus on joissain olosuhteissa
tai jossakin toisessa ympäristössä myös täysin päinvastainen eli asunnon hintaa laskeva: esimerkiksi voimakkaasti uudistuvilla kaupunkialueilla ympäröivään rakennuskantaan verrattuna pienen rakennuksen tulevaisuuden voi perustellusti nähdä olevan
uhattuna – varsinkin jos siihen ei kohdistu jotakin muuta merkittävää arvostusta, kuten arkkitehtonista arvoa tai muun tyyppistä harvinaisuusarvoa.
Toisaalta nykyarkkitehtuurissa ilmenevässä rakennusmassojen käsittelyssä voi
nähdä myös piirteitä, jotka voisivat puolustaa Suokon havaintoa ja tekevät sen mielenkiintoiseksi. Kerrostalojen massoittelu on monestikin monimuotoisempaa ja pienimittakaavaisempaa kuin esimerkiksi vastaavan kokoisten julkisten rakennusten
massoittelu. Osin tämä johtuu tietysti myös rakennusten sisäänrakennetusta tilajärjestyksestä, asuinrakennusten samankokoisina toistuvista rakennusosista, kuten parvekkeista, mutta yhtälailla tämän voi nähdä tarkoituksellisena tavoitteena pienentää kerrostalorakennuksen mittakaavaa. Tällöin ydinkysymykseksi muodostuukin visuaalisen aistimuksen kautta syntyvä mielikuva rakennuksen koosta, mikä puolestaan voi
tilavuudeltaan samankokoisten rakennusten suhteen vaihdella huomattavasti – riippuen juuri rakennuksen massoittelutavasta.
Myös asuntosuunnittelun oppikirjat käsittelevät massoittelua yhtenä keskeisenä
laatutekijänä. Esimerkiksi Esko Kahrin ja Hannu Pyykösen kirjassa Asuntoarkkitehtuuri ja -suunnittelu todetaan: ”Rakennuksen massoittelu on arkkitehtonisen sommittelutyön olennaisimpia vaiheita” (Kahri & Pyykönen 1994: 335). Kirjassa käydään
läpi massoittelun lähtökohtia ja keinoja, kuten perusmuotojen ja niiden variaatioiden
käyttö, rakennusmassan pituus- ja korkeussuuntainen jäsentely, sommittelu sekä kattomuodon vaikutus. Rakennuksen mittakaavaan liittyvänä massoittelukysymyksenä
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varoitetaan muun muassa liian yksitoikkoisesta visuaalisesta toistosta, mikä voi vaikeuttaa yksittäisen asunnon tai ikkunan paikantamista. Tämä voi kirjoittajien mukaan
aiheuttaa esimerkiksi pikkulapsille turvattomuuden tunnetta, kun näköyhteys kotiin ei
ole selvä. (Ibid., 336.) Kirja jättää joistakin ohjeista huolimatta varsin paljon tapauskohtaisen harkinnan varalle: ”Siihen miten sommittelutapoja sovelletaan vaikuttavat
periaatteelliset, usein vahvasti aikakauteen ja henkilökohtaisiin näkemyksiin liittyvät
taustatekijät.” (Ibid., 341.) Aalto-yliopiston Asuntosuunnittelun eväät -oppikirjanen
kuvaa massoittelua seuraavasti:
”Massoittelu on rakennuksen kokonaishahmon plastista muotoilua ja jäsentelyä. Sama massa voidaan sommitella monin tavoin riippuen kontekstista ja
suunnittelutavoitteista. Rakennuksen massa voi olla muodoltaan käytännössä
millainen tahansa mutta muodon lähtökohta on kuitenkin aina tavalla tai toisella kytketty tehtävään.” (Huttunen ym. 2012: 33.)
Rakennuksen massoittelu on luonnollisesti myös eräs keskeisimmistä rakentamistalouden huomionkohteista. Monimuotoinen massoittelu lisää rakennuksen vaipan määrää ja siten myös nostaa rakennuskustannuksia. Eräänlaisena tutkimuksellisena uranuurtajana voi tällä saralla Suomessa perustellusti pitää professori Ole Gripenbergin
väitöskirjaa Asuntorakennuksen muoto ja tuotantokustannukset vuodelta 1938. Siinä
Gripenberg tutkii asuinrakennuksen leveyden (eli runkosyvyyden), pituuden ja korkeuden vaikutusta rakennuskustannuksiin.
Rakennuksen julkisivuarkkitehtuuri
Jaakko Laapotin ja Hannu Pyykösen Julkisivu ja julkisivusuunnittelu -kirjan mukaan
julkisivu-sanan kaukainen alkuperä on latinankielen facies, mikä tarkoittaa kasvoja.
Heidän mukaansa ”julkisivu on muuta kuin pelkkä rakennuksen ulkopinta; se on
enemmän kuin seinä tai sen rakennusosat ja rakenteet yhteensä, ja sen tehtävä on
syvällisempi ja monivivahteisempi kuin ulkoseinän.” (Laapotti & Pyykönen, 1977, 8.)
Tämä muodostaakin haastavan lähtökohdan sekä julkisivujen suunnittelulle että niiden arvioimiselle. Asuntosuunnittelun eväät -kirjanen luettelee arkkitehdin työkaluiksi
julkisivun sommittelussa materiaalivalinnat, aukotuksen, ikkunat, ovet, parvekkeet
sekä kevyet pintarakenteet. (Huttunen ym. 2012: 37.)
Laapotti ja Pyykönen erittelevät julkisivun arkkitehtoniseen laatuun liittyviä
seikkoja. He tarkastelevat julkisivua muun muassa ympäristön ja viihtyisyyden näkökulmasta sekä pohtivat sen merkitystä rakennuksen funktion tai rakenteen esittämisessä. (Laapotti & Pyykönen 1977: 15–19.) Myös muut tekijät, kuten kestävyys ja tekni53

nen toimivuus, muodostavat toki osaltaan julkisivun laatua. Yksi keskeisimmistä
julkisivuarkkitehtuurin laadun arvioinnin kohteista on kuitenkin julkisivun esteettinen
arvo. Usein kuulee sanottavan, että kriteerit tämän osalta olisivat vahvasti subjektiivisia: ”kauneus on katsojan silmissä” on vanha sanonta. Ruotsalainen Ann Westerman
on tehnyt aiheesta vuonna 1976 väitöskirjan nimeltään Estetisk värdering av byggnadsexteriörer. Hänen tutkimuksessaan koehenkilöt saivat tehtäväkseen verrata eri
rakennusten ulkoasujen kauneusarvoja. Ulkoasuun on tässä tapauksessa luettava julkisivun lisäksi luonnollisesti myös esimerkiksi katto, mutta varsinkin korkeammissa
rakennuksissa voi julkisivun nähdä rakennuksen ulkoasun kannalta keskeiseksi elementiksi. Westermanin tulosten mukaan subjektiivinen kauneuskokemus ei ole sattumanvarainen ilmiö, vaan yhteiset mieltymykset toimivat arvioiden lähtökohtana.
(Westerman 1976: 156.)
Inga Britt Werner pyrkii väitöskirjassaan estimoimaan julkisivuarkkitehtuurin
laadun merkitystä asunnon hintaa muodostavana tekijänä. Hän sisällyttää sen yhdeksi
arkkitehtonisen laadun osatekijäksi ja arvioi tätä empiirisen aineistonsa osalta itse
asteikolla heikko–vahva. Toisaalta Werner kokee, että julkisivuarkkitehtuurin laatu ja
rakennuksen suhde ympäristöönsä ovat laatutekijöitä, joiden mielekäs kvantifioiminen on hyvin vaikeaa. (Werner 2000: 46, 132.)
Asuinrakennuksen julkisivukäsittely sisältääkin usein lukuisia osatekijöitä, jotka
kaikki muodostavat osansa julkisivun arkkitehtonisesta laadusta. Julkisivumateriaalit
ja niiden eri käsittely- ja yhdistelytavat muodostavat jo yksistään suuren määrän vaihtoehtoja erilaisille arkkitehtonisille ratkaisuille. Erilaisia julkisivun aukotustapoja
ja -periaatteita on lähes rajattomasti. Kahri ja Pyykönen esittelevät oppikirjassaan
muun muassa muutamia aukkojen sommitteluun liittyviä käsitteitä, kuten sommittelun
dynamiikka, sommitelman jännite, aksiaalisuus, symmetria ja pyrkimys tasapainoon.
(Kahri & Pyykönen 1994: 339–341.) Julkisivuarkkitehtuurin laatua muodostavat
osatekijät voikin nähdä hyvin moniulotteisina ja suhteellisina, mikä tekee näiden
keskinäisestä arvottamisesta hyvin haasteellista.
Westerman on omassa väitöstutkimuksessaan yrittänyt löytää esteettisen arvioinnin taustalle koko tarkastelemansa aineiston järjestämisen mahdollistavaa muuttujaa
ja päätynyt luokittelemaan julkisivut viiteen ryhmään näiden plastisuuden mukaan.
Tällä tarkoitetaan käytännössä julkisivun syvyyssuuntaisen vaihtelun määrää ja tapaa.
Westermanin mukaan kuvatut plastisuustyypit, S, U, I, I+U ja UI37, ovat yleisiä ja

37

S-, U- ja I-plastisuustyypeillä Westerman tarkoittaa julkisivupintaa, jota sileät osat dominoivat. Styypissä on vain vähäisiä ulostyöntyviä tai sisäänvedettyjä osia. U-tyypissä selkeät ulostyöntyvät osat
erottuvat peruspinnasta, ja I-tyypissä puolestaan selkeät sisäänvedetyt osat. I+U-plastisuustyypissä
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sovellettavissa kaikkien aikakausien ja kulttuurien arkkitehtuuriin. Tutkimuksensa
tuloksena Westerman esittää, että ryhmään S sijoittuneet rakennukset, jossa julkisivun
syvyysvaihtelut olivat vähäisintä, olivat sekä tutkimukseen osallistuneiden miesten
(20 teollisuuden työntekijää) että naisten (20 hoitoalalla työskentelevää tai opiskelevaa) mielestä vähiten kauniita. Kauneimpina pidettiin sen sijaan sekä miesten että
naisten mielestä ryhmään UI sijoittuneita rakennuksia eli niitä, joissa ”ulostyöntyvät
ja sisäänvedetyt osat vuorottelevat ja eliminoivat sileän pinnan.” (Westerman, 1976:
91–92.)
Julkisivuarkkitehtuuria on mahdollista lähestyä myös rakentamistalouden näkökulmasta, kuten Suomen Betoniteollisuuden Keskusjärjestön julkaisema Julkisivuopas
(Pyykönen, Kiiras, Orantie & Meriluoto (toim.) 1985) tekee. Kirjassa esitellään tutkimus, jossa on selvitetty muun muassa materiaalivalinnan, rakennuksen muodon ja
julkisivujaottelun vaikutusta julkisivun hintaan eli tässä tapauksessa rakennuskustannuksiin. Tutkimuksessa tarkastellaan erikseen vielä kunnossapitokustannuksia sekä
huomattavan laajasti ja detaljoidusti – luultavasti julkaisijasta johtuen – betonielementtijulkisivujen erilaisten ratkaisuiden vaikutusta rakennuskustannuksia muovaavana tekijänä. (Pyykönen, Kiiras, Orantie & Meriluoto (toim.) 1985: 70–99.)
Osan asuinrakennuksen julkisivua muodostavat sitä täydentävät rakennusosat,
kuten parvekkeet ja katokset, joiden materiaalien, rakenteiden ja sommittelutapojen
suhteen pätee varsinaisen julkisivun tapaan vaihtoehtojen runsaus. Parvekkeiden
osalta löytyy niin ikään jonkin verran aiempaa tutkimustietoa: Jari Heikkilä on väitöskirjaansa liittyvän kyselytutkimuksen pohjalta todennut johtopäätöksinä muun muassa, että parveketta pidetään välttämättömänä asunnon osana. Tavanomaiset parvekkeet nähtiin usein myös pieninä ja epäviihtyisinä. (Heikkilä 1996: 268.) Tuloksen
luotettavuuteen vaikuttanee suuresti se, millaisessa ympäristössä sijaitsevasta asunnosta on kysymys. Esimerkiksi käsillä olevan tutkimuksen aineistona olevassa Helsingin kantakaupungissa on suuri määrä haluttuja asuntoja, joissa parveketta ei ole.
Seppo Suokko on tehnyt omassa tutkimuksessaan Heikkilän tutkimuksen johtopäätöksiä tukevia löydöksiä. Hänen mukaansa sekä parvekkeen olemassaolo, että tiettyyn
raja-arvoon asti parvekkeen suurempi koko vaikuttavat molemmat asuntojen hintoihin
positiivisesti. (Suokko 1972: 45–46.) Hintavaikutuksen taustalla on tässä tapauksessa
toki luultavasti parvekkeen käyttöarvo eikä sen vaikutus rakennuksen julkisivuarkkitehtuuriin.

sekä sisäänvedetyt että ulostyöntyvät osat erottuvat selkeästi peruspinnasta. UI-tyypissä ulostyöntyvät
ja sisäänvedetyt osat vaihtelevat ja eliminoivat koko sileän pinnan.
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3.1.2 Asunnon muuttujat
Käsiteltäviksi asunnon muuttujiksi on valittu asunnon tilallisuus ja toiminnallisuus.
Tilallisuus on jälleen osa arkkitehtuurin ammattikäsitteistöä, jolla tarkoitetaan esimerkiksi sitä, millaisia tilakokemuksia rakennuksen sisälle on pystytty luomaan. Toiminnallisuus syntyy puolestaan siitä, miten hyvin rakennuksen tilat palvelevat käyttötarkoitustaan.
Asunnon tilallisuus
Asunnon tilallisuus on moniulotteinen jo käsitteenä, jonka pohtiminen onkin yksi
asuntosuunnittelun tutkimuksen ja yhtälailla käytännön asuntosuunnittelun keskeisimpiä kysymyksiä. Anne Stenros kirjoittaa Arkkitehti-lehdessä vuonna 1993: ”Kaikkiaan asumisessa on kyse ihmisen ja tilan välisen vuorovaikutuksen perimmäisestä
muodosta […]” (Stenros 1993: 20). Stenros määrittelee asumisen tilakokemuksen
tapahtuvaksi samanaikaisesti kolmella tasolla: (1) fyysisen todellisuuden tasolla, (2)
mielikuvien ja tunteiden tasolla sekä (3) käsitteellisellä, abstraktilla tasolla. (Ibid.:
21.) Koska kaksi jälkimmäistä ovat ymmärrettävästi selkeästi vaikeammin mitattavissa, keskitytään aluksi tarkastelemaan tilallisuuden käsitteen alla nimenomaan fyysisen
todellisuuden määrittelemiä edellytyksiä ja puitteita asumisen tilakokemukselle.
Jotkut fyysisen todellisuuden tasolla ilmenevät asiat, kuten huoneiden dimensiot,
huoneiden lukumäärä suhteessa asunnon pinta-alaan ja asunnon kerrosluku, ovat
helposti mitattavia ja myös vertailukelpoisia. Osan näistä on aiemmissa tutkimuksissa
todettu vaikuttavan myös asuntojen hintoihin. Seppo Suokko (1972: 33–35) on osoittanut, että huoneluvun nostaminen saman asuinpinta-alan puitteissa nostaa myös
asunnon hintaa. Käytännössä esimerkiksi samankokoisesta kolmiosta 38 maksetaan
keskimäärin enemmän kuin samankokoisesta kaksiosta, mikä näkyy käytännön asuntotuotannossa pyrkimyksenä huoneluvun maksimointiin. Tätä kutsutaan arkkitehtien
keskuudessa usein negatiivissävytteisesti ”kopittamiseksi”. Vaikka asunnon tilallinen
mielenkiintoisuus ei suoranaisesti olekaan riippuvainen huoneiden lukumäärästä tai
niiden koosta, ajatellaan avarampien tilaratkaisujen yleensä mahdollistavan myös
laadukkaampaa arkkitehtuuria. Inga-Britt Werner on tutkimuksessaan valinnut laatua
muodostaviksi muuttujiksi muun muassa käsitteet luftighet, jolla tarkoitetaan sitä, että
asunto on avara ja ilmava, sekä genomsikt, jolla tarkoitetaan läpinäkyvyyttä eli sitä,
38

Kolmioksi kutsutaan asuntoa, jossa keittiön lisäksi on kolme asuinhuoneen määritelmän täyttävää
huonetta. Asuinhuoneeksi lasketaan huone, jonka pinta-ala on vähintään 7 m2 ja jolla on ikkuna, jonka
valoaukon suuruus on vähintään 10 % lattiapinta-alasta.
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että asuntoon on helppo luoda yleissilmäys (Werner 2000: 51). Usean huoneen asunnossa koettavaan avaruuteen ja ilmavuuteen vaikuttavat olennaisesti huoneiden väliset
yhteydet, joita Werner tutkii omalla laatukäsitteellään ”monia yhteyksiä huoneiden
välillä”. Myös Wernerin tutkimuksessa huoneluvun kasvaminen korreloi positiivisesti asuntojen hintoihin, mutta Wernerin käyttämän asiantuntija-arvioinnin perusteella
positiivisiksi laatutekijöiksi määritellyt ”monia yhteyksiä huoneiden välillä” ja ”läpinäkyvyys” (genomsikt) osoittautuvat vaikutuksiltaan yllättäen negatiivisiksi. Werner epäilee, että syynä tähän voi olla se, että jotkin laatumuuttujista korreloivat keskenään, mikä Wernerin käyttämässä regressiomenetelmässä saattaa aiheuttaa virheellisiä
tuloksia (ibid.: 136–137). Tätä multikollineaarisuudeksi kutsuttua ilmiötä voidaan
kontrolloida mittaamalla sen ongelmallisuus esimerkiksi VIF39-testillä, mitä Werner
ei omassa tutkimuksessaan ole suorittanut.
Tilallisuus on yksi asuntosuunnittelun perushaasteista ja -tavoitteista. Kahri ja
Pyykönen käyvät oppikirjassaan läpi sisätilojen käsittelyä otsikon Asuntointeriöörin
suunnittelu alla. Heidän mukaansa 1800-luvun väljät ja säännölliset huonemuodot
rikastuivat tilakäsitykseltään jugendin aikana. ”Erkkerit, kattomuotojen vaihtelu ja
sisätilojen korkeuserot saivat keskeisen aseman interiöörisuunnittelussa.” (Kahri &
Pyykönen 1994: 343.) Funktionalismin myötä puolestaan tulivat tyypillisiksi huoneiden koon vaihtelu käyttötarkoituksen mukaan, mutta toisaalta myös tehokkaan tilankäytön ihanne (ibid.). Tämä muodostaakin lähtökohdan asuinkerrostalojen perustuotannolle vielä tänäkin päivänä. Kahri ja Pyykönen korostavat niin ikään tilojen funktion mukaista luonnetta ja muistuttavat muutamista tilankäsittelyn mahdollisuuksista,
kuten huonekorkeuden vaihtelusta, vinoista kattopinnoista, tasoeroista sekä yhteyksistä sisä- ja ulkotilojen välillä (ibid.: 345–347).
Laajemmin ymmärrettynä tilallisuus onkin eräällä tavalla arkkitehtonisen laadun
vaikeasti avattavaa ydintä, jolle on lopulta hyvin vaikea löytää minkäänlaisia sääntöjä
saati yhteneviä mittasuureita, joiden voisi olettaa olevan kokonaisvaltaisen tilakokemuksen suhteen edes likimain kattavia. Positiivinen tilakokemus syntyy, kuten Stenroskin kirjoittaa, havaittavan fyysisen todellisuuden ohella myös muilla tasoilla; lyhyesti todettuna kokonaisvaltaisena kokemuksena siitä, mikä on arkkitehtuuria.
Asunnon toiminnallisuus
Asunnon toiminnallisuuden vaatimukset eivät ole kautta historian säilyneet muuttumattomia vaan elävät ja muuttuvat elintapojen ja muun yhteiskunnallisen muutoksen
39
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mukana. Kirsi Saarikangas käy teoksessaan Asunnon muodonmuutoksia läpi, kuinka
1800-luvun lopulla muotoutuneen porvarillisen kerrostaloasunnon malli kehittyi
1900-luvun kuluessa. Yksi merkittävimmistä muutoksista oli funktionalismin myötä
syntynyt toiminnallinen kolmijako, jossa kotitaloustöille, levolle ja perheen yhdessäololle varataan kullekin oma tilansa. Tämän myötä myös huoneiden mitoitus muuttui
aiemmista, suhteellisen tasakokoisista huoneista toiminnon mukaan vaihtelevamman
kokoisiksi mitoitetuiksi huoneiksi. Funktionalismin myötä syntyi myös minimiasunnon käsite sekä pyrkimys tilankäytön tehokkuuteen. (Saarikangas 2002: 234–241.)
Tilankäytön tehokkuudella tarkoitetaan yleensä hukkatilan minimoimista. Mikä
sitten on hukkatilaa, on puolestaan monimutkaisempi kysymys: tilasta, joka toisen
asukkaan mielestä muodostaa turhaa käytävätilaa, saattaa toinen asukas löytää juuri
sopivan paikan lempikalusteelleen. ALO-tutkimuksessa tilankäytön tehokkuutta pyrittiin mittaamaan asuntojen sisäisen tehokkuuden avulla. Tämä määriteltiin asunnon
hyötypinta-alan ja huoneistoalan suhdelukuna. Hyötyalan ulkopuolelle jätettiin tässä
tapauksessa liikennetilat (käytävät, tuulikaappi, porras), eteistilat sekä hallitilat, joiksi
määriteltiin läpikulkutiloina toimivat tilat, joissa ei ole luonnonvaloa. Tutkimuksen
mukaan hyvänä voidaan pitää ratkaisua, jossa sisäinen tehokkuus on 90 % – alarajana
puolestaan 80:aa %. (Laapotti, Niukkanen & Oksala 1978: 86–87.)
Tilankäytön tehokkuuden yhteyttä asuntojen hintoihin on myös yritetty mitata.
Suokko on rakentanut tutkimuksessaan muuttujan nimeltä huoneyhteydet, jolla mitataan etäisyyksiä tiettyjen huoneiden välillä: kuvaavaksi muuttujaksi on valittu olohuoneen ja keittiön välinen etäisyys. Lisäksi muuttujaan on lisätty muutamien muiden
huoneyhteyksien etäisyydet, jos nämä Suokon määrittelemien kriteerien mukaan oli
järjestetty epätarkoituksenmukaisesti. Tulokseksi saatiin, että huoneyhteyksien piteneminen laskee asunnon hintaa. (Suokko 1972: 41–43.) Toisaalta myös Suokko painottaa tietyille toiminnoille tärkeää yksityisyyttä, jonka järjestäminen hyvin tehokkaassa pohjaratkaisussa saattaa puolestaan olla haasteellista.
Suokko on tarkastellut myös muita asunnon toiminnallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, kuten olohuoneen kalustettavuutta, keittiön kalustepituutta sekä säilytystilojen
määrää. Näillä kaikilla havaittiin olevan asuntojen hintoihin odotetulla tavalla positiivinen yhteys, joskaan tulokset eivät tältä osin olleet tilastollisesti merkitseviä. (Ibid.)
Werner tutkii omassa työssään useita toiminnallisuuden piiriin luettavissa olevia
muuttujia. Hän sisällyttää huoneyhteyksiä ja kalustettavuutta kuvaavat muuttujat
osaksi rakentamaansa arkkitehtonisen laadun kokonaismuuttujaa. Werner tutkii myös
muiden toiminnallisten ominaisuuksien, kuten tilojen ympärikierrettävyyden tai säilytystilojen määrän, vaikutusta asuntojen hintoihin. Hänen tuloksissaan nämä korreloi58

vat hintoihin negatiivisesti, minkä syyksi Werner epäilee aiemmin mainittua multikollineaarisuutta muuttujien välillä. (Werner 2000.)
Toiminnallisuuteen liitettävissä olevia, eri suunnitteluratkaisuista riippuvia muuttujia on siis löydettävissä lukuisia. Näiden vaikutusta asuntojen hintatekijänä on tietyin rajoittein mahdollista yrittää mitata, jolloin voidaan saada käsitys, miten kutakin
suunnitteluratkaisua on arvostettu. Asukkaiden toiminnalliset mieltymykset ja tarpeet
elävät kuitenkin ajassa. Kuvaavaa on, kuinka esimerkiksi Suokko taustoittaa vuonna
1972 julkaistussa tutkimuksessaan huoneyhteysmuuttujan määrittelyperusteita:
”Lennart Holm on tutkinut perheenäidin oleskelua ja työtä eri huoneissa ja
siirtymistä niiden välillä 12h:n aikana. Tämän mukaan yli 7h tästä tapahtuu
keittiössä. Seuraavana järjestyksessä oli olohuone. Myös käyntikertojen osalta järjestys oli sama. Näillä perusteilla eri tilojen etäisyyksiä kuvaavaksi
muuttujaksi otettiin olohuoneen ja keittiön välinen etäisyys.” (Suokko 1972:
41.)
Määritelmä kuvaa hyvin paitsi sitä, kuinka tilastollisen tutkimuksen edellyttämä
mitattavuus saattaa edellyttää karkeitakin yksinkertaistuksia, sekä myös sitä, kuinka
tietyssä ajassa yleispätevältä tuntuva perustelu saattaa muutamassa vuosikymmenessä
muuttua jopa marginaaliselta tuntuvaksi ilmiöksi. Myös toiminnallisuuden ihanteet ja
tavoitteet elävät ajassa.
Koko toiminnallisuuden käsitettä voidaan tarkastella myös laajemmassa merkityksessä, kuten esimerkiksi Pauline von Bonsdorff tekee kirjassaan The Human Habitat (1998). Hän liittää myös toiminnallisuuden kokemukseen muita ulottuvuuksia,
kuten esteettisen tason. Bonsdorff kuvaa, kuinka arvio paikkojen asuttavuudesta syntyy osana ihmisen kasvuprosessia ja kuinka siihen olennaisena osana liittyy myös
esteettinen arvio. (Von Bonsdorff 1998: 160.)
Asunnon toiminnallisuuden ei voi olettaa tänäkään päivänä omaavan stabiilia
koostumusta. Aivan viime aikoinakin on esimerkiksi käytännön asuntosuunnittelutyössä tullut vastaan tilanteita, jotka selkeästi kyseenalaistavat viime vuosikymmeninä
käytetyt mitoitusohjeet. Käsitteet olohuone, makuuhuone ja keittiö eivät ole enää
kovinkaan yksiselitteisiä. Toiminnot sekoittuvat elämäntilanteista, käyttäjistä ja monista muista tekijöistä riippuen yhdeksi monimuotoisen asumisen kuvaksi.
Tarkastelluista tutkimuksista käy ilmi, että joillekin asuntoarkkitehtuurin laadun
osatekijöille on löydetty tilastollisesti merkitseviä vaikutuksia asuntojen hintoihin. Jo
pelkästään tämä osoittaa, että arkkitehdin työllä on siis myös selkeää taloudellista
merkitystä. Toisaalta jotkut tulokset jäävät myös epävarmoiksi, mikä osoittaa sen, että
59

lisätutkimuksia aiheesta tarvitaan. Kansainvälisestikin tarkasteluna etenkin tuoreita
tämänkaltaisia tutkimuksia on vaikea löytää.
3.2 Kvaliteettien kvantifioimisen problematiikka
Yksittäiselle laatutekijälle löydetyn hintavaikutuksen ohella on mielenkiintoista vertailla eri tutkimuksissa käytettyjä laatutekijöitä sekä näiden analysointitapoja. Taloustieteen menetelmiä, kuten hedonisten hintojen teoriaan perustuvaa regressiomallinnusta, käytettäessä analysoitavilta laatutekijöiltä edellytetään mitattavuutta, jonka ei
kuitenkaan välttämättä tarvitse olla määrällistä. Jotkut mitattavat asiat, kuten asunnon
tai huoneen pinta-ala, muodostavat jatkuvia muuttujia, mikä tarkoittaa, että ne voivat
periaatteessa saada mitä tahansa positiivisia lukuarvoja. Toisaalta on olemassa määrällisiä diskreettejä eli epäjatkuvia muuttujia, kuten asunnon huoneluku, joka voi
saada mitä tahansa positiivisia kokonaislukuarvoja. Näitä voidaan käsitellä regressiomalleissa kuten jatkuvia muuttujia, mutta niitä voidaan myös luokitella. Laadullisia
muuttujia ovat muun muassa ei-määrälliset ominaisuudet, joita asunnolla voi olla.
Nämä voivat olla joko dikotomisia, toisin sanoen 0/1-muuttujia, mikä tarkoittaa, että
asunnolla joko on tai ei ole jokin ominaisuus, kuten parveke. Regressiomalleissa näitä
kutsutaan dummy-muuttujiksi. Laadulliset muuttujat voivat olla myös toisiinsa rinnasteisia useampivaihtoehtoisia ominaisuuksia, kuten tässä tutkimuksessa käytetty rakennuksen tyylisuunta, joka on tyypillinen luokiteltu muuttuja. Hedonisissa regressiomalleissa voidaan käyttää kaikkien mitta-asteikkojen40 muuttujia. Mitta-asteikosta
riippuu se, millaisia laskutoimituksia kunkin muuttujan tapauksessa voidaan suorittaa.
Rajoitteena on kuitenkin, että muuttujat eivät saisi korreloida keskenään voimakkaasti. Tilastollisen merkitsevyyden kannalta olennaista on myös riittävän suuri havaintoaineisto, mikä osaltaan vaikuttaa siihen, millaisia tutkimusresursseja kunkin muuttujan mittaaminen edellyttää.
Ola Nylander käsittelee väitöskirjaansa pohjautuvassa teoksessaan Architecture
of the Home asuntoarkkitehtuurin mitattavia ja ei-mitattavia laatuominaisuuksia. Hän
kuvaa, kuinka asuntosuunnittelun tutkimus Ruotsissa ja muualla Euroopassa on jo
1930-luvulta lähtien keskittynyt tutkimaan ja määrittelemään mitattavia, käytännöllisiä ja toiminnallisia tekijöitä, joiden pohjalta asuntosuunnittelu on standardoitu varmistamaan kalustettavuus-, saavutettavuus- ynnä muita laatutekijöitä. (Nylander
2002: 11.)
40

Yleisimmät neljä mitta-asteikkoa ovat luokitteluasteikko, järjestysasteikko, välimatka-asteikko ja
suhdeasteikko.
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Nylander erittelee asuntoarkkitehtuurin ei-mitattavia laatuominaisuuksia, joita
hän nimeää seitsemän: materiaalit ja detaljointi, aksiaalisuus, tilan rajautuneisuus,
liike, tilallinen figuuri, luonnonvalo ja tilojen organisaatio. Hän tekee laadullista tutkimusta edellä mainittujen laatukäsitteiden parissa haastattelemalla valitsemansa
neljän case-asunnon vuokralaista ja kohteen suunnitellutta arkkitehtia sekä tekemällä
johtopäätöksiä aineistosta. (Ibid.: 14.)
Vaikka Nylander kutsuukin tutkimiansa ominaisuuksia ei-mitattaviksi, olisi osa
näistä muutettavissa edellä kuvatuiksi 0/1-muuttujiksi tai luokitelluiksi muuttujiksi ja
ne olisivat siten myös tilastollisesti analysoitavissa, mikäli aineisto olisi laajempi.
Kysymys onkin enemmän tutkimusmetodologisesta, periaatteellisesta valinnasta:
Nylander ei pyrikään käyttämään tutkimuksessaan tilastollisia menetelmiä, vaan viimeaikaiselle arkkitehtuuritutkimukselle tyypillisiä laadullisia menetelmiä. Teoksessaan Laadullisen tutkimuksen metodologia Juha Varto kirjoittaa: ”[…] on erityisen
tärkeää tehdä ero ihmistä laadullisena kokonaisuutena merkityssisältöjen avulla
tutkivan metodologian ja laatuja yksiköistävän ja mittaavan kvalitatiivisen lähestymistavan välille. Vain ensin mainittu säilyttää onnistuessaan yksilön ja hänen toimiensa ainutkertaisuuden ja siis laadun.” (Varto 2005: 7.) Nylanderin tutkimus pyrkiikin noudattamaan tätä periaatetta.
Edellä esiteltyjen tutkimusten pohjalta tässäkin tutkimuksessa harkittiin, että arkkitehtonisen laadun käsitettä lähestyttäisiin eräällä tavalla sen sisältä käsin. Tällöin
yksittäisen rakennuksen tai asunnon arkkitehtoninen laatu olisi pyritty rakentamaan
sen osatekijöistä eri suunnitteluratkaisuja analysoimalla. Varsin pian havaittiin kuitenkin, että hedonisissa malleissa tutkittavia muuttujia on vaikea rakentaa osista siten,
että ne olisivat kaikenkattavia arkkitehtonisen laadun käsitteen suhteen. Lisäksi monia
keskeisiä muuttujia, kuten Stenrosin analysoimaa tilakokemusta, on haasteellista,
joskaan ei mahdotonta mitata.
Sen lisäksi, että arkkitehtonisen laadun osatekijöitä on vaikea eritellä ja rajata, on
vielä vaikeampaa yrittää määritellä näiden osatekijöiden painoarvoa suhteessa toisiinsa – tai kokonaiskäsitteeseen arkkitehtoninen laatu. Hieman tämänkaltaistakin on
joissakin tutkimuksissa kuitenkin yritetty: Heikki Kukkosen, Kari Ristolan ja Maarit
Variksen kehittelemä Laatumittari on muodostettu valitsemalla käyttäjäkyselyn, kirjallisuuskatsauksen ja yleisen suunnittelun tietotaustan pohjalta lista suunnitteluratkaisuista, jotka tutkimuksen mukaan muodostavat mitattavissa olevaa asuntotuotannon
toiminnallista ja visuaalista laatua. Laatumittari kehiteltiin Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimiston ATT:n toimeksiannosta, ja se oli tarkoitettu palvelemaan projektinohjauksessa, kehitystyössä, laadunohjauksessa sekä KVR-kilpailuehdotusten laadun arvioinnissa. (Kukkonen, Ristola & Varis 1991a: 1–21, 1991b.)
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Laatumittariin listatut suunnitteluratkaisut toimivatkin edelleen eräänlaisena hyvän asuntosuunnittelun muistilistana. Arvioitavat suunnitteluratkaisut on jaettu kolmeen pääryhmään, asuintiloihin, yhteisiin tiloihin sekä rakennukseen ja tonttiin liittyviin suunnitteluratkaisuihin. Pääryhmät sisältävät edelleen useita alaryhmiä, joiden
keskinäinen painoarvo suhteessa mitattavaan kokonaisuuteen vaihtelee. Perusajatuksena on, että mitattava laatu syntyy jollain tavalla osiensa summana, mitä ei kuitenkaan ole perusteltu. Tämä onkin mittarin selkeä ongelma – mikä paljastuu jo esimerkiksi pääryhmien keskinäistä painoarvoa tarkasteltaessa. Tutkimuksen loppuraportissa on esitetty, että asuintilojen laatu muodostaisi puolet mitattavasta kokonaislaadusta
toisen puolikkaan koostuessa yhteisten tilojen sekä rakennuksen ja tontin laadusta.
(Ibid.: 23.) Vaikka lähtökohta vaikkapa keskimääräisesti ajatellen katsottaisiinkin
mielekkääksi, tämä ei kaikissa tapauksissa varmastikaan pidä paikkaansa. Voidaan
esimerkiksi ajatella, että hyvin laadukkaat asuintilat riittävät korvaamaan suuretkin
heikkoudet yhteisissä tiloissa sekä rakennuksessa ja tontissa, mutta toisinpäin ajatus
tuskin toimii: huippulaadukkaatkaan yhteiset tilat ja rakennuksen ominaisuudet eivät
tee heikkolaatuisesta asunnosta juuri parempaa. Tämä onkin ratkaiseva heikkous
mittarin käyttökelpoisuutta ajatellen, koska sen tarkoituksena on ollut nimenomaan
yrittää mitata yksittäiseen rakennushankkeeseen liittyvää laatua. Mittaria on esitetty
kalibroitavaksi, koska ”käsitykset hyvästä asumisesta ja asunnosta muuttuvat ajan
mittaan” (ibid.). Tämäkään ei kuitenkaan ratkaise edellä kuvattua laadun muodostumiseen ja yksittäistapaukseen liittyvää problematiikkaa.
Arkkitehtonisen laadun ja asuntojen hintojen yhteyden tutkimista regressiomallinnuksella ei käsillä olevassa tutkimuksessa nähty järkeväksi yhdistelemällä laadun
osatekijöitä. Yksittäisten kohteiden analysoinnin kohdalla ongelmaksi olisi muodostunut yksinomaan jo tutkimusaineiston laajuus sekä se, että laadun osatekijät ovat osin
vaikeasti kvantifioitavissa. Lisäksi niiden keskinäinen painoarvo mielenkiinnon kohteena olleen arkkitehtonisen laadun käsitteen suhteen koettiin vaikeasti määriteltäväksi. Tämä ei kuitenkaan tee menetelmästä jatkossakaan käyttökelvotonta tutkittaessa
sitä, kuinka erilaiset yksittäiset suunnitteluratkaisut vaikuttavat asuntojen hintoihin.
Mitattavissa oleville laadun osatekijöille on riittävän suurta aineistoa tarkastelemalla
edelleen mahdollista löytää myös tilastollisesti merkitsevä yhteys asuntojen hintoihin,
mikä voi paljastaa sen, millä tavalla kuluttajat näitä suunnitteluratkaisuja arvostavat.
Regressiomallinnusmenetelmä katsottiin kuitenkin edelleen käyttökelpoiseksi
yritettäessä löytää vastaus kysymykseen, millä tavalla kuluttajat arvostavat arkkitehtonista laatua. Käsitteen osatekijöihin pilkkomisen ja niiden analysoimisen sijasta
tähän pyrittiin etsimällä muuttujia, jotka mittaavat kohteiden arkkitehtonista laatua
jollakin tavalla kokonaisvaltaisesti. Tällöin rakennuksen arkkitehtonisen laadun käsi62

tettä pyrittiin lähestymään eräällä tavalla sen ulkopuolelta. Atomistisen lähestymistavan sijasta haluttiin löytää holistisempi, mutta kuitenkin tutkimusaineiston laajuuden
puitteissa kvantifioitavissa oleva laatukäsitys. Tämän tutkimuksen kontekstissa onkin
päädytty seuraavaksi esiteltävään arkkitehtuurin institutionaalisen laatukäsitykseen
pohjautuvaan määritelmään.
3.3 Arkkitehtuurin institutionaalinen laatukäsitys
Arkkitehtuurin institutionaalinen laatukäsitys syntyy tässä tutkimuksessa ymmärryksenä arkkitehtuurista yhtenä taidemuotona, rakennustaiteena, jonka kriteerit syntyvät
alan sisäisenä, institutionaalisena näkemyksenä jäljempänä kuvatulla tavalla.
George Dickie esittelee kirjassaan Estetiikka – tutkimusalue, käsitteitä ja ongelmia historiallisen johdatuksen estetiikkaan käsitellen erikseen sekä kauneuden että
taiteen teorioiden kehitystä. Taiteen teorian kehityksen osalta Dickie tarkastelee erityisesti Platonin ja Aristoteleen kehittämää taiteen jäljittelyteoriaa sekä 1800-luvulla
kehitettyä taiteen ilmaisuteoriaa, jota hän pitää ensimmäisenä jäljittelyteorian valtaasemaa vakavasti uhanneena teoriana. (Dickie 1990: 11–41, alkup. 1971.) Lisäksi
Dickie luo samassa teoksessa katsauksen muutamiin keskeisiin 1900-luvun taideteorioihin sekä kehittelee alustavaa versiota omasta institutionaalisesta teoriastaan, jota
hän myöhemmissä teoksissaan jatkaa (ibid.: 61–91).
Dickien teorian keskeistä sisältöä on taideteoksen määritelmä: ”Taideteos luokittelevassa mielessä on (1) jonka (2) joku tai jotkut erityisen yhteiskunnallisen instituution, taidemaailman, puolesta toimien, ovat asettaneet ehdolle arvostamisemme kohteeksi” (Dickie 1990: 86, alkup. 1971). Myöhemmässä artikkelissa Paluu taideteoriaan (1983) sekä teoksessa The Art Circle (1984) määritelmä on hieman tarkentunut,
mutta perusajatus on pysynyt samana. Kunkin taiteenalan piirissä toimivat yksilöt ja
yhteisöt määrittelevät näkemyksillään ja kannanotoillaan laatukriteereitä, minkä pohjalta syntyy ajallisesti jatkuva kulttuurimalli. (Dickie 1983: 125.) Dickien esimerkit
sijoittuvat usein kuvataiteen tai esittävän taiteen piiriin, joihin verrattuna käsitys arkkitehtuurista taiteena voidaan nähdä yhtenevänä, mutta se vaatii kuitenkin tarkentavaa
pohdintaa.
Arkkitehtuuria pidetään yleisesti yhtenä taiteen lajina, rakennustaiteena. Tästä
huolimatta on yhä edelleen koettu kiinnostavaksi pohtia kysymystä, millä tavalla
arkkitehtuuri on taidetta – ja mitkä ovat ne kriteerit, jotka tekevät arkkitehtuurista
taidetta. Yhdysvaltalaisen arkkitehdin Richard Meierin mielestä arkkitehtuuri on
taidetta – kaikki arkkitehtuurin teokset ovat taideteoksia. Hänen mielestään kaikki
rakennukset eivät kuitenkaan ole arkkitehtuuria. (Meier 2008.) Patrick Schumacher
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puolestaan rakentaa arkkitehtuuriteoriansa sen pohjalta, että arkkitehtuuri on oma
yhteiskunnallinen järjestelmänsä, joka on erillään esimerkiksi taiteen ja tieteen vastaavista järjestelmistä (Schumacher 2011: 2, 438). Hänkään ei varsinaisesti tarkoittane, ettei arkkitehtuuri ole omana yhteiskunnallisena järjestelmänään omanlaistaan
taidetta, nimenomaisesti rakennustaidetta. Schumacher rakentaa oman teoriansa Niklas Luhmannin sosiaalisten systeemien teorian pohjalta. Schumacher kuitenkin kritisoi
Luhmannia juuri siitä, että tämä luki arkkitehtuurin taiteen systeemiin kuuluvaksi eikä
erottanut tätä omaksi systeemikseen. Schumacherin mukaan tämä johtui lähinnä siitä,
ettei Luhmann tuntenut arkkitehtuuria tarpeeksi. (Ibid.: 13.)
Kysymys arkkitehtuurin taiteellisesta olemuksesta on hyvin vanha. Pekka Passinmäki käsittelee asiaa väitöskirjassaan luodessaan katsauksen poetiikan käsitteen
kehittymiseen. Hän kuvaa, kuinka Platon ja Aristoteles erottelivat mimeettisen taiteen
ja arkkitehtuurin toisistaan. (Passinmäki 2011: 9, viittaus Grassiin). Platonin Sofistidialogin mukaan arkkitehtuurin luomukset ovat todellisia olentoja, kun taas kaunotaiteet, kuten maalaustaide, tuottavat vain kopioita todellisuudesta (ibid., 9, viittaus
Platoniin).
Tapani Eskola tarkastelee väitöskirjassaan rakennusta kahdesta näkökulmasta:
”fysikaalis-teknisestä ja tarpeentyydyttämisen sekä esteettisen perspektiivistä” (Eskola 2005: 142). Tällöin hän erottelee rakennuksen yhtäältä käyttöesineeksi tai käyttövälineeksi ja toisaalta taideteokseksi, jotka yhdessä muodostavat rakennuksen arkkitehtuurina. Eskolan mukaan rakennus käyttöesineenä ”voi toimia myös taideteoksena,
jolloin se ”sanoo” tai ”ilmaisee” jotain aineellis(t)ella hahmollaan. Se on silloin
merkki, tarkemmin sanottuna ikoninen symboli, jolla on esittävä tai viestinnällinen
tehtävä.” (Ibid.: 150.)
Arkkitehtoninen laatu sekä tulkinta siitä, onko rakennus arkkitehtuuria, määräytyvät Eskolan mukaan saman kaksijaon pohjalta: ”Rakennusta pidetään arkkitehtuurina silloin kun se on käyttövälineenä tarkoituksenmukainen ja toimii samalla rakennustaideteoksena” (ibid.: 181–182).
Ajatus siitä, että rakennuksen on Eskolan mukaan siis oltava esittävä tai viestivä
merkki tai symboli, on tietyllä tavalla looginen, mikäli taiteena oleminen ja käyttöesineenä palveleminen voidaan mieltää toisistaan erotettaviksi asioiksi. Kaikkien mielestä näin ei voida tehdä. Esimerkiksi Kieran ja Timberlake (2004) näkevät tämänkaltaisen kahtiajaon ongelmallisena. Myös arkkitehtuurin emeritusprofessori Kaj Nyman
käsittelee kirjassaan Arkkitehtuurin kadotettu kieli arkkitehtuurin kuvataiteellista
olemusta varsin toisesta näkökulmasta. Hän kuvaa, kuinka jo varhain arkkitehtuuria
on tehty kuvastamaan esimerkiksi valtaa, jumaluutta tai vaurautta. Tämän myötä
arkkitehtuurin alkuperäinen kieli ihmisen ekologian ilmentäjänä alkoi Nymanin mu64

kaan hämärtyä ja arkkitehtuuri alkoi viitata itseensä – kuvastamalla arkkitehtuuria.
(Nyman 2008, 91–97.) Patrick Schumacherin arkkitehtuurin autopoeettinen teoria
itse asiassa alleviivaa tätä, sillä itseviittausmekanismi on puolestaan koko Schumacherin teorian perusta:
”Suunnitteluäly on äly sui generis (omaa laatuaan). Se on erityinen kollektiivinen äly, joka kehittyy oman itseensä viittaavan kommunikaatioverkon sisällä. Tämä verkosto on arkkitehtuurin autopoetiikka.” (Schumacher 2011: 2.)
Kaj Nyman viittaa puolestaan muun muassa Karsten Harriesiin, joka on kirjoittanut arkkitehtuurista representaationa (Harries 1997: 118–133.) Nymanin mukaan
arkkitehtuurin kuvataiteellinen ominaisuus sisältää riskin siitä, ettei rakennuksia
suunnitellakaan käyttäjille vaan toisille arkkitehdeille.
”Koska arkkitehtuuri on arkkitehdeille kuvataidetta, he korostavat arkkitehtuurin visuaalisuutta, sen esineellisyyttä. Muut eivät katsele arkkitehtuuria
juuri koskaan. Käyttäjälleen arkkitehtuuri on osa toimintaa; toiminnastaan
voi vain vaivoin tulla tietoiseksi. Käyttäjien arkkitehtuuri on jotakin aivan
muuta kuin arkkitehtien arkkitehtuuri.” (Nyman 2008: 97.)
Tämän pohjalta Nyman määritteleekin arkkitehtuurin tavoitteeksi olla ennen
kaikkea käyttäjiään palvelevaa arkipäivän taidetta, käyttötaidetta. Hän pohtii myös
kysymystä, voiko käyttötaide olla taidetta, ja päätyy lopulta myönteiseen vastaukseen.
(Nyman 2008: 105–126, 2006.)
Sinällään Nymanin ja Eskolan käsitykset (nyky)arkkitehtuurin kuvataiteellisesta
olemuksesta ovat yhteneviä. Eroavaisuudet syntyvät lähinnä kysymyksestä, sisältyykö
arkkitehtuurin käyttöarvoon taiteellista ulottuvuutta – sekä erityisesti näkemyksistä
siitä, mitä arkkitehtuurin taiteena kenties tulisi tai ei tulisi olla.
Käsillä olevan tutkimuksen tarkoituksena ei ole tämän syvällisemmin pyrkiä selvittämään, millä tavalla arkkitehtuuri on taidetta, vaikka se on toki yksi arkkitehtuuritutkimuksen ja -teorian keskeisimmistä kysymyksistä. Tutkimusaineiston teoreettisen
ja menetelmällisen taustan muodostaa kuitenkin käsitys arkkitehtuurista rakennustaiteena, joka pitää sisällään muun muassa sekä sen edellä kuvatut kuvataiteelliset piirteet – tai Eskolan sanoin symbolin esittävät ja viestinnälliset tehtävät – että Nymanin
käsityksen mukaisesti arkkitehtuurin käyttötaiteena. Viimeksi mainitun suhteen tämän tutkimuksen perusasetelma lähteekin juuri käyttäjien, eli kuluttajien, ja arkkitehtien näkemyksen yhteneväisyyden testaamisesta. Toisaalta asuntojen hinnoissa ilmenevään taloudelliseen arvostukseen on oletettu vaikuttavan myös asunnosta avautuvan
näkymän muodossa esiintyvä arkkitehtoninen laatu. Tällöin voidaan olettaa, että
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asunnon hintaan kohdistuva vaikutus ei perustu näkymässä olevan rakennuksen käyttöarvoon vaan enemmänkin sen kuvataiteelliseen arvoon.
Tässä tutkimuksessa käytetty arkkitehtonisen laadun käsite määrittyy ymmärryksenä arkkitehtuurista rakennustaiteena. Arkkitehtonisen laadun ja rakennustaiteen
kriteerit syntyvät Dickien taideteorian mukaisesti alan institutionaalisen näkemyksen
perusteella, joka siis määrittää ne rakennukset, joiden voidaan katsoa edustavan (hyvää) arkkitehtuuria. Arkkitehtuurin laatua arvioidaan ammattikunnan sisällä – arkkitehtuurikilpailuita lukuun ottamatta – vain harvoin siten, ettei ole tiedossa, kuka rakennuksen on suunnitellut. Joissain tapauksissa tämä saattaa vaikuttaa myös laatuarvioon. Arvioinnissa tiedostetaan yleensä myös rakennuksen edustama tyyliperiodi,
joka suhteuttaa rakennuksen ja sen arkkitehtonisen laadun aikansa ja tyyliperiodinsa
edustajaksi. Edellä kuvatun rakennusobjektin tarkastelun lisäksi käsillä olevassa tutkimuksessa arkkitehtuurin institutionaaliseen laatukäsitykseen onkin liitetty myös
rakennuksen arkkitehtisuunnittelijan ominaisuuksia, kuten koulutus, kokemus ja ansioituneisuus – sekä myös rakennuksen tyyliperiodi. Tyyliperiodin määrittämisessä on
tutkimuksessa käytetty pintapuolista, rakennuksen pääjulkisivun tyylipiirteiden perusteella tapahtunutta tunnistamista, jonka rajoitteet on tiedostettu. Tyyliperiodisen luokituksen taustalta löydettävä arkkitehtonisen tyylin käsite on sisällöltään huomattavasti laajempi kokonaisuus kuin esimerkiksi pelkkä rakennusten esteettinen kategorisointi. Aiheesta väitöskirjan tehneen Anna-Maija Ylimaulan (1992: 36) mukaan
”[t]yyli on rakennuksen filosofian manifestaatio”. Tämä tutkimus ei kuitenkaan pyri
pureutumaan kysymykseen tätä syvällisemmin, sillä pintapuolinen tyyliperiodinen
luokitus katsottiin tutkimusaineiston laajuuden ja tutkimusresurssien suhteen ainoaksi,
mutta hyvin tarpeelliseksi, tavaksi kontrolloida sen yhteyttä asuntojen hintoihin.
Edellä kuvattuja arkkitehtuurin institutionaalisen laatukäsitteeseen yhdistettyjä
ominaisuuksia ei tule nähdä laadun komponentteina, vaan itsenäisinä muuttujina,
jotka yksittäisesti tarkasteltunakin omaavat kokonaisvaltaisen suhteen arkkitehtonisen
laadun käsitteeseen. Perusolettamuksena on, että ne kaikki lopulta sulautuvat osaksi
rakennuksen institutionaalista arkkitehtonista laatua. Empiirisen aineiston tutkittavien
muuttujien ja aineiston analyysimenetelmän myötä koko edellä kuvattu arkkitehtuurin
institutionaalinen laatukäsite asetetaan tutkimuksessa markkinatestiin selvittämällä,
miten kuluttajien arvostukset korreloivat sen kanssa.
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4

Arkkitehtonisen laadun hintavaikutukset
kiinteistömarkkinoilla; kirjallisuuskatsaus

Tämän tutkimuksen empiirinen osuus liittyy hedonisia malleja soveltaviin tutkimuksiin, joita on tehty runsaasti Suomessa ja ulkomailla jo 1950-luvulta lähtien. Suomessa näistä ensimmäinen oli Pentti Pöyhösen (1955) väitöskirja Ekonometrinen tutkimus
tonttien hinnoista. Kansainvälisen katsauksen hedonisten mallien teoriaan ja sen käytön historiaan asuntohintamarkkinoiden tutkimisessa on tehnyt muun muassa Stephen
Sheppard (1997) teoksessa Handbook of Regional and Urban Economics Volume 3.
Tässä tutkimuksessa päähuomio on arkkitehtonisen laadun ja asuntojen hintojen
yhteyden analysoinnissa, mitä tässä määrin ja tutkimuksessa käytetyillä muuttujilla ei
aiemmin ole samassa tutkimuksessa tehty. Aiemmasta kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta on kuitenkin löydettävissä artikkeleita, joissa joitakin vastaavantyyppisten, yksittäisten muuttujien vaikutusta kiinteistömarkkinoihin yleisemmin on tutkittu.
Tässä luvussa esitellään katsaus kyseisiin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin.
4.1

Arkkitehtonisen laadun markkinahintavaikutukset

Arkkitehtonisen laadun vaikutuksia markkinahintoihin on tutkittu aiemmin muutamissa tutkimuksissa mittarein, joista voidaan löytää yhteneviä piirteitä edellä määritellyn
arkkitehtuurin institutionaalisen laatukäsityksen kanssa. Seuraavassa esitellyt tutkimukset ovat tosin asuinrakennusten sijasta käsitelleet toimistorakennuksia ja niiden
vuokra- ja myyntihintoja.
Vandell ja Lane ovat tutkineet arkkitehtonisen laadun vaikutusta toimistorakennuksen arvoon. Aineistona tutkimuksessa käytettiin Cambridgen ja Bostonin alueen
toimistorakennuksia, joita oli yhteensä 102 kappaletta. Arkkitehtonisen laadun arvioinnin tutkimuksessa suoritti arkkitehdeista koostuva asiantuntijaraati. Kysely suunnattiin alun perin 80 arkkitehdille, jotka kaikki olivat toimineet Bostonin alueella
jonkin arkkitehtuuripalkintolautakunnan jäseninä. Vastauksia tutkimukseen saatiin
lopulta 28 kappaletta. (Vandell & Lane 1989: 244–245)
Asiantuntija-arvioinnin tehtävänannon mukaan huomio kohdistettiin ennemmin
”esteettisiin ja muodollisiin” kuin ”funktionaalisiin tai kvantitatiivisiin” ominaisuuksiin (ibid.: 244). Tämä vertautuu käsitykseen siitä, että arkkitehtonisen laadun osatekijät on mahdollista erotella hieman vastaavankaltaisesti kuin Eskola tekee, kun hän
määrittelee arkkitehtuuriteoksen yhtäältä käyttöesineenä ja toisaalta taideteoksena
(Eskola 2005: 142). Arvioita pyydettiin erikseen sekä yleisarvosanana kohteiden
arkkitehtonisesta laadusta (tutkimuksessa käytetty termiä overall design quality) että
67

joidenkin eriteltyjen ominaisuuksien osalta. Näitä olivat muun muassa arviot julkisivumateriaalien laadukkuudesta, ikkunoiden sommittelusta ja mittakaavasta, massoittelusta, aulatilojen laadukkuudesta, rakennuksen ulkoisesta hahmosta etäältä nähtynä sekä rakennuksen suhteesta ympäristöönsä. Korjattujen rakennusten osalta arvioitavana oli alkuperäisen rakennuksen laatu, korjauksen laatu sekä uudistavien toimenpiteiden soveltuvuus suhteessa alkuperäiseen rakenteeseen.
Vandellin ja Lanen tutkimuksessa tehtiin tilastollinen tarkastelu myös siitä, millä
tavalla edellä mainitut laadun osatekijät korreloivat laadun kokonaisarvion suhteen.
Kävi ilmi, että arviot massoittelusta, ulkoisesta hahmosta etäältä nähtynä sekä ikkunoiden sommittelusta ja mittakaavasta korreloivat eniten yleisarvosanan kanssa. Tässä
tutkimuksessa kuitenkin myös muut arvioinnin kohteena olevat osatekijät korreloivat
varsin suuresti laadun yleisarvion kanssa, mikä antoi niin tutkijoille kuin artikkelia
kommentoineelle John F. Kainille41 aiheen epäillä käytetyn menetelmän mielekkyyttä
ja erityisesti laadun osatekijöiden mittauksen luotettavuutta. Suuri korrelaatio laadun
osatekijöiden ja yleisarvosanan välillä saattaa selittyä sillä, että yleisarvosana on ohjannut myös osatekijöiden arvostelua. Tällöin vaarana on, etteivät arvosanat välttämättä perustu objektiivisiin ja yksittäisiin arvioihin, vaan muodostuvat enemmänkin
rakennuksen yleisen maineen, rakennuttajan tai arkkitehdin maineen – tai rakennuksen taloudellisen menestyksen (esimerkiksi vuokratuoton tai hyvän käyttöasteen) –
perusteella. (Vandell & Lane 1989: 246–247, 262) Erityisesti viimeksi mainittu olisi
luonnollisesti tutkimuksen alkuperäisten tutkimuskysymysten kannalta ongelmallista:
positiivinen laatu ja taloudellinen menestys korreloisivat, mutta kausaliteetti olisi
tutkimuskysymykseen nähden päinvastainen.
Laadun taloudellisia vaikutuksia tarkasteltiin Vandellin ja Lanen tutkimuksessa
empiirisesti kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäiseksi tutkittiin, korreloivatko rakennuskustannukset laadun kanssa. Aineisto-ongelmista johtuen tätä kysymystä pystyttiin selvittämään ainoastaan 12 rakennuksesta koostuvalla otoksella. Laatu sai positiivisen, mutta tilastollisesti ei-merkitsevän kertoimen rakennuskustannusten tekijänä.
Käytännössä tämä voi tutkijoiden mielestä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei laadun
välttämättä tarvitse maksaa enemmän, tai sitä, että taloudelliset satsaukset saattavat
joissain tapauksissa johtaa myös jonkinlaisiin ylilyönteihin, jotka eivät välttämättä
lopulta nosta kohteen laatua. (Ibid.: 251.) Kysymys onkin jo itsessään mielenkiintoinen ja liittyy tämän tutkimuksen toisessa kappaleessa viimeisenä käsiteltyyn lähesty41
John F. Kainin ja John M. Quigleyn Measuring the Value of Housing Quality (1970) on yksi varhaisimmista vastaavan kaltaisen kysymyksenasettelun omaavista tutkimuksista. Laadun arvioinnilla ei
kuitenkaan voi Kainin ja Quigleyn tutkimuksessa nähdä olevan yhtymäkohtia käsillä olevan tutkimuksen arkkitehtuurin institutionaaliseen laatukäsitykseen.
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mistapaan. Toiseksi pyrittiin selvittämään, millaisen merkityksen laatu sai vuokrahintojen selittäjänä. Kolmanneksi tarkasteltiin laadun vaikutusta rakennusten vapaana
olevien toimitilojen määrään. Viimeksi mainituissa selvityksissä aineisto koostui 63
remontoimattomasta toimistorakennuksesta. Vuokrahintojen osalta laadulle löydettiin
tilastollisesti merkitsevä preemio eli hintaero, joka oli noin 5 %:n suuruinen laadun
parantuessa yhden kvintiilin. Ero heikoimpaan ja parhaimpaan laatukvintiiliin sijoittuvien rakennusten vuokrahinnoissa oli lähes 22 %. Paremman laadun nähtiin tutkimuksen perusteella enteilevän myös vähemmän vapaita toimitiloja, mutta tälle tulokselle ei tutkimuksessa saatu tilastollista merkitsevyyttä. (Ibid.: 251–257.)
Vandell ja Lane pyrkivät tutkimuksessaan vastaamaan myös kysymykseen, ovatko esteettiseltä laadultaan hyvät rakennukset myös taloudellisesti tuottoisampia. Tätä
tarkastellaan muodostamalla eri laatuluokkien tuottoisuusindeksi vuokrahintojen ja
rakennuskustannusten suhteena. Tutkimuksen mukaan laadukkaammasta rakennuksesta saatava korkeampi vuokra ei riitä kompensoimaan esteettisen laadun nostamisen
mukana seuraava rakennuskustannusten nousua. (Ibid.: 256–257.) Tulosta voi pitää
mielenkiintoisena, joskin varsin kyseenalaisena, ja tuloksen luotettavuutta heikentää
myös pieni, ainoastaan 12 rakennusta käsittävä aineisto. Toimistorakennushankkeen
puitteissa tapahtuva tuottavuuden maksimointi ei tämän tuloksen valossa vaatisikaan
optimaalisen laadun tuottavan panoksen määrittelyä, vaan suurimpaan tuottavuuteen
päästään yksinkertaisesti minimoimalla rakennuskustannukset – mikä puolestaan
toteutuu silloin, kun esteettinen laatu on huonoin.
Hough ja Kratz (1983) ovat tutkineet arkkitehtonisen laadun merkitystä toimistorakennusten vuokrahintojen selittäjänä. Aineistona heillä oli 139 toimistorakennusta
Chicago Business District -alueella. Arkkitehtonisen laadun mittareina käytettiin
vanhempien rakennusten osalta kuulumista joko Chicagon tai kansallisten suojeltujen
rakennusten joukkoon, kun taas uudempien rakennusten osalta arkkitehtonisesti laadukkaiksi laskettiin rakennukset, jotka olivat saaneet vuosien 1955 ja 1978 välillä
Chicagon AIA42:n palkinnon esteettisestä erinomaisuudesta. Tutkijat pyrkivät käyttämään laatukriteereinä ainoastaan rakennusten esteettistä laatua jättäen pois muun
muassa muulla perusteella palkitut ja huomioidut kohteet (Hough & Kratz 1983: 45–
46.)
Houhg ja Kratz saavat ehkä yllättäviäkin tuloksia. Vanhempien rakennusten osalla käytetty suojeltujen rakennusten status saa negatiivisen, vuokrahintoja laskevasta
vaikutuksesta kertovan kertoimen. Tämä ei tosin nouse tilastollisesti merkitseväksi
vuokrahintojen selittäjäksi. Uusien rakennusten osalta käytetty Chicagon AIA:n pal42
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kintokriteeri nousee sen sijaan tilastollisesti merkitseväksi vuokrahintoja nostavaksi
selittäjäksi. Tulosten perusteella vaikuttaisi siis siltä, että Chicagon toimistojen vuokramarkkinat arvostaisivat hyvää uutta arkkitehtuuria, mutta eivät hyvää vanhaa arkkitehtuuria. (Ibid.: 48.) Osaltaan tulosta saattaa selittää eroavaisuudet käytetyissä laatumittareissa – tai kuten kirjoittajat itse epäilevät – suojelumääräykset, jotka vaikeuttavat esimerkiksi muutosten tekemistä arvostettuihin vanhempiin rakennuksiin.
Houghin ja Kratzin tutkimus pyrkii heidän mukaansa selvittämään nimenomaan
esteettisen laadun merkitystä. Tämä lähtee artikkelin johdannossa kuvatusta kiinnostuksesta selvittää sen mahdollisia ulkoisvaikutuksia ja niistä aiheutuvaa markkinoiden
epäonnistumista. Valittu tarkastelutapa ei välttämättä kuitenkaan tue tätä pyrkimystä,
sillä laatuvaikutusta mitataan juuri kunkin rakennuksen omissa vuokrahinnoissa.
Kirjoittajat määrittelevätkin tämän lopulta tavoitteeksi selvittää ”[…]onko hyvän
arkkitehtuurin positiivinen ulkoisvaikutus sisäistettävissä”. (Ibid.: 41.)
Fuerst, McAllister & Murray (2011) ovat artikkelissaan esittäneet hieman toisenlaisen lähestymistavan arkkitehtonisen laadun talousvaikutuksiin. Yksittäisen rakennuksen laatuvaikutusten mittaamisen sijasta he ovat tutkineet, vaikuttaako arkkitehtisuunnittelijan kuuluisuus toimistorakennuksen vuokra- ja myyntihintoihin. Tutkimusaineisto oli varsin laaja käsittäen noin 17 000 vuokrakohdetta ja 9 400 myyntikohdetta
eri puolilla USA:ta. Kuuluisien suunnittelijoiden joukkoon oli poimittu arkkitehdit,
jotka olivat saaneet Pritzker -palkinnon43 tai AIA -kultamitalin. Heitä oli yhteensä 19
ja heidän suunnittelemiaan rakennuksia oli aineistossa yhteensä 469 kappaletta. Huomattavaa on, että noin kaksi kolmasosaa näistä oli suunnitellut SOM (Skidmore &
Owings & Merrill). Tutkimuksessa selvitettiin myös, vaikuttaako suunnittelijayrityksen liikevaihto toimistorakennusten vuokra- ja myyntihintoihin, poimimalla aineistosta ne rakennukset, joiden suunnittelijayritys oli 500:n liikevaihdoltaan suurimman
alan yrityksen joukossa vuonna 2009. Kuuluisista arkkitehdeista tähän joukkoon
kuuluivat ainoastaan SOM ja Cesar Pelli. (Fuerst, McAllister & Murray 2011: 166–
171.)
Tulokset osoittivat, että arvostettujen arkkitehtien suunnittelemissa toimistorakennuksissa vuokrahinnat olivat noin 5–7 % ja myyntihinnat noin 12–17 % korkeammat kuin muissa toimistorakennuksissa. Kun tulosta varmennettiin kontrolliryhmällä, preemio vuokrien hinnoissa säilyi, mutta katosi myyntihinnoista. Huomattavaa
on myös, että vuokrahintojen preemio säilyi tilastollisesti merkitsevänä ainoastaan,
mikäli arvostettujen arkkitehtien ryhmässä pidettiin mukana myös liikevaihdoltaan
43
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500 suurimman toimiston joukkoon sijoittuvat SOM ja Pelli. Pelkästään sillä, että
suunnittelijayritys sijoittui liikevaihdoltaan 500 suurimman yrityksen joukkoon, ei
tutkimuksessa havaittu olevan vaikutusta vuokrahintoihin. (Ibid.: 174–180.)
4.2

Arkkitehtonisen tyylin markkinahintavaikutukset

Moorhouse ja Smith tutkivat arkkitehtonisen tyylin merkitystä asuntojen hintatekijänä
aineistonaan Boston South End -alueelle 1800-luvulla rakennetut rivitalot. Tyylillisesti rakennukset on tutkimuksessa jaoteltu kuuteen eri kertaustyyliin (Italianate, Reneissance Revival, Néo-Grec, Victorian Gothic, Flemish Revival ja Greek Revival). Lisäksi tutkimuksessa on tarkasteltu joidenkin arkkitehtonisten aiheiden, kuten erkkerien, mansardikaton, kaidemuotojen tai koristeellisuuden merkitystä asuntojen hintatekijänä. Aineisto koostui 131:sta vuosien 1850–72 välillä rakennetusta rivitalosta,
joiden alkuperäiset myyntihinnat oli muunnettu vuoden 1850 tasolle. Tutkimuksen
johtopäätöksinä esitettiin muun muassa, että regressiomallien selitysaste oli noussut
selkeästi (74 %:sta 88 %:iin) arkkitehtuuria kuvailevien muuttujien lisäämisen myötä.
Lisäksi tuloksista oli nähtävissä, että jotkut arkkitehtoniset ratkaisut saivat malleissa
tilastollisesti merkitseviä positiivisia kertoimia, mikä kertoo siitä, että ihmiset ovat
olleet ostohetkellä valmiita maksamaan näistä lisähintaa. (Moorhouse & Smith 1994:
177.) Tutkimuksen mielenkiintoisena piirteenä voidaan pitää sitä, että aineistona
käytetään alkuperäisiä 1800-luvun jälkipuoliskon myyntihintoja. Tällöin mallien
paljastamat preemiot kertovat nimenomaan siitä, kuinka näitä nyt historiallisia tyylipiirteitä ja arkkitehtonisia aiheita on arvostettu aikana, jolloin ne ovat olleet uusia.
Samalla täytyy kuitenkin muistaa, että näin ollen tutkimuksen tulokset eivät välttämättä kerro lainkaan vastaavien ominaisuuksien arvostuksesta tänä päivänä. Eri tyylien keskinäisen arvostuksen lienee perusteltua olettaa elävän myös ajassa.
Asabere, Hachey ja Grubaugh (1989) tutkivat niin ikään arkkitehtonisen tyylin
vaikutusta asuntojen hintoihin. Heidän käyttämänsä aineisto oli hieman aiempaa laajempi ja tuoreempi koostuen vuosina 1983–85 Newburyport-alueella suoritetuista
asuntokaupoista, joita aineistoon oli löydetty yhteensä 520 kappaletta. Rakennukset
oli jaoteltu yhteensä 14 eri tyylilajiin, joista osaa – kuten paritalomaisuutta – voitaisiin
ennemminkin kutsua ominaisuudeksi tai typologiaksi kuin tyyliksi. Osa tyyliryhmistä
tai ominaisuuksista sai tutkimuksessa joka tapauksessa tilastollisesti merkitseviä kertoimia. Selkeimpiä hintoja nostavia tyylisuuntia olivat kirjoittajien mukaan
”[…]vanhemmat arkkitehtuurin laadukkaat tyylit kuten koloniaalinen, federaalinen,
garrison ja viktoriaaninen.” (Asabere, Hachey & Grubaugh 1989: 192.)
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Myös Plaut ja Uzulena (2006) ovat tarkastelleet arkkitehtonisen tyylin vaikutusta
asuntojen hintoihin. Heidän aineistonsa on edellistäkin tutkimusta laajempi koostuen
Riiassa vuosina 1997–2003 suoritetuista noin 3 500 asuntokaupasta. Hintatiedot perustuvat Hansabankan lainatietoihin. Kyseinen pankki on tutkimuksen mukaan Latvian suurin lainoittaja noin neljänneksen markkinaosuudellaan. Tutkimuksen arkkitehtoniset tyylit oli jaoteltu erilaisten tunnusmerkkien mukaan noin kymmeneen eri ryhmään. Osin jako oli tapahtunut selkeämmin rakennusajankohdan mukaan ja nimetty
kulloinkin vallassa olleen neuvostohallitsijan mukaan: Brežnev, Hruštšev ja Stalin
saivat tutkimuksessa kukin oman ”tyylisuuntansa”. Vuosien 1970–90 välillä rakennetut rakennukset jakaantuivat puolestaan useisiin rinnakkaisiin arkkitehtonisiin tyyppeihin, joiden tyylillisiä erityispiirteitä on lyhyesti eritelty. Tutkimuksen tuloksena
esitellään eri tyylilajien arvostuksen eroavaisuuksia hedonisissa malleissa, joskin
tulosten tilastollinen merkitsevyys jää paikoin epäselväksi. Johtopäätöksissä todetaan,
että arkkitehtonisten ominaisuuksien tulisi olla mukana hedonisissa malleissa huolimatta siitä, että niiden identifioiminen ja kvantifioiminen onkin haasteellista. (Plaut &
Uzulena 2006: 128.)
4.3

Ikkunanäkymän vaikutus asuntojen hintoihin

Myös asunnon ikkunanäkymä on erilaisissa tutkimuksissa löydetty yhdeksi asuntojen
hintoihin vaikuttavaksi tekijäksi. Benson, Hansen, Schwartz ja Smersh ovat tutkineet
Yhdysvalloissa Bellingtonin kaupungin alueella erilaisten ja eritasoisten luontonäkymien, kuten meri-, järvi- ja vuoristonäkymän vaikutusta omakotitalojen hintoihin.
Parhaimman merinäkymän osalta preemio oli jopa 60 %, ja heikkolaatuisimmankin
merinäkymän osalla 8 %. Kaikkien merinäkymien osalta havaittiin tutkimuksessa
merkitykselliseksi tekijäksi etäisyys rantaan. (Benson ym. 1998.)
Suomessa on niin ikään tehty hieman vastaavantyyppistä tutkimusta. Tyrväinen
ja Miettinen ovat tutkineet kaupunkimetsän taloudellista vaikutusta. Aineistona tutkimuksessa olivat Salon alueella 1980-luvun puolivälissä kolmen vuoden ajanjaksolla
tapahtuneet rivitaloasuntokaupat, joita oli aineistossa yhteensä 590 kappaletta. Tilastollisissa malleissa tutkittiin metsän merkitystä asunnon hinnanmuodostajana usealla
eri tavalla. Muuttujina olivat esimerkiksi etäisyydet lähimmille metsäisille virkistysalueille ja metsäisen alueen suhteellinen osuus asuinalueella. Metsäisen asuntonäkymän merkitystä tutkittiin erillisellä muuttujalla. Tutkimustulosten mukaan sekä etäisyys metsään että metsäinen näkymä aikaansaivat positiiviset kertoimet malleissa.
Näkymän osalta tutkimuksessa selvisi, että tutkitulla alueella asunnot, joista oli näkymä metsään, olivat osoittautuneet noin 4,9 % kalliimmiksi kuin ilman metsänäky72

mää olevat muutoin vastaavanominaisuuksiset asunnot. (Tyrväinen & Miettinen 2000:
209–216.)
Bourassa, Hoesli ja Sun sisällyttävät artikkeliinsa katsauksen yhteensä 34:stä
vuosien 1973 ja 2003 välillä tehdystä tutkimuksesta, jotka käsittelevät näkymän merkitystä asuntojen hintatekijänä. Tutkimuksista koottu taulukko havainnollistaa hyvin
näkymällä tarkoitettavan lähes poikkeuksetta näkymää jonkinlaiseen luonnonelementtiin, mistä myös aiemmat tässä luvussa esitellyt tutkimukset ovat esimerkkejä. Bourassa, Hoesli ja Sun ovat listanneet taulukkoon myös tiedot kunkin tutkimuksen aineistosta, menetelmästä sekä keskeisistä tuloksista. Näiden valossa voidaan myös
todeta, että useimmiten näkymän arvostettuun luonnonkohteeseen on todettu nostavan
asunnon hintaa. (Bourassa, Hoesli & Sun 2004.)
Joissakin tutkimuksissa on eri tavoin kuitenkin huomioitu myös rakennetun ympäristön vaikutusta näkymään. Yu, Han ja Chai ovat myös tutkineet merinäkymän
merkitystä asunnon hintaan Singaporen itärannikolla. Monista aiemmista tutkimuksista poiketen he ovat kyenneet tarkentamaan aineistonsa luotettavuutta käyttämällä
apunaan 3d-mallinnusta ja tutkineet, kuinka ympäröivät rakennukset estävät ja rajaavat mahdollisia merinäkymiä. Heidän tulostensa mukaisesti rajoittamaton merinäkymä aiheuttaa noin 15 % preemion asunnon hintaan. (Yu, Han & Chai 2007.)
Sander ja Polasky ovat tutkineet näkymien ja avoimen tilan vaikutusta asuntojen
hintoihin käyttämällä aineistonaan USA:ssa Minnesotan alueelle sijoittuvia omakotitaloja. Yleisemmin tutkittujen rakentamattomiin kohteisiin suuntautuvien näkymien
estimoinnin lisäksi he tarkastelevat yhtenä muuttujana myös sitä, vaikuttaako St.
Paulin keskikaupungin suuntaan kohdistuva näkymä asunnon hintaan. Ennakkoodotuksen mukaista positiivista hintavaikutusta ei kuitenkaan synny, mikä antaa tutkijoille syytä epäillä heidän käyttämäänsä aineistonkeräysmenetelmää. Tutkimuksessa
käytettiin GIS (Geographic information system) -pohjaista näkymänanalysointimenetelmää, jossa näkymän maksimietäisyydeksi oletettiin yksi kilometri. Mahdolliset yli
kilometrin päässä St. Paulin keskikaupungista sijaitsevat asuinrakennukset, joista
näkymä kuitenkin on, ovat siis potentiaalisesti aineistovirhettä aiheuttavia kohteita.
(Sander & Polasky 2009: 843.)
4.4

Asunnon hintaan kohdistuvien ulkoisvaikutusten mittaaminen
aiemmissa tutkimuksissa

Ulkoisvaikutuksella tarkoitetaan esimerkiksi asunnon hintaan vaikuttavaa tekijää,
joka ei varsinaisesti ole asunnon itsensä laatuominaisuus, vaan aiheutuu esimerkiksi
jostakin asunnon ympäristöllisestä ominaisuudesta. Ulkoisvaikutus voi olla joko posi73

tiivinen tai negatiivinen – eli se voi joko nostaa tai laskea asunnon hintaa. (Laakso &
Loikkanen 2004: 192.) Aiemmin Suomessa on tutkittu muun muassa ilman saasteiden
ja liikenteen melun aiheuttamia ulkoisvaikutuksia asuntojen hintoihin (Vainio 1997).
Näkymä on yksi esimerkki asunnon hintaan mahdollisesti kohdistuvasta taloudellisesta ulkoisvaikutuksesta.
Boyle ja Kiel ovat koonneet artikkeliinsa tämän tyyppisiä tehtyjä tutkimuksia
vuosilta 1967–2001. Tutkimukset on jaoteltu erikseen ilman ja veden laatua, epätoivottavan maankäytön vaikutuksia sekä monimuotoisten ympäristöhaittojen vaikutuksia analysoiviin tutkimuksiin. Tehdyt tutkimukset raportoivat – ilman laatua käsitteleviä tutkimuksia lukuun ottamatta – yleensä selkeitä, odotusten mukaisia ja tilastollisesti merkitseviä negatiivisia asuntojen hintoihin kohdistuvia ulkoisvaikutuksia. (Boyle & Kiel 2001: 140–141.)
Bourassa, Hoesli ja Sun ovat artikkelissaan What´s in a View? tarkastelleet erilaisten näkymien ja näkymäetäisyyksien vaikutusten ohella myös muunkaltaisen ympäristön laadukkuuden vaikutusta asuntojen hintoihin. He määrittelevätkin artikkelissaan tutkimuksensa tavoitteeksi “[…]mitata esteettisiksi luokiteltavia ulkoisvaikutuksia.44” (Bourassa, Hoesli & Sun 2004: 8). He ovat sisällyttäneet aineistoonsa muuttujan, joka mittaa ympäröivien rakenteiden ja maisemoinnin laatua kolmiportaisella
asteikolla (heikko, keskimääräinen, huippulaatuinen). Hinta-aineisto koostuu vuoden
1996 omakoti- ja paritalojen asuntokaupoista Uuden-Seelannin Aucklandissa. Tuloksissa heikkolaatuisten ympäröivien rakenteiden havaitaan laskevan asuntojen hintoja
keskimäärin noin 28 %, kun puolestaan huippulaatuiset ympäröivät rakenteet nostavat
asuntojen hintoja keskimäärin yli 36 %. Myös asuntojen lähiympäristössä tehdyt
parannustoimenpiteet saavat selkeän tilastollisesti merkitsevän kertoimen nostaen
asunnon hintaa yli 20 %. Tutkimuksen tekijöiden mielestä ainoastaan yhden vuoden
kaupat käsittävää hinta-aineistoa voidaan pitää enemmän case-tutkimuksen kaltaisena,
minkä takia tuloksia ei voi pitää yleispätevinä (Ibid.: 9.)
Samat tutkijat ovat julkaisseet vastaavantyyppisen tutkimuksen myös pidemmän
ajanjakson (1986–96) aineistolla sisältäen Aucklandin lisäksi myös Wellingtonissa ja
Christchurchissa tehdyt asuntokaupat. Tulokset ovat vastaavansuuntaisia, joskin
preemiot ovat hieman maltillisempia. Laajempi tarkastelu osoittaa myös, että esteettisten ulkoisvaikutusten arvostus sekä riippuu kunkin alueen tarjonnasta että elää
ajassa (Bourassa, Hoesli & Sun 2005: 185). Kummastakaan Uuden Seelannin aineistolla tehdystä tutkimuksesta ei selkeästi käy ilmi se, millä kriteereillä ympäröiviä
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rakennuksia arvotettiin eri laatuluokkiin. Oletukseksi jää, että esteettinen arviointi on
tapahtunut aineistoa rakentaneiden tutkijoiden henkilökohtaisten mieltymysten mukaisesti. Lienee myös tietoinen valinta, ettei kummassakaan artikkelissa esiinny lainkaan sanaa arkkitehtuuri. Esteettisesti miellyttävä, lähiympäristössä sijaitseva rakennus ei siis tässä tapauksessa välttämättä ole yhteneväinen sen suhteen, mitä vaikkapa
paikalliset arkkitehdit pitävät arkkitehtuurina.
Rakennusperintöstatuksen vaikutuksesta yhtäältä kiinteistön tai asunnon arvoon
ja toisaalta ympäröivien kiinteistöjen tai asuntojen arvoon on tehty useita tutkimuksia
erityisesti USA:ssa. Osassa tutkimuksia on tarkastelun kohteena ollut laajempia, rakennusperintöalueiksi luokiteltavia kokonaisuuksia ja osassa puolestaan huomio on
kohdistunut yksittäisiin rakennuksiin. Tutkimusten tulokset eivät ole kaikilta osin
samansuuntaisia: Joissakin tutkimuksista on esimerkiksi rakennuksen sijainnin rakennusperintöalueella nähty selkeästi nostavan rakennuksen arvoa (Asabere & Huffman,
1994a). Toisaalta samat tutkijat ovat havainneet kerrostaloasuntojen osalta, että historiallisen rakennuksen julkisivun säilyttämiseen tähtäävä suojelumääräys vaikuttaa
asunnon arvoon negatiivisesti, koska sen nähtävästi koetaan osaltaan rajoittavan kiinteistön omistajan vapautta (Asabere & Huffman, 1994b). Nämä kaksi tulosta eivät ole
ristiriitaisia, mutta kertovat osaltaan rakennussuojelun taloudellisen yhtälön vaikeudesta juuri ulkoisvaikutusten hallinnan näkökulmasta. Rakennusperintöalueiden säilyttäminen edellyttää kiinteistöjen omistajilta korjaus- ja ylläpitotoimenpiteitä, joiden
kustannukset kohdistuvat lähtökohtaisesti kiinteistöjen omistajille, mutta hyödyt
huomattavasti laajemmalle joukolle. Tästä syntyykin taloustieteiden peliteorian mukainen vangin dilemma, minkä seurauksena ympäristön laatu laskee kaikkien pyrkiessä minimoimaan omat kulunsa ja panoksensa. (Coulson & Leichenko 2001; Leichenko, Coulson & Listokin 2001.) Vapaat markkinat eivät tällöin kannusta yhteiskunnalliseen optimiin, jolloin tätä pyritään kompensoimaan joissakin maissa muun muassa
verohelpotuksilla ja Suomessa esimerkiksi korjausavustuksilla.
Toisaalta rakennusperintöstatuksen vaikutus kiinteistön tai asunnon arvoon ei
kaikkien tutkimusten mukaan ole samansuuntainen. Leichenko, Coulson ja Listokin
ovat koonneet artikkeliinsa taulukon aiemmista vastaavista tutkimuksista, jotka osoittavatkin varsin vaihtelevia empiirisiä tuloksia (Leichenko, Coulson & Listokin 2001:
1976). Heidän tekemänsä tarkastelu yhdeksän eri Teksasin osavaltioon sijoittuvan
kaupungin aineistolla osoittaa seitsemän kaupungin osalta rakennusperintöstatuksen
nostavan kiinteistön arvoa tilastollisesti merkitsevästi. Kahden kaupungin kohdalla
tulos jää tilastollisesti ei-merkitseväksi. (Ibid.: 1984.)
Ahlfeldt ja Maennig ovat tehneet vastaavan tyyppistä tutkimusta eurooppalaisella
aineistolla. Heidän Berliiniin sijoittuvalla aineistolla suoritetussa tarkastelussaan kes75

kitytään rakennusperintökohteen ulkoisvaikutuksien mittaamiseen. Tutkijat pyrkivät
selvittämään myös sitä, muodostuuko asuntojen hinnoissa nähtävä ulkoisvaikutus
yhden yksittäisen maamerkiksi koettavan rakennusperintökohteen vai useamman
maamerkin yhteisvaikutuksena. (Ahlfeldt & Maennig 2008: 286.)
Ahlfeldtin ja Maennigin käyttämä aineisto koostuu kerrostaloasuntojen kaupoista
vuoden 2007 aikana. Tämä poikkeaa muista vastaavantyyppisistä tutkimuksista, jotka
käyttävät aineistonaan pientaloja. Kaikkiaan hieman yli 8 000 kaupasta 248 tehtiin
rakennusperintöalueella perintökohteiksi listatuissa rakennuksissa. Samoilla rakennusperintöalueilla tehtiin 838 kauppaa kohteissa, joita ei ole listattu varsinaisiksi
rakennusperintökohteiksi. Regressiot eivät osoittaneet tilastollisesti merkitsevää eroa
sille, tapahtuiko kauppa listatuissa vai ei-listatuissa rakennuksissa. Tämä saattoi tutkijoiden mukaan merkitä esimerkiksi sitä, että aiemmissa tutkimuksissa esille tulleet
asunnon hintaan negatiivisesti vaikuttavat kunnossapitovelvoitteet ja kehittämisrajoitteet kompensoituvat esimerkiksi rakennusten verovähennyksillä, historiallisella tärkeydellä tai esteettisillä ominaisuuksilla. (Ahlfeldt & Maennig 2010: 301.)
Rakennusperintökohteista aiheutuvien ulkoisvaikutusten mittaaminen antoi puolestaan mielenkiintoisia tuloksia. Ahlfeldt ja Maennig tutkivat ulkoisvaikutuksen
muodostumista tarkastelemalla sekä lähimpään maamerkkirakennukseen mitatun
etäisyyden merkitystä että useampiin, etäämpänä sijaitseviin maamerkkirakennuksiin
mitattujen etäisyyksien keskiarvon merkitystä asuntojen hintatekijänä. Molemmat
osoittautuivat tilastollisesti merkitseviksi. Tuloksista päätellään artikkelissa myös,
kuinka rakennusperintömaamerkin ulkoisvaikutuksen aiheuttama marginaalihintavaikutus alkaa 600 metrin etäisyydeltä maamerkistä ja nousee eksponentiaalisesti, mitä
lähemmäs rakennusperintökohdetta tullaan. (Ibid.)
Merkillepantavaa on, että Ahlfeldtin ja Maennigin käyttämä muuttuja, suora etäisyys rakennusperintökohteeseen, tarkoittaa teoreettisessa mielessä siis sitä, että rakennusperintökohteet eräällä tavalla säteilevät ulkoisvaikutusta tasaisesti eri suuntiinsa. Ulkoisvaikutuksen voi olettaa syntyvän tällöin esimerkiksi jonkinlaisesta alueimagosta, eikä sen olemassaolo edellytä esimerkiksi sitä, että kohde olisi vaikutuksen
kohteena olevasta asunnosta nähtävissä.
Ulkoisvaikutusten hallitseminen edellyttää aina julkista ohjausta, koska tällöin
vapaat markkinat eivät yksin kykene tuottamaan kansantaloudellista optimia. Käytännössä tämä tarkoittaa negatiivisten ulkoisvaikutusten eliminoimista ja rajoittamista
esimerkiksi verotuksen tai muuntyyppisen markkinasääntelyn avulla. Julkinen sektori
voi myös pyrkiä korjaamaan markkinoita edesauttamalla positiivisia ulkoisvaikutuksia esimerkiksi erilaisilla tukiaisilla. New Yorkin asuntomarkkinoita koskevassa tut76

kimuksessa (Schwartz ym. 2006) onkin muun muassa osoitettu julkisen sektorin tukemien asuntoprojektien tuottavan huomattavia pitkäaikaisia hyötyjä lähialueille.
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5

Tutkimusalue, -aineistolähteet ja
analysointimenetelmä

Seuraavaksi siirrytään tutkimuksen empiiriseen osioon. Tässä luvussa esitellään tutkimusalue, tutkimusaineiston lähteet sekä aineiston analysoinnissa käytetty menetelmä, hedoninen regressiomallinnus. Luvussa kuusi ovat vuorossa aineiston kuvaileva
esittely, aineiston pohjalta laaditut regressiomallit sekä niistä saadut tulokset. Tutkimuksen viimeisessä luvussa tehdään johtopäätökset tuloksista ja pohditaan niiden
tulkintaa.
5.1

Tutkimusalue

Kuva 1. Tutkimusalue

Käsillä olevan tutkimuksen empiirisen osan tutkimusalueen muodostaa Helsingin
kantakaupunki kartan (kuva 1) osoittamassa laajuudessa. Alueelta on löydettävissä
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hyvin mielenkiintoinen rakennuskanta tyyli- ja suunnittelijajakaumineen, mikä oli
yksi alueen valintaperusteista. Lisäksi aluetta voi asuntokauppojen näkökulmasta
pitää toimivana ja vilkkaana, mikä niin ikään puolsi valintaa.
Alueelle sijoittuvat kaupunginosista vanha Katajanokka, Kruunuhaka, Kluuvi,
Kaartinkaupunki, Ullanlinna, Punavuori, Eira ja Kamppi – yhteensä siis kahdeksan
erinimistä nykyistä kaupunginosa-aluetta. Sama alue koostuu toisaalta noin 200:sta eri
korttelista, jotka Eiraa lukuun ottamatta on nimetty eläinten ja kasvien mukaan virallisesti alun perin ruotsiksi (Ollila & Toppari 1981: 7). Edelleen samalta alueelta löytyy
toisin tarkasteltuna kahdeksan eri postinumeroa tai 31 tilastollista pienaluetta.
Tutkimusalueen rajaus pyrittiin tekemään siten, että alue olisi lähtökohtaisesti
esimerkiksi saavutettavuuden ja asuinympäristön suhteen kohtuullisen tasalaatuista.
Tällöin ympäristöllisten ominaisuuksien aiheuttamat hintaerot, joita alueen sisällä
esiintyy, olivat kontrolloitavissa pelkistetyillä ratkaisuilla. Käytännössä tämä toteutettiin käyttämällä postinumeroalueita hienojakoisempaa tilastollista pienaluejakoa.
Pienaluejako on esitetty erillisessä kartassa (kuva 2).
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Kuva 2. Pienaluejako

Tutkimusalueen rakennuskanta koostuu kerrostaloista, julkisista rakennuksista sekä
liike- ja hallintorakennuksista. Vanhin säilynyt rakennus alueella on vuonna 1757
rakennettu Sederholmin talo. Rakennuksia on vuosisatojen kuluessa luonnollisesti
kunnostettu, mutta myös laajennettu, korotettu ja muodistettu. Uusiakin rakennuksia
rakennetaan ja suunnitellaan alueelle jatkuvasti. Aluetta voi perustellusti pitää Suomen tärkeimpänä kaupunkikeskustana, mikä tekee alueesta tutkimuskysymysten suhteen hedelmällisen. Toisaalta samasta syystä aluetta voidaan pitää erityistapauksena,
minkä merkitystä tutkimuksen tulosten tulkinnalle on pohdittu tutkimuksen viimeisessä luvussa.
5.2

Rakennusten suunnittelijoita koskevat aineistolähteet

Tutkimusalueelle sijoittuvien rakennusten suunnittelijatiedot kerättiin aluksi internetsivustolta (Korttelit). Sivuston mukaan tietoja on kerätty pääosin kolmesta kirjalli81

suuslähteestä: Puhvelista Punatulkkuun – Kertomuksia vanhoista kortteleista (Ollila
& Toppari 1981), Helsingin jugendarkkitehtuuri 1895–1915 (Moorhouse, Carapetian
& Ahtola-Moorhouse 2002) sekä Puretut talot – 100 tarinaa Helsingistä (Manninen
2005). Tietoja tarkennettiin sekä edellä mainituista lähteistä että Juha Ilosen (2013)
teoksen Kolmas Helsinki – kerroksia arjen arkkitehtuurissa pohjalta. Ilosen teos
osoittautuikin erityisen hyödylliseksi useassa vaiheessa rakennettujen talojen osalta.
Näissä tapauksissa myös suunnittelijoita on luonnollisesti yleensä ollut useita. Vain
harvoissa tapauksissa alkuperäinen suunnittelija on vuosien tai vuosikymmenien jälkeen tehnyt rakennuksen muutos-, laajennus- tai muodistamissuunnitelmat.
Rakennuksille on tämän tutkimuksen aineistoon tilastollisen analysoitavuuden
takia merkitty yksi suunnittelija tai suunnittelijaryhmä. Useassa vaiheessa rakennettujen talojen kohdalla ratkaisu on yleensä tehty valitsemalla suunnittelija sen rakennusvaiheen perusteella, joka asuntokauppojen hinta-aineistossa on ilmoitettu talon rakennusvuodeksi. Esimerkiksi osoitteessa Yrjönkatu 12-14 tehdyissä asuntokaupoissa
talon rakennusvuodeksi on merkitty 1904–06. Tämän vaiheen suunnittelijoina ovat
toimineet arkkitehdit Mauritz Gripenberg ja John Settergren, jotka on siis merkitty
aineistoon rakennuksen suunnittelijoiksi. Rakennusta on korotettu Karl Johan Ahlskogin suunnitelmien mukaisesti vuosina 1931–32 muuttamalla kattomuotoa ja rakentamalla ullakolle uusi asuinkerros (Ilonen 2013: 104). Vaikka tämäkin rakennusvaihe
on selkeästi muuttanut rakennuksen arkkitehtonisia piirteitä, voi tätä pitää kuitenkin
vähäisempänä verrattuna esimerkiksi Korkeavuorenkadun ja Vuorimiehenkadun kulmauksessa sijaitsevan, alun perin arkkitehti Hugo E. Saurénin vuonna 1888 suunnitteleman uusrenessanssirakennuksen kokemiin vaiheisiin: Rakennusta on ensin vuonna
1897 laajennettu ja korotettu kerroksella arkkitehti Otto F. Holmin suunnitelmien
mukaisesti. Vuonna 1909 rakennusta on jälleen korotettu kerroksella ja katutason
kerrokseen on avattu näyteikkunat. Tällä kertaa suunnittelijana on toiminut arkkitehti
Arthur R. Gauffin. Viimeisimmän merkittävän muutoksen on kyseinen rakennus
kohdannut vuonna 1928, jolloin rakennusta on yhä korotettu – tällä kertaa kahdella
kerroksella arkkitehti Aleksis (Aleksander) Stierncreutzin suunnitelmien mukaisesti.
(Ibid.: 86.) Tämän tutkimuksen hinta-aineistossa rakennusvuodeksi on kyseisen rakennuksen osalta merkitty 1888, joten suunnittelijaksi on tämän perusteella merkitty
siis ainoastaan Hugo E. Saurén.
Edellä kuvatuissa tapauksissa rakennuksen alkuperäinen suunnittelija on tullut
hinta-aineistosta poimitun rakennusvuoden perusteella merkityksi rakennuksen suunnittelijaksi myös tämän tutkimuksen aineistossa. Kaikissa tapauksissa näin ei ole
kuitenkaan käynyt. Esimerkiksi Kristianinkadun, Välikadun ja Kirjatyöntekijän kadun
kulmauksessa sijaitsevan rakennuksen vanhin osa on Kiseleff & Heikel -toimiston
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suunnittelema vuodelta 1883. Rakennuksen laajentamista on ensimmäisen kerran
suunniteltu jo vuonna 1909, jolloin julkisivut on piirtänyt arkkitehti Selim A. Lindqvist ja pohjat rakennusmestari Elia Heikel. Tätä ei kuitenkaan koskaan toteutettu
vaan, vuonna 1910 tehty laajennus ja korottaminen tehtiin uusilla suunnitelmilla.
Julkisivuista vastasi tuolloin arkkitehti Oiva Kallio ja pohjapiirroksista rakennusmestari Emanuel Ikäläinen. Suunnittelusta vastannut toimisto oli nimeltään Arkkitehtuurija rakennustoimisto von Essen, Kallio, Ikäläinen. (Ibid.: 72.) Tämän tutkimuksen
hinta-aineistossa rakennusvuodeksi on merkitty 1910 – eli rakennuksessa sijaitsevat
asunnot on myyty sen käsityksen vallitessa. Tämä on ymmärrettävää, sillä rakennuksen vanhin osa on selkeästi alisteinen verrattuna 1910 vuoden laajennukseen. Myös
Puhvelista Punatulkkuun -teos mainitsee rakennusvuodeksi 1910 ja suunnittelijaksi
Oiva Kallion (Ollila & Toppari 1975: 44). Tämän tutkimuksen aineistoon suunnittelijaksi on Oiva Kallion ohella merkitty Emanuel Ikäläinen.
Myyntiaineistoon merkitystä rakennusvuodesta on ollut apua myös niissä tapauksissa, joissa samaan katuosoitteeseen sijoittuu useampia rakennuksia. Esimerkiksi
osoitteessa Maneesikatu 2 sijaitsee yhteensä kolme rakennusta. Vanhin niistä on
2B:ssä sijaitseva, vuodelta 1883–85 peräisin oleva Kenraalien talo, jonka suunnittelijana on toiminut arkkitehti Albert Mellin. Viereisellä tontilla 2A sijaitseva rakennus
koostuu kahdesta osasta: Vuonna 1909 rakennetun osan suunnittelijana on toiminut
arkkitehti Lars Sonck. Uudempi, vuodelta 1927 peräisin olevan osa poikkeaa edellisestä huomattavasti. Tämän suunnittelijana onkin toiminut arkkitehti Taavetti Artturi
Elo. Koska hinta-aineistoon ei katunumeron lisäksi ole merkitty kirjaimia, ovat kaikkien kolmen rakennuksen asuntokaupat saaneet aineistossa osoitteekseen Maneesikatu
2. Kukin asuntokauppa sisältää kuitenkin tiedon rakennusvuodesta, minkä perusteella
kullekin asunnolle on löydetty oikea suunnittelija.
5.2.1 Rakennusten suunnittelijoiden koulutus, syntymävuosi ja
suunnitteluaktiivisuus tutkimusalueella
Tämän tutkimuksen aineistoon on selvitetty tutkimusalueelle sijoittuvien ja asuntokauppa-aineistoon sisältyneiden rakennusten arkkitehtisuunnittelijoiden koulutustiedot ja syntymävuodet. Näitä tietoja etsittiin ensisijaisesti julkaisuista ja matrikkeleista45. Sellaisen henkilön kohdalla, joita ei edellä mainituista lähteistä löytynyt, turvauduttiin osin myös erilaisiin internet-lähteisiin. Muutaman suunnittelijan kohdalla
osoittautui hyödylliseksi muun muassa hautakivien kuvia sisältävä hakukone
45

Tutkimuksessa käytetyt matrikkelit on lueteltu kirjallisuus- ja lähdeluettelossa.
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(http://haudat.genealogia.fi/), mistä löytyi muun muassa arkkitehtien Oskar Flinkenberg, Matti Olin ja Georg Nummelin tarkka syntymäpäivä. Lisäksi käytiin läpi muun
muassa Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n jäsenkortisto.
Koulutustiedoista muodostettiin jokaiselle tutkimusalueen rakennukselle suunnittelijan tai suunnittelijoiden koulutustasoa kuvaava muuttujatieto. Niissä tapauksissa,
joissa hinta-aineistoon merkityn rakennusvuoden perusteella ratkaistu suunnittelijatieto sisälsi ainoastaan yhden henkilön nimen, oli tilanne luonnollisesti selkeä. Useammasta henkilöstä koostuvan suunnittelijaryhmän koulutustasoksi merkittiin ryhmän
jäsenistä korkeimman koulutustason omaavan henkilön koulutustaso.
Yhdessä tapauksessa koulutuksen selvittäminen osoittautuikin hyvin tärkeäksi
tunnisteeksi suunnittelijan henkilöllisyyden osalta. Tutkimusalueella on viisi Kaarlo
Borgin suunnittelemaa rakennusta. Ainoastaan yksi näistä on Arkkitehtuurimuseon
(2014b) arkkitehtiesittelyissäkin esiintyvän, vuonna 1888 syntyneen arkkitehti Kaarlo
Borgin suunnittelema. Loput neljä onkin suunnitellut vuonna 1861 syntynyt rakennusmestari Kaarlo Borg.
Syntymävuositietojen perusteella muodostettiin vastaavasti jokaiselle tutkimusalueelle sijoittuvalle ja asuntokauppa-aineistoon sisältyvälle rakennukselle suunnittelijan tai suunnittelijaryhmän ikää kuvaava muuttujatieto. Tämä saatiin yksinkertaisesti
vähentämällä talon rakennusvuodesta suunnittelijan syntymävuosi. Useammasta henkilöstä koostuneen suunnittelijaryhmän kohdalla käytettiin tässä tapauksessa ryhmän
iäkkäimmän henkilön syntymävuotta koulutustasosta riippumatta.
Useammasta henkilöstä koostuva suunnittelijaryhmä sai siis joissain tapauksissa
koulutus- ja ikätiedon, jotka olivat peräisin eri henkilöiltä. Esimerkiksi rakennusmestari Wilho Lekman on yksin merkitty suunnittelijaksi osoitteessa Tehtaankatu 5 –
Vuorimiehenpuistikko 4 sijaitsevaan rakennukseen, jonka rakennusvuodeksi on hintaaineistoon merkitty 1910. Tähän kohteeseen suunnittelijan ikätieto muodostuu siis
Lekmanin syntymävuoden (1872) avulla: 1910−1872 = 38 vuotta. Osoitteeseen Tehtaankatu 7 – Vuorimiehenpuistikko 6 vuonna 1909 valmistuneen rakennuksen Wilho
Lekman suunnitteli yhdessä rakennusmestari Juho Wihtori Tikan kanssa, joka puolestaan oli syntynyt jo vuonna 1855. Ikätiedoksi tähän kohteeseen tuli siis vanhemman
Tikan mukaisesti 1909−1855 = 54 vuotta. Joissakin tapauksissa, kuten osoitteeseen
Merikatu 3 – Laivanvarustajankatu 4 vuonna 1910 valmistuneen rakennuksen suunnittelussa, rakennusmestari Lekman toimi yhteistyössä arkkitehti Harald Smedbergin
kanssa, joka suunnitteli rakennuksen julkisivut (Ilonen 2013: 162). Smedberg oli
syntynyt vuonna 1884 eli hän oli rakennuksen valmistumishetkellä vasta 26-vuotias.
Kohteen suunnittelijan ikätieto muodostui siis tässä tapauksessa vanhemman Lekmanin perusteella, mutta koulutustiedoksi merkittiin Smedbergin arkkitehdin tutkinto.
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Tavoitteena on siis ollut pyrkimys luoda muuttujat, joiden avulla voidaan mitata
suunnittelijan tai suunnittelijaryhmän koulutukseen ja ikään perustuvan kokemuksen
merkitystä asuntojen hintatekijänä. Useammasta suunnittelijasta koostuvalle ryhmälle
on pyritty hakemaan maksimi-ikään ja maksimikoulutukseen perustuvat vertailuluvut.
Kokemuksen merkitystä pyrittiin mittaamaan myös toisella muuttujalla. Jokaiselle suunnittelijalle haettiin vertailuluku siitä, kuinka monta hinta-aineiston eri osoitetietoa kultakin löytyy. Tämä luku on suhteessa siihen, kuinka monen rakennuksen
suunnitteluun kukin on osallistunut, joskaan ei vastaa täysin tuota tietoa. Tämä aiheutuu siitä, että joillakin rakennuksilla, esimerkiksi lähes kaikilla kulmataloilla, on kaksi
katuosoitetta. Toisaalta kulmatalot ovat usein myös keskelle korttelia sijoittuvia rakennuksia kookkaampia ja vaativampia suunnitella, minkä takia muuttuja katsottiin
järkevämmäksi muodostaa rakennusten lukumäärän sijasta nimenomaan osoitteiden
lukumäärän perusteella. Lisäksi hinta-aineistosta puuttuvat luonnollisesti esimerkiksi
vuokra-asuntoja sisältävät rakennukset sekä muut rakennukset, joissa asuntokauppoja
ei ole tapahtunut. Muuttuja nimettiin käsillä olevassa tutkimuksessa suunnitteluaktiivisuusindeksiksi. Useammasta suunnittelijasta koostuvan ryhmän vertailuluku on
tässäkin tapauksessa määräytynyt ryhmän suurimman henkilökohtaisen vertailuluvun
omaavan henkilön perusteella.
5.2.2 Rakennusten suunnittelijoiden julkaisutiedot ja
kilpailumenestys
Suomen Arkkitehtuurimuseo (entinen Rakennustaiteen museo) on koonnut arkistotietoja suomalaisten arkkitehtien suunnittelemista arkkitehtuurikohteista. Tämän tutkimuksen käytössä olleen tietokannan viimeisimmät tallennukset on tehty syyskuussa
2006, ja se sisältää arkkitehtuurikohteita yhteensä 5 970 kappaletta. Tietokantaan on
kirjattu monentyyppisiä kohteita saunoista yleiskaavoihin. Hieman epätasaisesta lähdemateriaalista yhtenäisimmän ryhmän muodostavat Arkkitehtilehdessä sen perustamisesta lähtien julkaistut kohteet. Näin ollen nämä rajattiin tämän tutkimuksen aineistoksi, josta haettiin jokaisen suunnittelijan kohdalla kaikkien julkaistujen kohteiden
lukumäärä, joka tässä tutkimuksessa muodosti suunnittelijan julkaisuindeksin. Useammasta henkilöstä koostuva suunnittelijaryhmä sai julkaisuindeksin arvon suurimman henkilökohtaisen arvon perusteella.
Suomen Arkkitehtuurimuseolla (2014c) on myös tietokanta, jonne tallennetaan
tietoja Suomessa järjestetyistä arkkitehtuurikilpailuista. Tässä tutkimuksessa käytettiin tietokannasta otettua poimintaa, jossa viimeisimmät tallennukset oli tehty syyskuussa 2006. Kilpailuja oli tietokannassa tuolloin yhteensä 1 980 kpl. Jokaisen suun85

nittelijan tai suunnittelijaryhmän kohdalla poimittiin aineistosta erikseen voitettujen
yleisten kilpailuiden ja voitettujen kutsukilpailuiden lukumäärä. Lisäksi laskettiin
muut palkintosijoitukset (mukaan lukien lunastukset ja kunniamaininnat) yleisissä
kilpailuissa. Yleisistä ja kutsukilpailuvoitoista sekä muista palkintosijoituksista muodostettiin laskemalla ne yhteen arkkitehtuurikilpailuissa menestymistä kuvaavaksi
kilpailumenestysindeksiksi. Useammasta henkilöstä koostuvan suunnittelijaryhmän
kohdalla meneteltiin tässäkin tapauksessa siten, että ryhmän indeksi muodostui suurimman henkilökohtaisen indeksin arvon omaavan ryhmän jäsenen perusteella.
5.3

Rakennuksia koskevat aineistolähteet

Tutkimusalueen rakennukset luokiteltiin niiden edustaman tyyliperiodin mukaan.
Tämän lisäksi alueelta poimittiin Arkkitehtuurioppaassa ja Arkkitehti-lehdessä julkaistut rakennukset. Lähteenä tarkasteluissa toimi osin sama kirjallisuus kuin arkkitehtisuunnittelijoita koskevan aineiston osalla. Tämän lisäksi rakennuksia tutkittiin
myös valokuvaamalla paikalla.
5.3.1 Rakennusten tyylisuunta
Tutkimusalueen asuinrakennukset jaettiin niiden edustamien tyyliperiodien, joita
jäljempänä kutsutaan tyylisuunniksi, mukaisiin luokkiin. Tämä tapahtui käytännössä
rakennusten julkisivuarkkitehtuuria analysoimalla ja vertaamalla tyyliarviota rakennusvuoteen. Rakennukset sijoitettiin yhteensä seitsemään tyylisuuntaan tai tyylisuuntaryhmään, jotka aikajärjestyksessä vanhin ensin mainittuna ovat seuraavat (suluissa
luokista myöhemmin käytetty tyylitunnus): kertaustyylit (Kertaus), jugend (Jugend),
1920-luvun klassismi (Klassisismi), funktionalismi (Funkis), yhdessä jälleenrakennus- ja rationalisointikausi (Jälleenra), strukturalismi (Strukturalismi) sekä yhdessä
postmodernismi ja 90–00-luvun rakentaminen (Pomouus).
Suurimmassa osassa rakennuksia tyylisuunnan määrittäminen onnistui varsin
helposti. Joissakin tapauksissa tyylisuunnan määrittäminen osoittautui vaikeammaksi
tehtäväksi rakennukseen ajan saatossa kohdistuneiden korotus-, muutos- tai muodistamisvaiheiden seurauksena. Yksi esimerkki tällaisesta tapauksesta on Lönnrotinkadun ja Annankadun kulmauksessa sijaitseva Klio (kuva 3). Rakennus on alun perin
arkkitehtien Karl Verner Polón ja Georg Wasastjerna suunnittelema. Rakennusvuodeksi on hinta-aineistoon merkitty 1905. Rakennus vaurioitui vuoden 1943 pommituksissa. Sitä seuranneessa, arkkitehti Georg Jägerroosin suunnittelemassa korjauksessa ei muutamia keskeisiä jugend-arkkitehtuurin tunnusmerkkejä palautettu. Tällai86

sia olivat muun muassa nurkkien suippotornit ja kuviorapattu kaareva päätyaihe. Kun
vielä osaa erkkereiden ikkunoista suurennettiin, sai rakennus myös funktionalismille
tyypillisempiä aiheita. (Ilonen 2013: 122–123.) Näistä sinällään huomattavista muutoksista huolimatta rakennuksen on tässä tutkimuksessa katsottu edelleen edustavan
jugend-tyylisuuntaa.

Kuva 3. Lönnrotinkadun ja Annankadun kulmauksessa sijaitseva Kiinteistöosakeyhtiö
Klio vuoden 2013 asussa.

Joissain tapauksissa rakennukseen suoritetut korjaukset ovat puolestaan olleet niin
merkittäviä, että ne ovat vaikuttaneet myös käsillä olevan tutkimuksen tyylisuuntaarvioon. Myös Satamakadun ja Pormestarinrinteen kulmassa sijaitseva, alun perin
arkkitehtien Bertel Jung ja Oscar Bomanson suunnittelema jugend-rakennus vaurioitui sodassa. Korjaussuunnitelman laati arkkitehti Dag Englund. Korjauksen yhteydessä rakennusta korotettiin kerroksella, julkisivupinnat tasoitettiin ja koristelistat poistettiin. Kun vielä toisen kerroksen kaariholvatut ikkuna-aukot muutettiin suorakulmaisiksi ja kaikki ikkunat muutettiin pieniruutuisista funktionalismin mukaisiksi, ei ju87

gend-aiheita rakennuksen ulkoasuun ole juuri jäänyt. (Ibid.: 126–127.) Näinpä rakennus onkin tässä tutkimuksessa ulkoasunsa pohjalta luokiteltu funktionalistiseksi,
vaikka myös hinta-aineistossa rakennusvuodeksi on merkitty jugendin ajanjaksolle
sijoittuva 1912–13.
Kuten kyseiset esimerkit osoittavat, tyyliarviointi perustuu ensisijaisesti rakennuksen katujulkisivun nykyiseen visuaaliseen ilmeeseen. Arviointia tehdessä tiedostettiin tämän kaltaisen analyysin pintapuolisuus ja riskit, mutta tutkimusaineiston
laajuuden ja tutkimusresurssien muodostamissa puitteissa se jäi tässä tutkimuksessa
ainoaksi mahdolliseksi analysointitavaksi. Huomionarvoista on myös se, että rakennusten on katsottu edustaneen tyylisuuntaansa koko tutkimuksessa käytetyn hintaaineiston ajan (1980–2008). Tuona ajanjaksona ei havaittu tehdyksi esimerkiksi sellaisia julkisivukorjaustoimenpiteitä, jotka olisivat muuttaneet rakennuksen tyylisuuntaa.
5.3.2 Rakennusten julkaisutiedot ja arkkitehtuurikilpailut
Rakennuksista poimittiin erikseen ne rakennukset, jotka oli julkaistu Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry:n julkaisemassa Arkkitehti-lehdessä. Lehti alkoi ilmestyä vuonna
1903, alun perin ruotsinkielisenä nimellä Arkitekten. Sitä alkoi julkaista Suomen arkkitehtiliitto SAFA:n varhaismuoto Arkitektklubben, joka puolestaan oli perustettu
vuonna 1893 Tekniska Föreningen i Finland -yhdistyksen alaosastoksi (Suomen Arkkitehtiliitto 2014a). Kansalaissodan ja rakennustoiminnan tyrehtymisen myötä lehden
ilmestymisessä oli tauko vuosina 1919–21, jonka jälkeen lehdestä alkoi ilmestyä
ruotsinkielisen painoksen lisäksi myös suomenkielinen painos nimellä Arkkitehti
(Jetsonen 2003: 26).
Jo ensimmäisessä numerossa linjataan tavoitteeksi muun muassa esitellä tärkeimpiä uudisrakennuksia. Kimmo Sarjen (2003:28) mukaan Arkitekten oli etupäässä
miesarkkitehtien julkaisu, jonka näkökulma oli ammatillinen ja yläluokkainen. Käytännössä tämä näkyykin muun muassa siten, ettei esimerkiksi rakennusmestarien
suunnittelemien rakennusten esittelyjä lehdestä juurikaan löydy.
Myös lehden kohde-esittelyjen painopiste on vaihdellut vuosikymmenten kuluessa. Ensimmäisten vuosikymmenten aikana lehti julkaisee huomattavan paljon juuri
asuinkerrostaloja. Tuolloin lehdessä esiintyy myös palsta Uutisrakennuksia Helsingissä, jossa on listattu otsikon mukaisesti pääkaupungin vastavalmistuneita rakennuksia.
Näistä rakennuksista ei ole julkaistu valokuvia tai piirustuksia vaan ainoastaan osoiteja suunnittelijatieto. Tässä yhteydessä listattuja rakennuksia ei ole poimittu tämän
tutkimuksen julkaisukohteiksi. Julkaisukohteen poimimiskriteerinä on käytetty sitä,
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että kohteesta on julkaistu lehdessä ainakin yksi valokuva. Sen sijaan rakennussuunnittelijoiden julkaisuindeksiä (ks. 5.2.2.) muodostettaessa uutisrakennuskohteetkin on
huomioitu.
Toisen joukon tutkimuksen julkaistujen rakennusten aineistosta muodostavat
vuonna 2009 ilmestyneen pääkaupunkiseudun Arkkitehtuurioppaan (Ilonen 2009)
kohteet. Kyseessä on kolmas opas pääkaupunkiseudun arkkitehtuurikohteista, jonka
arkkitehti Arvi Ilonen on toimittanut. Ensimmäinen näistä ilmestyi vuonna 1990. Sen
esipuheessa Suomen rakennustaiteen museon silloinen johtaja Marja-Riitta Norri
kertoo teoksen pohjautuvan vuonna 1963 julkaistuun Helsingin arkkitehtuurioppaaseen. (Ilonen 1990: 5.) Oppaan, joka tunnettiin myös nimellä Pieni punainen kirja,
toimituskuntaan kuuluivat tuolloin puheenjohtajana arkkitehti Keijo Petäjä sekä jäseninä Olof Hansson, Aarno Ruusuvuori, Kyösti Ålander ja Pentti Helenius (SRM
1963). Professori Ruusuvuori toimi puolestaan puheenjohtajana toimikunnassa, joka
valitsi uudet kohteet Ilosen vuonna 1990 toimittamaan oppaaseen (Ilonen 1990: 5).
Arvi Ilonen kertookin, että uusien kohteiden valinta on aina suoritettu suuremmalla joukolla hänen tekemiensä ehdotusten pohjalta. Joitain kohteita on vuosien
kuluessa myös päätetty jättää pois. Tämä on tapahtunut esimerkiksi siksi, että jonkin
aikakauden, kuten esimerkiksi postmodernismin, kohteiden on jälkeenpäin koettu
olevan yliedustettuina. (Arvi Ilosen sähköposti 18.10.2012.)
Edellä mainittujen julkaisukohteiden lisäksi alueelta on poimittu omaksi joukokseen arkkitehtuurikilpailujen tuloksina syntyneet kohteet. Suomalaisen arkkitehtuurikilpailuinstituution historia alkaa vuodesta 1876, jolloin järjestettiin Suomen pankin
päärakennuksen arkkitehtuurikilpailu. Kilpailua on käytetty hankintamuotona erityisesti silloin, kun on haluttu löytää toteuttavaksi kelpaava suunnitelma kaupunkikuvallisesti merkittävälle paikalle, tai muutoin tärkeän rakennuksen kohdalla. Kilpailut ovat
niin ikään kautta historiansa ”[…]mahdollistaneet uusien ajattelutapojen ja arkkitehtuurinäkemysten syntymistä.” (Suomen Arkkitehtiliitto 2014b.)
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Kuva 4. Professori Aarno Ruusuvuoren suunnittelema strukturalistinen Merimiehenkatu 32 on myös yksi Arkkitehtuurioppaan kohteista.
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Tämän tutkimuksen aineistolähteenä kilpailukohteiden suhteen on käytetty edellä
mainitun Suomen rakennustaiteen museon arkkitehtuurikilpailutietokannan lisäksi
Arkkitehtilehden vuosikertoja sekä Suomen Arkkitehtiliitto SAFA:n internet-sivustoa.

Kuva 5. Arkkitehtuurioppaassa ja Arkkitehti-lehdessä julkaistut rakennukset.

5.4

Näkymät rakennuksista

Edellä kuvattuja julkaisu- ja kilpailukohteita käytettiin aineistona myös tarkasteltaessa
asunnon potentiaalisen ikkunanäkymän laadun merkitystä asunnon hintaan. Tässä
tutkimuksessa käytetty hinta-aineisto määrittelee asuntokaupat rakennuksen tarkkuudella. Näin ollen aineistosta ei ole ollut mahdollista poimia asunnon tarkkuudella juuri
niitä asuntoja, joista on varmuudella näkymä kohti julkaistua tai kilpailun tuloksena
syntynyttä rakennusta. Tämän takia on tässä yhteydessä voitu ainoastaan poimia ne
rakennukset, joissa sijaitsevista asunnoista näkymä potentiaalisesti löytyy. Näissä
rakennuksissa sijaitsee todennäköisesti myös asuntoja, joista tutkimuksen kohteena
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olevaa näkymää ei löydy. Näin tapahtuu esimerkiksi tilanteessa, kun potentiaalisen
näkymän omaavassa rakennuksessa on asuntoja, jotka eivät avaudu näkymän suuntaan. Tällaisetkin asunnot ovat nyt mukana potentiaalisen näkymän omaavien asuntokauppojen joukossa. Tämä tekijä aiheuttaa jonkinasteista mittausvirhettä, jonka merkitystä tutkimuksen tuloksiin on käsitelty tutkimuksen pohdintaosiossa. Jatkossa tässä
luvussa potentiaalista näkymää on tässä tutkimuksessa edellä kuvatut rajoitteet sisältäen kutsuttu näkymäksi.
Tutkimusalueelta poimittiin kaikki ne rakennukset, joissa sijaitsevien asuntojen
ikkunoista on mahdollista avautua näkymä julkaistuun tai arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneeseen rakennukseen. Näkymät jaettiin erikseen suoriin ja viistoihin
näkymiin kaikissa kolmessa kategoriassa (näkymä Arkkitehti-lehdessä julkaistuun
rakennukseen, näkymä Arkkitehtuurioppaassa julkaistuun rakennukseen ja näkymä
arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneeseen rakennukseen). Samasta rakennuksesta
voi olla näkymä myös useampaan julkaistuun tai kilpailun tuloksena syntyneeseen
rakennukseen, jolloin jokainen erillinen näkymän kohteena oleva rakennus on lisännyt vertailulukua yhdellä.
Kuva 6 esittää periaatekaavion näkymien muodostumisesta, silloin kun julkaistu
tai kilpailun tuloksena syntynyt rakennus sijaitsee korttelirakenteessa. Aineistoon on
poimittu ne rakennukset, joista avautuu näkymä katujulkisivuun, jota voi korttelirakenteeseen sijoittuvan rakennusten kohdalla selkeästi pitää pääjulkisivuna. Juha Ilosen kirjoittama Toinen Helsinki: Kortteleiden kääntöpuolen arkkitehtuuri (1996)
havainnollistaa hyvin, kuinka Helsingin kantakaupungin kortteleiden pihajulkisivut
ovat katujulkisivuihin verrattuna usein selkeästi erilaisia.
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Kuva 6. Kaavio näkymän muodostumisesta korttelirakenteessa

Kun julkaistu tai kilpailun tuloksena syntynyt rakennus sijaitsee puolestaan korttelirakenteesta irrallaan, on huomioitu näkymät kaikista suunnista kuvassa 7 havainnollistetun esimerkin mukaisesti.
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Kuva 7. Kaavio korttelirakenteesta irrallaan sijaitsevan rakennuksen näkymästä.

Korttelirakenteesta irrallaan sijaitsevat rakennukset on yleensä myös suunniteltu eri
suunnista katseltaviksi, jolloin takajulkisivun muodostumista on pyritty välttämään.
Aineistoa tarkasteltiin myös piirtämällä kaikki havaitut näkymät kartalle. Nämä
on esitetty kuvina 8–10.
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Kuva 8. Näkymät Arkkitehtuurioppaan kohteisiin
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Kuva 9. Näkymät arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneisiin kohteisiin.
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Kuva 10. Näkymät Arkkitehti-lehdessä julkaistuihin kohteisiin.

Edellä kuvattujen arkkitehtonisten näkymien ohella poimittiin tutkimusalueelta samalla tavalla ne rakennukset, joista avautuu meri- tai vesistönäkymä sekä erikseen ne
rakennukset, joista avautuu puistonäkymä. Näin ollen näitä pystyttiin samaan regressiomalliin sijoitettuina käyttämään vertailukohtina mielenkiinnon kohteena olleille
arkkitehtonisille näkymille.
5.5

Hinta-aineisto ja kontrollimuuttujat

Asuntojen hintojen osalta tutkimuksessa käytettiin VTT:n kokoamaa, vuosina 1980–
2008 tehdyistä asuntokaupoista koostuvaa aineistoa.46 Kohdealueelle Helsingin eteläiseen kantakaupunkiin sijoittuvia kauppoja löytyi aineistosta yhteensä 13 074 kpl.
Koska tutkimusalueen asuntokanta on saavutettavuuden ja asuinympäristön näkökulmasta suhteellisen homogeenista, asuinympäristön ja asunnon saavutettavuuden
46

VTT:n hinta-aineistolle on saatu käyttölupa tutkimuskäyttöön professori Heikki A. Loikkasen
johtamaan Asumisen talous II -akatemiaprojektiin liittyen.
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osalta tyydyttiin pelkistettyyn ratkaisuun, jossa ainoana näitä ominaisuuksia kuvaavana muuttujana käytettiin kutakin pienaluetta edustavaa indikaattorimuuttujaa. Tutkimusalue koostui yhteensä 31 pienalueesta, joista 23:sta löytyi hinta-aineistosta asuntokauppoja. Asunnon rakenteellisia ominaisuuksia kuvattiin muuttujajoukolla, johon
kuuluivat asunnon koko, ikä, tontin omistussuhde (oma vai vuokratontti), asunnon
sijaintikerros, asunnon kunto (hyvä/tyydyttävä/huono), hissin olemassaolo sekä tieto
siitä, onko asunto vuokrattu vai vapaa. Lisäksi asuntojen yleistä hintatason muutosta
kontrolloitiin luokittelemalla asunnon myyntiajankohta neljännesvuoden tarkkuudella.
Tämän tutkimuksen näkökulmasta muita paitsi arkkitehtuuriin liittyviä muuttujia
voidaan kuvata kontrollimuuttujiksi, joiden avulla oli tarkoitus lähinnä varmistaa se,
että päämielenkiinnon kohteena olevat muuttujat olisivat mahdollisimman tarkasti ja
luotettavasti estimoitavissa. Kaikkia kontrollimuuttujien tietoja ei koko aineiston
laajuudelta ollut kuitenkaan kattavasti saatavilla, joten tilastomalleja muodostettiin
puuttuvan tiedon suhteen eri tavoin: malleissa kokeiltiin niin muuttujien poisjättämistä, aineiston rajausta kuin puuttuvan tiedon imputoimista eli korvaamista. Näitä on
selostettu tarkemmin seuraavan luvun alaluvussa 6.2. Tällöin pystyttiin arvioimaan,
oliko puuttuvalla tiedolla merkitystä mielenkiinnon kohteina olleiden arkkitehtonisen
laadun muuttujien tuloksiin.
5.6

Analyysimenetelmänä hedoninen regressiomallinnus

Koska arkkitehtonisella laadulla ei ole suoria markkinoita, sen taloudellinen arvo
voidaan selvittää ainoastaan epäsuorasti. Arkkitehtonisen laadun, kuten muidenkin
laatutekijöiden yhteyttä asuntojen hintoihin on mahdollista tutkia niin sanotulla hedonisella regressiomallilla. Menetelmän perusajatuksena on jakaa asunnon kokonaishinta osiinsa. Tavanomaisesti näitä osia ovat asunnon rakenteelliset ominaisuudet,
asuinympäristö ja asunnon saavutettavuus. Tässä tutkimuksessa päämielenkiinto on
arkkitehtuurissa ja sen laatutekijöissä. Näiden tutkimiseen käytettyjen muuttujien
muodostamistapaa ja tulosten tulkintaa on yleisellä tasolla havainnollistettu seuraavassa sekä yksityiskohtaisemmin luvussa 6.
Hedonisen regressiomallinnuksen teoreettinen tausta on löydettävissä Lancasterin
(1996) ja Rosenin (1974) artikkeleista47. Lancasterin mallissa tuotteen ominaisuuksien
ja tuotteen hinnan välinen korrelaatiosuhde oletettiin lineaariseksi, kun taas Rosenin

47

Jo näitä aiemmin Zvi Griliches (1961) oli artikkelissaan Hedonic price indexes for automobiles: An
econometric of quality change tutkinut laadun muutoksen vaikutusta hintaan vastaavalla menetelmällä
käyttämällä esimerkkinään autoja.
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mallissa tämä suhde voi olla myös epälineearinen. Tässä tutkimuksessa käytetään
yleistä log-lineaarista mallia, koska sillä on useita tämän kaltaista tarkastelua tukevia
ominaisuuksia (Malpezzi 2002). Tutkimuksessa estimoitu asuntojen hintayhtälö on
muotoa:
∑

∑

∑

∑

∑

∑

(1)

Tässä
on asunnon hintavektori, on vektori muuttujille, jotka kuvaavat asunnon rakenteellisia ominaisuuksia (asuinala ja asunnon ikä, molemmat logaritmimuodossa).
on vektori dummy-muuttujille koskien tontin omistustietoa, asunnon kuntoa, asunnon vuokratietoa, asunnon sijaintikerrosta ja hissitietoa. on vektori dummy-muuttujille koskien rakennussuunnittelijan koulutustasoa ja ikää, rakennuksen
arkkitehtonista tyylisuuntaa sekä indikaattoreille, jotka kuvaavat, onko kyseinen rakennus julkaistu Arkkitehti-lehdessä tai Arkkitehtioppaassa. on vektori muuttujille,
jotka kuvaavat rakennussuunnittelijan ansioituneisuutta (julkaisuindeksi ja kilpailumenestysindeksi) ja kokemusta (suunnitteluaktiivisuusindeksi). on vektori muuttujille, jotka mittaavat näkymiä rakennuksesta, jossa asunto sijaitsee.
on vektori
muuttujille, jotka kuvaavat asunnon myyntiajankohtaa vuosikvartaalein sekä asunnon
sijaintia ilmaisevaa pienaluetietoa. ∶ ovat kullekin vektorille kuuluvia regressiokertoimia, joita estimoidaan. on vakiotermi, ja on satunnaista vaihtelua kuvaava virhetermi.
Jäljempänä luvussa 6 esitetyissä taulukoissa Parameter estimate -sarakkeessa on
nähtävissä kunkin muuttujan mallissa saama kerroin, jota nimitystä käytetään jatkossa. Positiivinen kerroin tarkoittaa sitä, että kyseinen ominaisuus on asuntojen hintaa
nostava. Negatiivinen kerroin tarkoittaa puolestaan sitä, että ominaisuus on asuntojen
hintaa laskeva. Viereisessä sarakkeessa oleva luku (Pr > |t|) kertoo kunkin kertoimen
tilastollisesta merkitsevyydestä. Mitä pienempi luku on, sitä pienempi on parametrin
arvosta poikkeavien havaintojen todennäköisyys. Kertoimien tulkinta riippuu siitä,
millainen muuttuja on kyseessä.
Tämän tutkimuksen hedoniset mallit sisältävät jatkuvia logaritmoituja muuttujia,
kuten asuinala ja asunnon ikä. Koska mallien selitettävänä muuttujana on logaritmoitu
asunnon hinta, voidaan näiden muuttujien regressiokertoimet tulkita suoraan prosentteina asunnon hinnan muutosprosenttiin verrattuna. Tällöin kertoimet ovat niin kutsuttuja hintajoustoja, jotka kertovat tutkittavan ominaisuuden suhteellisesta muutoksesta
asuntojen hintojen suhteelliseen muutokseen verrattuna. Toisin sanoen, mikäli esi-
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merkiksi asuinala saa mallissa kertoimen 0,9, tarkoittaa se sitä, että jos asunnon ala
kasvaa 1 %, asunnon hinta kasvaa 0,9 %.
Osa muuttujista on ainoastaan positiivisia kokonaislukuja saavia diskreettejä eli
epäjatkuvia muuttujia. Tällaisia ovat tässä tutkimuksessa muun muassa suunnitteluaktiivisuus- ja kilpailumenestysindeksi. Näiden saama regressiokerroin kertoo, kuinka
paljon muuttujan yhden yksikön kasvu vaikuttaa selitettävänä muuttujana olevan
asunnon hinnan logaritmin arvoon. Tätä tulkintaa on selvennetty myöhemmin näiden
muuttujien tulosten analysoinnin yhteydessä alaluvussa 6.3.
Jotkut muuttujat ovat puolestaan dikotomisia (0/1) dummy-muuttujia eli kertovat
ominaisuudesta, joka hinta-aineistossa myydyllä asunnolla joko on (1) tai ei ole (0).
Tällainen on esimerkiksi tieto siitä, onko rakennuksessa, johon asunto sijoittuu, hissi.
Tällöin hissin olemassaolon saava regressiokerroin voidaan tässä tutkimuksessa käytetyn logaritmoidun hintamuuttujan suhteen tulkita suoraan prosentteina asunnon
hintaan. Jos siis esimerkiksi hissin olemassaolo saa regressiokertoimen 0,03, tarkoittaa se sitä, että kyseinen ominaisuus nostaa asunnon hintaa 3 %.
Malleissa on myös useampivaihtoehtoisia luokiteltuja muuttujia, kuten esimerkiksi asunnon sijaintikerros, jonka osalta aineistosta löydettiin yhdeksän eri sijaintivaihtoehtoa (1.–9.krs.). Nämä luokiteltiin vastaavasti yhdeksään luokkaan, jolloin
asunnon sijaintikerroksen yhteyttä asunnon hintaan testattiin kahdeksalla dummymuuttujalla (2.–9.krs.) ensimmäisen kerroksen sijainnin jäädessä vertailuluokaksi.
Tällöin jokaisen eri sijaintikerroksen saamat kertoimet mittaavat hintaeroa prosentteina verrattuna vertailuluokaksi jätettyyn asunnon sijaintiin ensimmäisessä kerroksessa.
Jos siis esimerkiksi 2. kerroksen sijaintitieto saa regressiokertoimen 0,06, tarkoittaa se
sitä, että asunnon sijoittuminen toiseen kerrokseen nostaa asunnon hintaa 6 % verrattuna siihen, että asunto sijaitsisi ensimmäisessä kerroksessa.
Regressiomallien hyvyyttä asuntojen hintojen selittäjinä arvoidaan mallin determinaatiokertoimen eli selitysasteen R² avulla. Luku ilmaisee, kuinka monta prosenttia
asuntojen hintojen vaihtelusta kyseinen malli selittää. Jos determinaatiokerroin R² saa
esimerkiksi arvon 0,94, tarkoittaa tämä sitä, että malli kykenee selittämään 94 %
tutkitussa aineistossa esiintyvästä asuntojen hintojen vaihtelusta.
Jokaisen muuttujan saaman regressiokertoimen luotettavuutta voidaan arvioida
puolestaan kaksisuuntaisen p-arvon testisuureen (Pr > |t|) avulla. Luku kertoo tuloksen
tilastollisesta merkitsevyydestä. Mitä pienempi luku on, sitä pienempi on nollahypoteesista poikkeavien havaintojen todennäköisyys. Tilastollisen merkitsevyyden rajana
on tulosten tulkinnassa pidetty sitä, että luku on alle 0,05. Kyseinen raja-arvo tarkoittaa käytännössä sitä, että tuloksen todennäköisyys on 0.95 eli toisin sanoen tulos on
”oikea” 95 kertaa sadasta. Luvussa 6 esitetyissä taulukoissa tämän raja-arvon mukai100

sesti on lihavoitu tilastollisesti merkitseviksi havaitut kertoimet sekä niiden p-arvon
testisuure.
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6

Aineiston esittely, regressiomallit ja niiden
tulokset

Tutkimuksen tulosten käsittely jakaantuu kahteen osioon. Ensimmäisenä esitetään
aineiston tarkastelun perusteella suoritettuja analyysejä, jotka koetaan kiinnostaviksi
joko tutkimuskysymysten kannalta tai yleisemmällä tasolla. Toisessa osiossa esitellään aineistosta suoritettujen tilastollisten ajojen eli hedonisten regressiomallien perusteella löydetyt tulokset.
6.1

Aineiston perusesittely

Aineistoanalyyseja suoritetaan koko hinta-aineiston lisäksi erillisistä osa-aineistoista.
Hinta-aineisto sisältää kaikki niin suunnittelijoihin, rakennuksiin, tyyleihin kuin näkymiinkin tallennetut tiedot. Hinta-aineistosta poimitaan aluksi kaikki yksittäiset
osoitteet, joissa asuntokauppoja on suoritettu. Tätä kutsutaan myöhempänä osoitekohtaiseksi aineistoksi. Tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena olleiden arkkitehtonisen
laadun muuttujien osalta tästä aineistosta muodostetaan eri suunnittelijoiden ja suunnittelijaryhmien suunnitteluaktiivisuusindeksi. Osoitekohtaisen aineiston pohjalta
tunnistetaan kaikki yksittäiset rakennukset, joissa asuntokauppoja oli suoritettu vuosina 1980–2008. Tätä kutsutaan jäljempänä rakennuskohtaiseksi aineistoksi. Rakennuskohtainen aineisto jaetaan edelleen kahdeksi erilliseksi ryhmäksi eli arkkitehtien
suunnittelemat rakennukset sisältäväksi aineistoksi sekä ei-arkkitehtien suunnittelemat rakennukset sisältäväksi aineistoksi. Toisaalta rakennuskohtaista aineistoa halutaan tarkastella myös tyylisuunnittain, minkä takia siitä erotellaan omat aineistonsa
tyylisuunnittain. Hinta-aineistosta muodostetaan myös suunnittelijakohtainen aineisto
poimimalla jokaiselta suunnittelijalta tai suunnittelijaryhmältä yksi kohde. Suunnittelijakohtainen aineisto tyylisuunnittain muodostetaan rakennuskohtaisesta aineistosta,
jolloin kaikki eri tyylisuuntien rakennussuunnittelijat ovat aineistossa edustettuna.
Tätä poimintaa ei voida tehdä suunnittelijakohtaisesta aineistosta, koska tällöin suunnittelijat, jotka ovat toimineet rakennussuunnittelijoina useiden tyylisuuntien aikana,
tulisivat edustetuiksi vain yhden tyylisuunnan suunnittelijakohtaisessa aineistossa.
Aineistojen hierarkiaa, osa-aineistoja ja niiden muodostamistapaa on selvennetty
seuraavassa kaaviossa (kuva 11). Kaikki regressiomalleissa käytetyt muuttujat on
koottu taulukkoon luvun 6.1 loppuun.
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Kuva 11. Kaavio aineistojen hierarkiasta ja muodostamisen periaatteesta.
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6.1.1 Rakennuskohtainen aineisto ja sen osa-aineistot
Hinta-aineistosta erotettuun osoitekohtaiseen aineistoon löydettiin yhteensä 875 eri
katuosoitetta, joissa asuntokauppoja oli suoritettu. Korttelien kulmissa sijaitsevilla
taloilla oli luonnollisesti usein kaksi osoitetta, jotka yhdistettiin samaan rakennukseen
kuuluviksi. Toisaalta muutamien katunumeroiden kohdalla sama osoite saattoi yhdistyä kahteen, jopa kolmeenkin eri rakennukseen. Nämä pystyttiin erottelemaan hintaaineistoon merkityn rakennusvuoden perusteella. Tutkimusalueelta tunnistettiin lopulta 662 eri rakennusta, joissa asuntokauppoja oli hinta-aineiston mukaan suoritettu ja
jotka näin muodostivat tutkimuksen rakennuskohtaisen aineiston.
Rakennuskohtaisesta aineistosta mitattuna 500 rakennusta eli 75,5 % on suunnitellut arkkitehtikoulutuksen saanut henkilö. Rakennusmestarit ovat suunnitelleet 157
rakennusta eli 23,7 %. Ainoastaan kahden rakennuksen kohdalla suunnittelijan koulutustieto jää epäselväksi.
Rakennusten tyylisuunnat jakaantuvat rakennuskohtaisessa aineistossa seuraavasti: kertaustyyleihin sijoitettuja rakennuksia on yhteensä 62 kappaletta eli 9,4 %, jugend-tyylisiä rakennuksia 283 kappaletta eli 42,7 %, klassisismia edustavia 141 kappaletta eli 21,3 %, funktionalistisiksi luokiteltuja 69 kappaletta eli 10,4 %, jälleenrakennus- ja rationalisointikauden rakennuksia 25 kappaletta eli 3,8 %, strukturalismiin
sijoitettuja 67 kappaletta eli 10,1 %, postmodernismin ajan sekä 90- ja 00-lukujen
rakennuksia 15 kappaletta eli 2,3 %. Rakennusten tyylisuuntien prosentuaalinen jakauma rakennuskohtaisessa aineistossa on esitetty kuvan 12 pylväsdiagrammissa.
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Kuva 12. Pylväsdiagrammi rakennuskohtaisen aineiston rakennusten tyylisuuntien
prosentuaalisesta jakaumasta.

Kun tarkastellaan yhdessä koulutustietoja ja tyylisuuntia, käy ilmi, että arkkitehtien
osuus kaikista suunnittelijoista on pienimmillään jugend-tyyliin sijoitettujen rakennusten suunnittelijoina. Arkkitehtien suunnittelemia jugendrakennuksia on vain reilut
puolet eli 56,5 %. Kertaustyyliin sijoitetuista rakennuksista arkkitehdit ovat suunnitelleet 87,1 %, klassisismin ajan rakennuksista 81,6 %, funktionalistisista rakennuksista
94,2 % ja jälleenrakennus- ja rationalisointikauden rakennuksista 96 %. Strukturalismista lähtien nykypäivään kaikki rakennukset ovat arkkitehtien suunnittelemia. Arkkitehtien suunnittelemien rakennusten osuus kaikista tyylisuunnan rakennuksista on
esitetty pylväsdiagrammissa (kuva 13).
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Kuva 13. Pylväsdiagrammi arkkitehtien osuudesta kaikista rakennuksista tyylisuunnittain.

Rakennusten julkaisutietoja tarkasteltaessa käy ilmi, että Arkkitehti-lehdessä on julkaistu tutkimusalueelta yhteensä 50 sellaista rakennusta, joissa on käyty asuntokauppoja hinta-aineiston mukaan. Prosentuaalisesti tämä vastaa 7,6 % kaikista hintaaineiston rakennuksista. Tyylisuunnittain nämä jakaantuvat kuvan 14 pylväsdiagrammin mukaisesti. Huomionarvoista on, että taulukosta paljastuu Arkkitehti-lehden
julkaisseen lehden alkuvuosikymmeninä runsaasti juuri asuntokohteita, mutta jälleenrakentamis- ja rationalisointikaudesta lähtien hyvin vähän lukuun ottamatta aivan
uusimpia rakennuksia, jotka on julkaistu lähes pääsääntöisesti. Tämä kertoo joko
muutoksista lehden julkaisupolitiikassa tai kohteiden arkkitehtonisesta tasosta julkaisukynnyksen suhteen – tai mahdollisesti molemmista.
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Kuva 14. Pylväsdiagrammi Arkkitehti-lehdessä julkaistujen rakennusten prosentuaalisesta jakaumasta tyylisuunnittain.

Arkkitehtuurioppaan kohteeksi alueelta on vastaavasti merkitty ainoastaan kuusi sellaista rakennusta, joissa on suoritettu asuntokauppoja. Näistä kaksi edustavat kertaustyylejä, kolme jugend-tyyliä ja yksi klassisismia.
Kun tarkastellaan aineistoon poimittuja potentiaalisia näkymiä rakennuskohteittain, käy ilmi, että 7,6 %:ssa alueen rakennuksista tarjoutuu merinäkymä ja 17,4
%:ssa alueen rakennuksista on tarjolla puistonäkymä. Sekä meri- että puistonäkymät
jakautuvat varsin tasaisesti eri tyylisuuntia edustavien rakennusten kesken, kun eri
tyylisuuntiin sijoitettujen rakennusten suhteellinen osuus kaikista rakennuksista huomioidaan.
Arkkitehtonisen näkymän saavien rakennusten joukossa on eniten Arkkitehtilehdessä julkaistuihin kohteisiin potentiaalisen näkymän saavia rakennuksia, kun tätä
mitataan rakennuskohtaisesta aineistosta. Näitä on suoran näkymän saavien osalta 9,5
% ja viiston näkymän saavien osalta 9,8 % kaikista rakennuksista. Seuraavaksi eniten
on rakennuksia, jotka saavat potentiaalisen näkymän Arkkitehtuurioppaaseen sisältyneeseen kohteeseen (suora 6,0 % ja viisto 7,4 %), ja vähiten rakennuksia, jotka saavat
näkymän arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneisiin kohteisiin (suora 3,2 % ja
viisto 3,2 %). Myös arkkitehtoniset näkymät eri kategorioissa jakaantuvat vertailu108

kohteina olevien meri- ja puistonäkymän saavien rakennusten tavoin varsin tasaisesti
eri tyylisuuntien kesken, kun eri tyylisuuntiin sijoitettujen rakennusten suhteellinen
osuus kaikista rakennuksista huomioidaan.
Suunnittelijan kokeneisuutta mittaavia muuttujia ovat tutkimuksessa suunnitteluaktiivisuusindeksi ja suunnittelijan ikä rakennuksen valmistumishetkellä. Sekä rakennuskohtaisesta että osoitekohtaisesta aineistosta laskettu suunnittelijan iän keskiarvo
on 41,3 vuotta ja mediaani 40 vuotta vaihteluvälin ollessa [23,75]. Kuvassa 15 on
esitetty histogrammi millainen on rakennuksen valmistumishetkellä mitattu suunnittelijan iän jakauma, kun sitä tarkastellaan rakennuskohtaisesta aineistosta.

Kuva 15. Histogrammi suunnittelijan iän jakaumasta rakennuskohtaisessa aineistossa.
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Rakennuskohtaisesta aineistosta tarkasteltiin myös erikseen suunnittelijan ikää rakennushetkellä tyylisuunnittain. Tästä käy ilmi, että kertaustyylien aikana keskiarvoikä
on 43,4 vuotta, jugendin aikana 37,0 vuotta, klassismin aikana 44,0 vuotta, funktionalismin aikana 43,1 vuotta, jälleenrakennuskauden aikana 45,1 vuotta, strukturalismin
ajan rakennusten osalta 45,5 vuotta sekä postmodernismi ja uudemmat -tyylisuunnan
osalta 57,0 vuotta. Suunnittelijoiden keski-ikä tyylisuunnittain rakennuksen valmistumishetkellä on esitetty seuraavassa pylväsdiagrammissa (kuva 16).
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Kuva 16. Pylväsdiagrammi suunnittelijan keski-iästä (vuotta) tyylisuunnittain rakennuskohtaisessa aineistossa.

Kuten pylväsdiagrammista käy ilmi, jugendajan suunnittelijat ovat selkeästi nuorempia, kun taas postmodernismi ja uudemmat -tyylisuunnan suunnittelijat puolestaan
selkeästi vanhempia kuin suunnittelijat muina tyylikausina keskimäärin. Jugendajan
arkkitehtien keski-ikä rakennuksen valmistumishetkellä on 37,7 vuotta ja saman ajan
ei-arkkitehtien 36,0 vuotta, joten koulutustaustaa ei voida pitää selityksenä tyylisuunnan suunnittelijoiden nuorelle keski-iälle.
6.1.2 Suunnittelijakohtainen aineisto
Kun rakennuskohtaisesta aineistosta poimittiin kaikki eri suunnittelijat tai suunnittelijaryhmät, saatiin tutkimuksen suunnittelijakohtainen aineisto. Siitä havaitaan, että
rakennuksilla on yhteensä 290 eri suunnittelijaa tai suunnittelijaryhmää. Tämä ei ole
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sama kuin tutkimusalueella rakennussuunnittelijoiksi kirjattujen henkilöiden lukumäärä, sillä jotkut henkilöt ovat olleet mukana useammassakin suunnittelijaryhmässä.
Yksinkertaisuuden vuoksi tästä eteenpäin käytetään kaikkien kohdalla nimitystä
suunnittelija – riippumatta siitä onko rakennuksella yksi suunnittelija vai useammasta
henkilöstä koostuva suunnittelijaryhmä. Kun erillisten rakennusten lukumäärä jaetaan
suunnittelijoiden lukumäärällä, voidaan todeta, että yksi suunnittelija on toiminut
rakennussuunnittelijana keskimäärin 2,3 rakennuksessa.
Koko suunnittelijakohtaisessa aineistossa arkkitehtien osuus on 75,3 % eli hyvin
lähelle sama kuin rakennuskohtaisessa aineistossa (75,5 %). Koska koko hintaaineiston asuntokaupoista 76,1 % sijaitsee arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa, voidaan todeta, että suunnittelijan koulutus ei ole vaikuttanut siihen, kuinka vilkkaasti asuntoja on myyty.
Suunnittelijakohtaisten katuosoitteiden määrän (osoitekohtainen aineisto) perusteella (ks. 5.2.1.) muodostetun suunnitteluaktiivisuusmuuttujan vaihteluväli on 1–28
keskiarvo 5,34, mediaani 3 ja yläkvartiili 7. Suunnittelijakohtaisesta aineistosta voidaan havaita suunnitteluaktiivisuusindeksin jakauma, joka on kuvan 17 histogrammin
mukainen.
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Kuva 17. Histogrammi osoitekohtaisen aineiston perusteella lasketun suunnitteluaktiivisuusindeksin jakaumasta suunnittelijakohtaisessa aineistossa. X-akseli osoittaa
suunnitteluaktiivisuusindeksin arvon ja Y-akseli osoittaa suunnittelijoiden lukumäärän.

Kun tarkastellaan suunnitteluaktiivisuusindeksiä erikseen arkkitehtien ja eiarkkitehtien ryhmissä, huomataan, ettei näissä ole merkittävää eroa. Arkkitehtien
suunnitteluaktiivisuusindeksin vaihteluväli on 1–27, keskiarvo 5,39, mediaani 3 ja
yläkvartiili 8. Ei-arkkitehtien osalta vastaavasti vaihteluväli on 1–28, keskiarvo 5,79,
mediaani 3 ja yläkvartiili 6,5. Käytännössä koulutustaustalla siis ei ole yhteyttä suunnitteluaktiivisuusindeksin arvoon.
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Suunnitteluaktiivisuusindeksiä tarkasteltiin tyylisuunnittain jakamalla ensin
rakennuskohtainen aineisto tyylisuunnittain ja sen jälkeen poimimalla kaikki
yksittäiset suunnittelijat, mistä muodostui suunnittelijakohtainen aineisto
tyylisuunnittain. Kun tarkastellaan suunnitteluaktiivisuusindeksin jakaumaa
tyylisuunnittain (taulukko 1), havaitaan, että jakauman vaihteluväli on
jälleenrakennusja
rationalisointikautta
sekä
postmodernismi
ja
uudemmat -tyylisuuntaa lukuunottamatta varsin samankaltainen (1–28 tai 1–23).
Edellämainituissa vaihteluväli on selkeästi pienempi (1–11 ja 1–9), mikä selittyy
lähinnä
kyseisiin
tyylisuuntiin
sijoittuvien
rakennusten
vähäisyydestä
tutkimusalueella. Mediaani on korkein jugend-ajan suunnittelijoilla saaden arvon 6.
Taulukko 1. Suunnitteluaktiivisuusindeksin jakauman tunnuslukuja tyylisuunnittain.
Tyylisuunta

Suunnittelijoiden

Keskiarvo

lukumäärä

Alin

Mediaani

Maksimiarvo
28

arvo

Kertaus

33

5,42

1

3

Jugend

119

7,59

1

6

28

Klassisismi

72

5,85

1

4

28

Funkis

42

6,24

1

4

23

Jälleenra

22

2,86

1

2

11

Strukturalismi

38

4,13

1

2

23

Pomouus

13

2,08

1

1

9

Kilpailumenestysindeksin osalta arvot vaihtelevat kaikkien suunnittelijoiden osalta välillä 0–64 keskiarvon ollessa suunnittelijakohtaisesta aineistosta mitattuna
5,55 ja mediaanin 1. Lähes puolen, eli yhteensä 137 suunnittelijan, kilpailumenestysindeksin arvo on 0. Suunnittelijakohtaisesta aineistosta voidaan havaita kilpailumenestysindeksin jakauma, joka on seuraavan histogrammin mukainen (kuva
18).
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Kuva 18. Histogrammi kilpailumenestysindeksin jakaumasta suunnittelijakohtaisessa
aineistossa. X-akseli osoittaa kilpailumenestysindeksin arvon ja Y-akseli osoittaa
suunnittelijoiden lukumäärän.

Tässä erot arkkitehtien ja ei-arkkitehtien välillä ovat selkeät. Ei-arkkitehtien kilpailumenestysindeksin keskiarvo on 0,63 – mediaani ja yläkvartiili ovat 0. Arkkitehtien
osalta kilpailumenestysindeksin keskiarvo on 7,18, mediaani 2 ja yläkvartiili 11.
Kun tarkastellaan kilpailumenestysindeksin jakaumaa tyylisuunnittain (taulukko
2), havaitaan, että postmodernismin ja sitä uudemmat -tyylisuunnan suunnittelijoiden
kilpailumenestysindeksi on selkeästi korkeampi kuin muiden tyylisuuntien suunnittelijoiden kilpailumenestysindeksi. Tämä selittyy osin sillä, että erityisesti järjestettävi114

en kutsukilpailuiden määrä on viime vuosikymmeninä lisääntynyt (Suomen Arkkitehtiliitto 2011).
Taulukko 2. Kilpailumenestysindeksin jakauman tunnuslukuja tyylisuunnittain.
Tyylisuunta

Keskiarvo

Alin arvo

Mediaani

Maksimiarvo

Kertaus

Suunnittelijoiden
lukumäärä
33

1,97

0

0

20

Jugend

119

5,58

0

1

30

Klassisismi

72

4,68

0

1

27

Funkis

42

5,95

0

2

30

Jälleenra

22

7,91

0

5

33

Strukturalismi

38

6,63

0

3

31

Pomouus

13

20,00

0

19

64

Julkaisuindeksin jakauma on samankaltainen kuin kilpailumenestysindeksin (kuva 19). Sen arvo vaihtelee kaikkien suunnittelijoiden osalta välillä 0–54 keskiarvon ollessa 7,99, mediaanin 2 ja yläkvartiilin 9.
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Kuva 19. Histogrammi julkaisuindeksin jakaumasta suunnittelijakohtaisessa aineistossa. X-akseli osoittaa julkaisuindeksin arvon ja Y-akseli osoittaa suunnittelijoiden
lukumäärän.

Arkkitehtien osalta julkaisuindeksin vaihteluväli on 0–54, keskiarvo 10,28, mediaani
5 ja yläkvartiili 15. Ei-arkkitehtien osalta vastaavasti vaihteluväli on 0–7, keskiarvo
1,18, mediaani 0 ja yläkvartiili 2.
Kun tarkastellaan julkaisuindeksin jakaumaa tyylisuunnittain (taulukko 3),
havaitaan, että postmodernismin ja uudempien tyylisuuntien sekä erityisesti funktionalismin ajan suunnittelijoiden julkaisuindeksit ovat mediaanien perusteella selkeästi
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korkeammat kuin muilla tyylisuunnilla. Kertaustyylien suunnittelijoilla julkaisuindeksin mediaani on puolestaan matalin.
Taulukko 3. Julkaisuindeksin jakauman tunnuslukuja tyylisuunnittain.
Tyylisuunta

Keskiarvo

Alin arvo

Mediaani

Maksimiarvo

Kertaus

Suunnittelijoiden
lukumäärä
33

6,88

0

0

44

Jugend

119

8,24

0

3

48

Klassisismi

72

10,88

0

3

45

Funkis

42

15,02

0

9

54

Jälleenra

22

7,82

0

2,5

43

Strukturalismi

38

4,82

0

1,5

32

Pomouus

13

11,00

1

6

30

Taulukkoon 4 on koottu kaikki regressiomalleissa tutkitut muuttujat. Selitettävänä
muuttujana malleissa on logaritmoitu asunnon velaton myyntihinta. Selittävät
muuttujat jakautuvat kolmeen ryhmään: selittäviin kontrollimuuttujiin, arkkitehtonisen laadun muuttujiin sekä näkymämuuttujiin. Lisäksi malleissa on kiinteitä
vaikutuksia mittaavat aluemuuttujat sekä myyntiajankohtamuuttujat.
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Taulukko 4. Taulukko regressiomalleissa käytetyistä muuttujista.
Regressiomallien muuttujat

Mitta-asteikko/mittaustapa

Muuttujatyyppi regressiomalleissa

Arkkitehtuurioppaan kohde

ei/on

0/1-dummy (ref. ei oppaan kohde)

Arkkitehtilehden julkaisukohde

ei/on

0/1-dummy (ref. ei julkaisukohde)

Rakennussuunnittelija on arkkitehti ei/on

0/1-dummy (ref. muu koulutus)

Arkkitehtonisen laadun muuttujat

Suunnitteluaktiivisuusindeksi

kokonaisluvut 1–28

kokonaislukumuuttuja

Kilpailumenestysindeksi

kokonaisluvut 0–64

kokonaislukumuuttuja

Julkaisuindeksi

kokonaisluvut 0–54

Suunnittelijan ikä (v)

kokonaisluvut 23–75

kokonaislukumuuttuja
neljä 0/1-dummya (ref. 31–40)

luokiteltuna (–30, 31–40,
41–50, 51–60, 61–)
Arkkitehtoninen tyylisuunta

7 tyylisuuntaa luokiteltuna

kuusi 0/1-dummya (ref. Jugend)

Näkymämuuttujat (S. n. = suora
näkymä, V. n.= viisto näkymä)
Merinäkymä

ei/on

0/1-dummy (ref ei merinäkymää)

Puistonäkymä

ei/on

0/1-dummy (ref ei puistonäkymää)

S. n. Arkkitehtuurioppaan koht.

kokonaisluvut 0–2 montako

kokonaislukumuuttuja

kohdetta nähtävissä
V. n. Arkkitehtuurioppaan koht.

kokonaisluvut 0–3 montako

kokonaislukumuuttuja

kohdetta nähtävissä
S. n. Arkkitehtilehden kohteeseen

kokonaisluvut 0–2 montako

kokonaislukumuuttuja

kohdetta nähtävissä
V. n. Arkkitehtilehden kohteeseen

kokonaisluvut 0–2 montako

kokonaislukumuuttuja

kohdetta nähtävissä
S. n. arkkitehtuurikilpailukoht.

kokonaisluvut 0–2 montako

kokonaislukumuuttuja

kohdetta nähtävissä
V. n. arkkitehtuurikilpailukoht.

kokonaisluvut 0–1 montako

kokonaislukumuuttuja

kohdetta nähtävissä
Selittävät kontrollimuuttujat
Asunnon pinta-ala (m2)

jatkuva

Asunnon ikä (v)

jatkuva

Tontin vuokratieto

oma/vuokrattu

logaritmoitu pinta-ala
logaritmoitu ikä
0/1-dummy (ref. oma tontti)

Asunnon sijaintikerros

1.–9. krs. luokiteltuna

kahdeksan 0/1-dummya (ref.1.krs)

Asunnon kunto hyvä

hyvä/tyydyttävä/huono

0/1-dummy (ref. tyydyttävä/huono)

Hissi on

ei/on

0/1-dummy (ref. ei hissiä)

Asunto on vuokrattu

ei/on

0/1-dummy (ref. asunto vapaa)

23 eri pienaluetta luokiteltu

kiinteiden vaikutusten muuttuja

Aluemuuttujat

jokainen omaksi luokaksi
Myyntiajankohtamuuttujat

neljännesvuoden
tarkkuudella luokiteltuna
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kiinteiden vaikutusten muuttuja

Kuva 20. Albertinkadun ja Iso-Roobertinkadun kulmauksessa sijaitseva rakennus on
esimerkki rakennusmestarin suunnittelemasta, tyyliperiodiltaan 1920-luvun klassismia
edustava kohde. Rakennuksen suunnittelijaksi on merkitty rakennusmestari Heikki
Kaartinen, jonka kilpailumenestysindeksi on saanut arvon 4, julkaisuindeksi arvon 6 ja
suunnitteluaktiivisuusindeksi arvon 28. Kaartisen suunnitteluaktiivisuusindeksi onkin
tässä tutkimuksessa kaikista korkein. Rakennuksen molemmista katuosoitteista, Albertinkatu 18 ja Iso-Roobertinkatu 41, löytyy asuntokauppoja vuosilta 1980–2008.
Valmistumisvuodeksi on hinta-aineiston asuntokaupoissa merkitty 1929, jolloin vuonna 1872 syntynyt Kaartinen on ollut 57-vuotias. Suunnittelijan ikä sijoittuu rakennuksen osalta näin ollen tutkimuksessa toiseksi vanhimpaan eli 50–60-vuotiaiden luokkaan.
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Kuva 21. Vanhan Katajanokan alueella, Luotsikadun ja Katajanokankadun kulmassa
sijaitseva Fastighets Aktiebolag EOL on yksi Arvi llosen toimittaman Arkkitehtuurioppaan kohteista, jossa on suoritettu asuntokauppoja vuosina 1980–2008. Kohde on
myös julkaistu Arkkitehtilehden ensimmäisen vuosikerran numerossa 6/1903. Rakennuksen valmistumisvuodeksi on Katajanokankatu 6 -osoitteen asuntokaupoissa merkitty 1901 ja Luotsikatu 5 -osoitteen asuntokaupoissa 1903. Rakennuksen suunnittelijoina ovat toimineet arkkitehdit Herman Gesellius, Armas Lindgren ja Eliel Saarinen ja
sitä pidetään yhtenä jugend-tyylisuunnan mestariteoksena. Gesellius ja Lindgren
olivat syntyneet vuonna 1874 ja Saarinen 1873. Suunnittelijan ikä sijoittuu rakennuksen osalta näin ollen tutkimuksessa nuorimpaan eli alle 31-vuotiaiden luokkaan. Tässä
tutkimuksessa suunnittelijaryhmän kilpailumenestysindeksi on saanut arvon 30, julkaisuindeksi arvon 48 ja suunnitteluaktiivisuusindeksi arvon 9.

120

Kuva 22. Kampin kaupunginosassa, osoitteessa Malminkatu 22 sijaitsee vuonna 1937
valmistunut arkkitehti Ole Gripenbergin suunnittelema funktionalistinen asuinrakennus. Gripenberg on rakennuksen valmistumishetkellä ollut 45-vuotias, ja hänen väitöskirjansa on julkaistu seuraavana vuonna. Tässä tutkimuksessa Gripenbergin julkaisuindeksi on saanut arvon 54, joka on koko aineiston korkein arvo. Suurelta osin
tämä selittyy Gripenbergin laajalla kirjallisella tuotannolla. Hänen kilpailumenestysindeksinsä on tässä tutkimuksessa saanut arvon 6 ja suunnitteluaktiivisuusindeksinsä
arvon 2.
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Kuva 23. Kampin kaupunginosassa, Kalevankadun ja Abrahaminkadun kulmauksessa
sijaitsee arkkitehtien Heikki ja Kaija Sirénin suunnittelema, vuonna 1951 valmistunut
asuinrakennus, joka tutkimuksessa edustaa jälleenrakennus- ja rationalisointikauden
tyylisuuntaa. Rakennuksessa on tehty asuntokauppoja sekä osoitteessa Kalevankatu
46 että Abrahaminkatu 9. Suunnittelijan ikä on tämän tutkimuksen aineistoon määräytynyt vuonna 1918 syntyneen Heikki Sirenin mukaan 33-vuotiaaksi. Sirénien kilpailumenestysindeksi on tutkimuksessa saanut arvon 17, julkaisuindeksi arvon 43 ja
suunnitteluaktiivisuusindeksi arvon 2.
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Kuva 24. Punavuoren kaupunginosassa, Fredrikinkadun ja Merimiehenkadun kulmauksessa sijaitsee arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikelin suunnittelema, vuonna 1890
valmistunut asuinrakennus, joka on esimerkki kertaustyylien arkkitehtuurista. Rakennuksessa on tehty asuntokauppoja sekä osoitteessa Fredrikinkatu 14 että Merimiehenkatu 8. Suunnittelijan ikä ja koulutus on tämän tutkimuksen aineistoon määräytynyt vuonna 1834 syntyneen arkkitehti Konstantin Kiseleffin mukaan 56-vuotiaaksi.
Kiseleff & Heikelin kilpailumenestysindeksi on tutkimuksessa saanut arvon 0, julkaisuindeksi arvon 7 ja suunnitteluaktiivisuusindeksi arvon 13.

6.2

Regressiomallien esittely

Regressiomalleissa asuntojen velatonta kokonaishintaa selitetään yleensä asunnon,
rakennuksen ja ympäristön muuttujilla, joiden lisäksi tässä tutkimuksessa käytettyihin
malleihin on lisätty arkkitehtonisen laadun muuttujia liittyen rakennuksen ja rakennusten suunnittelijoiden ominaisuuksiin.
Tutkimuksen hinta-aineistoa on vuosilta 1980–2008. Lähtökohtaisesti aineistoa
tarkastellaan kokonaisuutena, mutta sen lisäksi suoritetaan joidenkin osa-aineistojen
erillisiä tarkasteluja. Seuraavassa esitetään regressiomallit ja niiden tilastolliset tulokset, jotta nähdään, millaiset mallit ovat syntyneet. Tarkempi erittely siitä, miten pe123

ruskontrollimuuttujat toimivat ja millaisia tuloksia arkkitehtuurimuuttujista saadaan,
esitellään alaluvussa 6.3.
6.2.1 Perusmallit
Regressiomalli 1 sisältää kaikki muuttujat sekä kaikki ne asuntokaupat, joissa kaikkien tutkittavien muuttujien tieto on kattavasti olemassa. Ne kaupat, joissa joidenkin
muuttujien suhteen oli puuttuvaa tietoa, on jätetty pois. Asuntokauppoja tässä mallissa
on yhteensä 11 127. Selitysaste on 0,9520 eli malli kykenee selittämään 95,2 % havaitusta asuntohintavaihtelusta.
Malli 2 muodostetaan jättämällä mallista pois ne muuttujat, joissa on puuttuvaa
tietoa. Kontrollimuuttujissa puuttuvaa tietoa on asunnon kunnon sekä tontin vuokratiedon suhteen. Tutkittavissa arkkitehtonisen laadun muuttujissa puuttuvaa tietoa on
muutaman suunnittelijan syntymävuoden osalta, joten suunnittelijan iän merkitystä ei
mallissa 2 tutkita. Asuntokauppoja mallissa 2 on yhteensä 13 074, ja mallin selitysaste
on 0,9437.
Mallissa 3 puuttuva tieto imputoidaan eli korvataan kyseessä olevan muuttujan
osalta aineistossa yleisimmällä arvolla (asunnon kunto = tyydyttävä, asunto = vapaa,
arkkitehdin ikä = 31–40 v). Asuntokauppoja on tässäkin mallissa 13 074, ja mallin
selitysaste on hieman suurempi kuin mallissa 2 ollen 0,9479.
Malli 4 muodostetaan muuten samoin kuten malli 3, mutta aiemmissa malleissa
käytetyn pienimmän neliösumman menetelmän (OLS) sijasta mallissa 4 käytetään
mediaaniregressiota ilman poikkeaviksi outlier-havainnoiksi tunnistettuja havaintoja.
Yhteensä 161 asuntokauppaa putoaa tällä perusteella mallissa 4 pois analyysistä.
Mediaaniregressio on niin kutsuttu robustimenetelmä, joka pyrkii varmistamaan tuloksen luotettavuutta poistamalla aineistosta äärihavainnot. Sen soveltuvuuteen asuntomarkkinoiden tutkimiseen ylipäänsä – sekä erityisesti tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena olevien arkkitehtuurimuuttujien tutkimiseen – tulee suhtautua varauksella. Tulosten tulkinnat onkin tehty pienimmän neliösumman menetelmää (OLS)
käyttävien mallien pohjalta. Mallit 1–4 on esitetty taulukossa 5.
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Taulukko 5. Koko ajanjakson 1980–2008 mallien vertailu. Selitettävänä muuttujana on
asunnon hinnan logaritmi.
MALLI 1

MALLI 2

MALLI 3

MALLI 4

Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t|
estim.

estim.

estim.

estim.

Arkkitehtonisen laadun muuttujat
Arkkitehtuurioppaan kohde

0,0704 0,0381 0,0959 0,0036 0,1165 0,0003 0,0850 0,1168

Arkkitehtilehden kohde

0,0067 0,3821 -0,0089 0,2292 -0,0134 0,0626 0,0010 0,8638

Suunn. on arkkitehti

0,0177 0,0007 0,0113 0,0235 0,0107 0,0272 -0,0026 0,4772

Suunnitteluaktiivisuusind.

0,0005 0,0653 0,0006 0,0224 0,0007 0,0024 0,0002 0,2418

Julkaisuindeksi
Kilpailumenestysindeksi
Suunnittelijan ikä 30 tai alle

-0,0005 0,0132 -0,0005 0,0053 -0,0006 0,0013 -0,0002 0,0938
0,0007 0,0279 0,0004 0,1278 0,0006 0,0277 0,0007 0,0051
-0,0015 0,8112

-0,0045 0,4537 0,0009 0,8490

Suunnittelijan ikä 41–50

0,0150 0,0005

0,0080 0,0462 0,0050 0,0784

Suunnittelijan ikä 51–60

-0,0035 0,5141

-0,0092 0,0646 -0,0094 0,0128

Suunnittelijan ikä 61 tai yli

-0,0091 0,4301

-0,0129 0,2356 -0,0226 0,0084

Tyylisuuntamuuttujat (ref jugend.)
Tyylis Kertaus

-0,0113 0,1756 -0,0038 0,6296 -0,0063 0,4164 0,0032 0,6588

Tyylis Klassisismi

-0,0912 0,0001 -0,0974 0,0001 -0,0925 0,0001 -0,0718 0,0001

Tyylis Funkis

-0,1160 0,0001 -0,1233 0,0001 -0,1104 0,0001 -0,0927 0,0001

Tyylis Jälleenra

-0,1622 0,0001 -0,1759 0,0001 -0,1534 0,0001 -0,1199 0,0001

Tyylis Strukturalismi

-0,1306 0,0001 -0,1497 0,0001 -0,1283 0,0001 -0,1076 0,0001

Tyylis Pomouus

-0,1550 0,0001 -0,1518 0,0001 -0,1373 0,0001 -0,1072 0,0001

Näkymämuuttujat (S. n. = suora näkymä, V. n. = viisto näkymä)
Merinäkymä

0,0573 0,0001 0,0615 0,0001 0,0664 0,0001 0,0278 0,0019

Puistonäkymä

0,0303 0,0001 0,0288 0,0001 0,0290 0,0001 0,0254 0,0001

S. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0382 0,0005 0,0564 0,0001 0,0557 0,0105 0,0397 0,0001

V. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0096 0,3771 0,0208 0,0496 0,0296 0,0102 0,0139 0,1163

S. n. arkkitehtuurikilp. koht.

-0,0026 0,8625 -0,0155 0,2935 -0,0076 0,0142 0,0160 0,2504

V. n. arkkitehtuurikilp. koht.

0,0209 0,1166 0,0062 0,6349 -0,0258 0,0125 0,0272 0,0053

S. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0096 0,1668 0,0123 0,0681 0,0130 0,0065 0,0088 0,1205

V. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0083 0,2569 0,0144 0,0441 0,0105 0,0069 0,0133 0,0175

Selittävät kontrollimuuttujat
Log asuinala (m²)

0,8868 0,0001 0,8893 0,0001 0,8851 0,0001 0,8747 0,0001

Log asunnon ikä

-0,1150 0,0001 -0,1205 0,0001 -0,1061 0,0001 -0,1078 0,0001

Vuokratontti

-0,0375 0,1015 -0,0069 0,7568 -0,0271 0,2108 -0,0213 0,1811

2. krs. (ref. 1. krs.)

0,0611 0,0001 0,0571 0,0001 0,0509 0,0001 0,0379 0,0001

3. krs. (ref. 1. krs.)

0,0729 0,0001 0,0729 0,0001 0,0655 0,0001 0,0491 0,0001

4. krs. (ref. 1. krs.)

0,0777 0,0001 0,0759 0,0001 0,0693 0,0001 0,0529 0,0001

5. krs. (ref. 1. krs.)

0,1067 0,0001 0,1069 0,0001 0,0984 0,0001 0,0803 0,0001

6. krs. (ref. 1. krs.)

0,1483 0,0001 0,1532 0,0001 0,1406 0,0001 0,1095 0,0001
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MALLI 1

MALLI 2

MALLI 3

MALLI 4

Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t|
estim.

estim.

estim.

estim.

7. krs. (ref. 1. krs.)

0,1871 0,0001 0,1924 0,0001 0,1840 0,0001 0,1523 0,0001

8. krs. (ref. 1. krs.)

0,2457 0,0001 0,2496 0,0001 0,2359 0,0001 0,2077 0,0001

9. krs. (ref. 1. krs.)

0,1543 0,0062 0,1617 0,0045 0,1448 0,0083 0,1054 0,0640

Kunto hyvä

0,1062 0,0001

On hissi

0,0141 0,0087 0,0222 0,0001 0,0248 0,0001 0,0105 0,0038

Asunto vuokrattu

ESTIMOINTIMENETELMÄ
ESTIMOINTIOHJELMA

0,1047 0,0001 0,1005 0,0001

-0,0296 0,0001

-0,0324 0,0001 -0,0339 0,0001

MALLI 1

MALLI 2

OLS

OLS

MALLI 3

MALLI 4

SAS PROC

SAS PROC

SAS PROC

SAS PROC

REG

REG

REG

QUANTREG

OLS MEDIAN REG.

ADJUSTED R2

0,9520

0,9437

0,9479

YMPÄRISTÖN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

MYYNTIAJAN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

VAKIOTERMI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

11127

13074

13074

13074

HAVAINNOT

MUUTTUJAT

PUUTTUVAT

PUUTTUVAT

POISTETTU

POISTETTU

IMPUTOITU

IMPUTOITU

EI

EI

LOG HINTA

LOG HINTA

HAVAINTOJEN MÄÄRÄ
PUUTTUVA AINEISTO
OUTLIERIT POISTETTU
SELITETTÄVÄ MUUTT.

EI KYLLÄ (1,17%)
LOG HINTA

LOG HINTA

Tilastollisesti merkitsevät (kun Pr > |t| on alle 0,05) kertoimet on taulukossa lihavoitu. Pr > |t| -sarakkeen
arvo 0,0001 = <0,0001.

6.2.2 Ositetut mallit
Koko hinta-aineiston ja kaikki muuttujat sisältävien mallien lisäksi muodostetaan
joitakin ositettuja malleja, joilla pyritään syventämään ymmärrystä tulosten suhteen.
Mallit 5 ja 6 on muodostettu mallin 3 pohjalta jakamalla aineisto kahteen suurin piirtein yhtä pitkään ajanjaksopuoliskoon. Näin pystytään tarkastelemaan mahdollista
ajassa tapahtunutta arvostuksen muutosta. Malli 5 sisältää asuntokaupat vuosilta
1980–93 ja malli 6 asuntokaupat vuosilta 1994–2008. Varhaisemman ajanjaksopuoliskon mallissa 5 asuntokauppoja on 5 775 kappaletta ja mallin selitysasteeksi saadaan
0,9103. Myöhäisemmän ajanjaksopuoliskon mallissa 6 asuntokauppoja on puolestaan
7 229 kappaletta ja mallin selitysaste on 0,9471. Mallit 5 ja 6 on esitetty taulukossa 6.
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Taulukko 6. Ajanjaksot 1980–93 (5) ja 1994–2008 (6) käsittävät asuntojen hintamallit.
Selitettävänä muuttujana on asunnon hinnan logaritmi.
MALLI 5
Param.

Pr > |t|

estim.

MALLI 6
Param.

Pr > |t|

estim.

Arkkitehtonisen laadun muuttujat
Arkkitehtuurioppaan kohde

0,1052

0,1002

0,1043

Arkkitehtilehden kohde

0,0103

0,4162

-0,0278

0,0007

Suunn. on arkkitehti

0,0062

0,4528

0,0124

0,0267

Suunnitteluaktiivisuusind.
Julkaisuindeksi
Kilpailumenestysindeksi
Suunnittelijan ikä 30 tai alle

0,0018

0,0004

0,3771

0,0008

0,0033

-0,0002

0,4533

-0,0009

0,0001

0,0014

0,0073

0,0003

0,3051

-0,0174

0,0900

0,0048

0,4966
0,1556

Suunnittelijan ikä 41–50

0,0241

0,0005

-0,0066

Suunnittelijan ikä 51–60

0,0000

0,9959

-0,0152

0,0074

-0,0087

0,6311

-0,0233

0,0697

Suunnittelijan ikä 61 tai yli
Tyylisuuntamuuttujat (ref jugend.)
Tyylis Kertaus

-0,0086

0,5333

-0,0214

0,0161

Tyylis Klassisismi

-0,0886

0,0001

-0,0818

0,0001

Tyylis Funkis

-0,1233

0,0001

-0,0773

0,0001

Tyylis Jälleenra

-0,1088

0,0001

-0,1404

0,0001

Tyylis Strukturalismi

-0,0554

0,0101

-0,1280

0,0001

Tyylis Pomouus

-0,0715

0,1027

-0,0412

0,1711

Näkymämuuttujat (S. n. = suora näkymä, V. n. = viisto näkymä)
Merinäkymä

0,0598

0,0001

0,0686

0,0001

Puistonäkymä

0,0243

0,0172

0,0374

0,0001

S. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0662

0,0001

0,0401

0,0013

V. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0258

0,1416

0,0296

0,0129

S. n. arkkitehtuurikilp. koht.

0,0199

0,3996

-0,0281

0,0933

V. n. arkkitehtuurikilp. koht.

0,0190

0,3804

-0,0225

0,1187

S. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0162

0,1457

0,0099

0,1846

V. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0154

0,1980

0,0079

0,3134

0,0001

Selittävät kontrollimuuttujat
Log asuinala (m²)

0,8511

0,0001

0,9130

Log asunnon ikä

-0,0869

0,0001

-0,0619

0,0001

Vuokratontti

-0,0413

0,2550

0,0172

0,5025

2. krs. (ref. 1. krs.)

0,0448

0,0001

0,0516

0,0001

3. krs. (ref. 1. krs.)

0,0545

0,0001

0,0715

0,0001

4. krs. (ref. 1. krs.)

0,0565

0,0001

0,0778

0,0001
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MALLI 5
Param.

Pr > |t|

estim.

MALLI 6
Param.

Pr > |t|

estim.

5. krs. (ref. 1. krs.)

0,0775

0,0001

0,1105

0,0001

6. krs. (ref. 1. krs.)

0,1184

0,0001

0,1489

0,0001

7. krs. (ref. 1. krs.)

0,1487

0,0001

0,2117

0,0001

8. krs. (ref. 1. krs.)

0,1958

0,0001

0,2643

0,0001

9. krs. (ref. 1. krs.)

0,0410

0,6887

0,2294

0,0001

Kunto hyvä

0,0977

0,0001

0,1095

0,0001

0,0254

0,0037

0,0249

0,0001

-0,0624

0,0001

-0,0098

0,1216

On hissi
Asunto vuokrattu

MALLI 5
ESTIMOINTIMENETELMÄ
ESTIMOINTIOHJELMA

MALLI 6

OLS

OLS

SAS PROC REG

SAS PROC REG

ADJUSTED R2

0,9103

0,9471

YMPÄRISTÖN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

MYYNTIAJAN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

VAKIOTERMI

KYLLÄ

KYLLÄ

HAVAINTOJEN MÄÄRÄ
PUUTTUVA AINEISTO
OUTLIERIT POISTETTU
SELITETTÄVÄ MUUTT.

5775

7299

PUUTTUVAT

PUUTTUVAT

IMPUTOITU

IMPUTOITU

EI

EI

LOG HINTA

LOG HINTA

Tilastollisesti merkitsevät (kun Pr > |t| on alle 0,05) kertoimet on taulukossa lihavoitu. Pr > |t| -sarakkeen
arvo 0,0001 = <0,0001.

On oletettavaa, että tyylisuunnat ja rakennuksen ikä omaavat jonkinasteisen keskinäisen korrelaation, minkä takia malleissa 9 ja 10 vertaillaan muuttujien arvoja
asunnon ikämuuttujan kanssa (malli 9) ja ilman (malli 10). Mallit 9 ja 10 on esitetty taulukossa 7.

128

Taulukko 7. Asunnon ikämuuttujan poisjättämistä testaavat mallit 9 ja 10. Selitettävänä muuttujana on asunnon hinnan logaritmi.
MALLI 9
Param.

Pr > |t|

estim.

MALLI 10
Param.

Pr > |t|

estim.

Arkkitehtonisen laadun muuttujat
Arkkitehtuurioppaan kohde

0,1165

0,0003

0,1095

0,0007

-0,0134

0,0626

-0,0091

0,2058

Suunn. on arkkitehti

0,0107

0,0272

0,0125

0,0101

Suunnitteluaktiivisuusind.

0,0007

0,0024

0,0004

0,1188

-0,0006

0,0013

-0,0005

0,0037

Arkkitehtilehden kohde

Julkaisuindeksi
Kilpailumenestysindeksi
Suunnittelijan ikä 30 tai alle

0,0006

0,0277

0,0006

0,0339

-0,0045

0,4537

-0,0052

0,3915

Suunnittelijan ikä 41–50

0,0080

0,0462

0,0080

0,0480

Suunnittelijan ikä 51–60

-0,0092

0,0646

-0,0019

0,7093

Suunnittelijan ikä 61 tai yli

-0,0129

0,2356

-0,0106

0,3340

Tyylisuuntamuuttujat (ref jugend.)
Tyylis Kertaus

-0,0063

0,4164

-0,0307

0,0001

Tyylis Klassisismi

-0,0925

0,0001

-0,0706

0,0001

Tyylis Funkis

-0,1104

0,0001

-0,0732

0,0001

Tyylis Jälleenra

-0,1534

0,0001

-0,0748

0,0001

Tyylis Strukturalismi

-0,1283

0,0001

-0,0202

0,0071

Tyylis Pomouus

-0,1373

0,0001

0,1097

0,0001

Näkymämuuttujat (S. n. = suora näkymä, V. n. = viisto näkymä)
Merinäkymä

0,0664

0,0001

0,0652

0,0001

Puistonäkymä

0,0290

0,0001

0,0390

0,0001

S. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0557

0,0105

0,0528

0,0001

V. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0296

0,0102

0,0285

0,0056

S. n. arkkitehtuurikilp. koht.

-0,0076

0,0142

-0,0157

0,2722

V. n. arkkitehtuurikilp. koht.

-0,0258

0,0125

-0,0124

0,3252

S. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0130

0,0065

0,0099

0,1302

V. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0105

0,0069

0,0070

0,3122

0,8862

0,0001

Selittävät kontrollimuuttujat
Log asuinala (m²)

0,8851

0,0001

Log asunnon ikä

-0,1061

0,0001

Vuokratontti

-0,0271

0,2108

0,0257

0,2292

2. krs. (ref. 1. krs.)

0,0509

0,0001

0,0499

0,0001

3. krs. (ref. 1. krs.)

0,0655

0,0001

0,0647

0,0001

4. krs. (ref. 1. krs.)

0,0693

0,0001

0,0680

0,0001
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MALLI 9
Param.

Pr > |t|

estim.

MALLI 10
Param.

Pr > |t|

estim.

5. krs. (ref. 1. krs.)

0,0984

0,0001

0,0981

0,0001

6. krs. (ref. 1. krs.)

0,1406

0,0001

0,1407

0,0001

7. krs. (ref. 1. krs.)

0,1840

0,0001

0,1793

0,0001

8. krs. (ref. 1. krs.)

0,2359

0,0001

0,2287

0,0001

9. krs. (ref. 1. krs.)

0,1448

0,0083

0,1500

0,0065

Kunto hyvä

0,1047

0,0001

0,1078

0,0001

On hissi

0,0248

0,0001

0,0258

0,0001

-0,0324

0,0001

-0,0318

0,0001

Asunto vuokrattu

MALLI 9
ESTIMOINTIMENETELMÄ
ESTIMOINTIOHJELMA

MALLI 10

OLS

OLS

SAS PROC REG

SAS PROC REG

ADJUSTED R2

0,9479

0,9472

YMPÄRISTÖN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

MYYNTIAJAN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

VAKIOTERMI

KYLLÄ

KYLLÄ

HAVAINTOJEN MÄÄRÄ
PUUTTUVA AINEISTO
OUTLIERIT POISTETTU
SELITETTÄVÄ MUUTT.

13074

13074

PUUTTUVAT

PUUTTUVAT

IMPUTOITU

IMPUTOITU

EI

EI

LOG HINTA

LOG HINTA

Tilastollisesti merkitsevät (kun Pr > |t| on alle 0,05) kertoimet on taulukossa lihavoitu. Pr > |t| -sarakkeen
arvo 0,0001 = <0,0001.

Mallit 11–16 on laadittu siten, että kiinnostuksen kohteena olevia arkkitehtuurimuuttujia lisätään vaiheittain malleissa 11–14. Malli 15 on käytännössä identtinen
mallin 3 kanssa. Mallissa 16 kokeillaan, millainen muutos muuttujien kertoimissa
tapahtuu, kun asuntojen sijaintia kontrolloiva pienaluejakomuuttuja jätetään pois.
Mallit 11–14 on esitetty taulukossa 8 ja mallit 15–16 taulukossa 9.
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Taulukko 8. Vaiheittain muuttujia lisäämällä muodostetut hintamallit 11–14. Selitettävänä muuttujana on asunnon hinnan logaritmi.
MALLI 11

MALLI 12

MALLI 13

MALLI 14

Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t|
estim.

estim.

estim.

estim.

Arkkitehtonisen laadun muuttujat
Suunn. on arkkitehti
Suunnitteluaktiivisuusind.
Julkaisuindeksi
Kilpailumenestysindeksi
Suunnittelijan ikä 30 tai alle

-0,0080 0,0895 0,0062 0,1946
0,0013 0,0001 0,0006 0,0213
-0,0009 0,0001 -0,0004 0,0319
0,0008 0,0031 0,0005 0,0739
0,0041 0,4984 -0,0044 0,4669

Suunnittelijan ikä 41–50

-0,0013 0,7467 0,0024 0,5538

Suunnittelijan ikä 51–60

-0,0107 0,0317 -0,0083 0,0947

Suunnittelijan ikä 61 tai yli

-0,0089 0,3705 -0,0106 0,3285

Arkkitehtuurioppaan kohde
Arkkitehtilehden kohde

0,0941 0,0033
-0,0084 0,2370

Tyylis Kertaus (ref. jugend)

-0,0038 0,6267

Tyylis Klassisismi (ref. jugend)

-0,0948 0,0001

Tyylis Funkis (ref. jugend)

-0,1162 0,0001

Tyylis Jälleenra (ref. jugend)

-0,1595 0,0001

Tyylis Strukturalismi (ref. jugend)

-0,1265 0,0001

Tyylis Pomouus (ref. jugend)

-0,1450 0,0001

Selittävät kontrollimuuttujat
Log asuinala (m²)

0,9252 0,0001 0,9009 0,0001 0,9002 0,0001 0,8902 0,0001

Log asunnon ikä

-0,0378 0,0001 -0,0609 0,0001 -0,0629 0,0001 -0,1090 0,0001

Vuokratontti

-0,0339 0,1242 0,0134 0,5283 0,0049 0,8189 -0,0208 0,3381

2. krs. (ref. 1. krs.)

0,0321 0,0001 0,0435 0,0001 0,0434 0,0001 0,0472 0,0001

3. krs. (ref. 1. krs.)

0,0475 0,0001 0,0593 0,0001 0,0598 0,0001 0,0630 0,0001

4. krs. (ref. 1. krs.)

0,0440 0,0001 0,0621 0,0001 0,0625 0,0001 0,0669 0,0001

5. krs. (ref. 1. krs.)

0,0714 0,0001 0,0910 0,0001 0,0904 0,0001 0,0961 0,0001

6. krs. (ref. 1. krs.)

0,1349 0,0001 0,1380 0,0001 0,1362 0,0001 0,1450 0,0001

7. krs. (ref. 1. krs.)

0,1696 0,0001 0,1803 0,0001 0,1782 0,0001 0,1922 0,0001

8. krs. (ref. 1. krs.)

0,2278 0,0001 0,2367 0,0001 0,2332 0,0001 0,2516 0,0001

9. krs. (ref. 1. krs.)

0,0862 0,1340 0,1479 0,0080 0,1467 0,0084 0,1639 0,0029

Kunto hyvä

0,1143 0,0001 0,1087 0,0001 0,1089 0,0001 0,1045 0,0001

On hissi

-0,0379 0,0001 -0,0236 0,0001 -0,0132 0,0029 0,0291 0,0001

Asunto vuokrattu

-0,2659 0,0001 -0,0311 0,0001 -0,0312 0,0001 -0,0325 0,0001

Ei näkymämuuttujia
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MALLI 11

MALLI 12

MALLI 13

MALLI 14

Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t| Param. Pr > |t|
estim.

ESTIMOINTIMENETELMÄ
ESTIMOINTIOHJELMA

ADJUSTED R2

estim.

estim.

estim.

MALLI 11

MALLI 12

MALLI 13

OLS

OLS

OLS

MALLI 14
OLS

SAS PROC

SAS PROC

SAS PROC

SAS PROC

REG

REG

REG

REG

0,9358

0,9454

0,9457

0,9472

YMPÄRISTÖN F. EFFECTS

EI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

MYYNTIAJAN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

VAKIOTERMI

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

13074

13074

13074

13074

PUUTTUVAT

PUUTTUVAT

PUUTTUVAT

PUUTTUVAT

IMPUTOITU

IMPUTOITU

IMPUTOITU

IMPUTOITU

EI

EI

EI

EI

LOG HINTA

LOG HINTA

LOG HINTA

LOG HINTA

HAVAINTOJEN MÄÄRÄ
PUUTTUVA AINEISTO
OUTLIERIT POISTETTU
SELITETTÄVÄ MUUTT.

Tilastollisesti merkitsevät (kun Pr > |t| on alle 0,05) kertoimet on taulukossa lihavoitu. Pr > |t| -sarakkeen
arvo 0,0001 = <0,0001.
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Taulukko 9. Pienaluemuuttujan poisjättämistä testaavat mallit 15 ja 16. Selitettävänä
muuttujana on asunnon hinnan logaritmi.
MALLI 15
Param.

Pr > |t|

estim.

MALLI 16
Param.

Pr > |t|

estim.

Arkkitehtonisen laadun muuttujat
Arkkitehtuurioppaan kohde

0,1165

0,0003

0,1068

0,0016

-0,0134

0,0626

-0,0066

0,3838

Suunn. on arkkitehti

0,0107

0,0272

0,0300

0,0001

Suunnitteluaktiivisuusind.

0,0007

0,0024

0,0008

0,0012

-0,0006

0,0013

-0,0006

0,0007

0,0006

0,0277

0,0007

0,0224
0,4076

Arkkitehtilehden kohde

Julkaisuindeksi
Kilpailumenestysindeksi
Suunnittelijan ikä 30 tai alle

-0,0045

0,4537

0,0053

Suunnittelijan ikä 41–50

0,0080

0,0462

0,0156

0,0002

Suunnittelijan ikä 51–60

-0,0092

0,0646

-0,0081

0,1208

Suunnittelijan ikä 61 tai yli

-0,0129

0,2356

-0,0015

0,8984

Tyylisuuntamuuttujat (ref jugend.)
Tyylis Kertaus

-0,0063

0,4164

-0,0482

0,0001

Tyylis Klassisismi

-0,0925

0,0001

-0,1078

0,0001

Tyylis Funkis

-0,1104

0,0001

-0,1354

0,0001

Tyylis Jälleenra

-0,1534

0,0001

-0,1878

0,0001

Tyylis Strukturalismi

-0,1283

0,0001

-0,1347

0,0001

Tyylis Pomouus

-0,1373

0,0001

-0,1728

0,0001

Näkymämuuttujat
Merinäkymä

0,0664

0,0001

0,0678

0,0001

Puistonäkymä

0,0290

0,0001

0,0595

0,0001

S. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0557

0,0105

0,0673

0,0001

V. n. arkkitehtuurioppaan koht.

0,0296

0,0102

0,0210

0,0411

S. n. arkkitehtuurikilp. koht.

-0,0076

0,0142

-0,0162

0,2774

V. n. arkkitehtuurikilp. koht.

-0,0258

0,0125

-0,0045

0,7295

S. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0130

0,0065

0,0164

0,0145

V. n. Arkkitehti-lehden koht.

0,0105

0,0069

0,0015

0,8369

Selittävät kontrollimuuttujat
Log asuinala (m²)

0,8851

0,0001

0,8980

0,0001

Log asunnon ikä

-0,1061

0,0001

-0,0862

0,0001

Vuokratontti

-0,0271

0,2108

-0,0798

0,0003

2. krs. (ref. 1. krs.)

0,0509

0,0001

0,0433

0,0001

3. krs. (ref. 1. krs.)

0,0655

0,0001

0,0568

0,0001

4. krs. (ref. 1. krs.)

0,0693

0,0001

0,0558

0,0001
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MALLI 15
Param.

Pr > |t|

estim.

MALLI 16
Param.

Pr > |t|

estim.

5. krs. (ref. 1. krs.)

0,0984

0,0001

0,0833

0,0001

6. krs. (ref. 1. krs.)

0,1406

0,0001

0,1362

0,0001

7. krs. (ref. 1. krs.)

0,1840

0,0001

0,1754

0,0001

8. krs. (ref. 1. krs.)

0,2359

0,0001

0,2187

0,0001

9. krs. (ref. 1. krs.)

0,1448

0,0083

0,0566

0,3113

Kunto hyvä

0,1047

0,0001

0,1097

0,0001

0,0248

0,0001

0,0116

0,0270

-0,0324

0,0001

-0,0285

0,0001

On hissi
Asunto vuokrattu

MALLI 15
ESTIMOINTIMENETELMÄ

MALLI 16

OLS

OLS.

SAS PROC REG

SAS PROC REG

ADJUSTED R2

0,9479

0,9401

YMPÄRISTÖN F. EFFECTS

KYLLÄ

EI

MYYNTIAJAN F. EFFECTS

KYLLÄ

KYLLÄ

VAKIOTERMI

KYLLÄ

KYLLÄ

ESTIMOINTIOHJELMA

HAVAINTOJEN MÄÄRÄ
PUUTTUVA AINEISTO
OUTLIERIT POISTETTU
SELITETTÄVÄ MUUTT.

13074

13074

PUUTTUVAT

PUUTTUVAT

IMPUTOITU

IMPUTOITU

EI

EI

LOG HINTA

LOG HINTA

Tilastollisesti merkitsevät (kun Pr > |t| on alle 0,05) kertoimet on taulukossa lihavoitu. Pr > |t| -sarakkeen
arvo 0,0001 = <0,0001.

6.3

Regressiomallien tulokset

Seuraavaksi käydään läpi regressiomallien pohjalta havaitut tulokset. Aluksi tarkastellaan yleisesti malleihin sisällytettyjen kontrollimuuttujien pohjalta havaittuja korrelaatioita, minkä jälkeen eritellään tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteena olleiden
arkkitehtonisen laadun muuttujien yhteys asuntojen hintoihin. Kertoimien tulkintaa on
selvennetty aiemmin alaluvussa 5.6.
6.3.1 Kontrollimuuttujien yhteys asuntojen hintoihin
Malleissa mukana olevien kontrollimuuttujien yhteys asuntojen hintoihin on odotetun
kaltaista. Jatkuvista, selittävistä muuttujista asuinalan ja asunnon iän kohdalla havaitaan selkeä yhteys asuntojen hintoihin. Asuinala saa luonnollisesti positiiviset kertoi134

met ja asunnon ikä puolestaan negatiiviset kertoimet. Asunnon sijaintikerros on luokiteltu yhdeksään luokkaan, joten sen yhteyttä testataan mallissa kahdeksalla dummy-muuttujalla ensimmäisen kerroksen ollessa vertailukohtana. Sijaintikerroksen
positiiviset kertoimet nousevat kerrosluvun kasvaessa tasaisesti aina kahdeksanteen
kerrokseen asti. Yhdeksännen kerroksen kerroin poikkeaa tästä ollen vastaavaa tasoa
kuin kuudennen kerroksen kerroin. Yhdeksännessä kerroksessa sijaitsevien asuntojen
kauppoja on aineistossa huomattavan vähän (12 kappaletta), mikä osaltaan selittänee
tuloksen ei-monotonisuutta.
Dikotomisia kontrollimuuttujia on malleissa muun muassa hissitieto (on hissi),
joka osoittautuu niin ikään selkeästi tilastollisesti merkitseväksi, positiivisen yhteyden
asuntojen hintaan omaavaksi tekijäksi. Puuttuvaa tietoa sisältävät muuttujat hyvä
kunto ja asunto vuokrattu käyttäytyvät varsin stabiilisti riippumatta siitä, jätetäänkö
puuttuvaa tietoa sisältävät havainnot pois mallista (malli 1), vai imputoidaanko puuttuva tieto (malli 3). Hyvä kunto nostaa asunnon hintaa noin 10–11 %, ja tieto, että
asunto on vuokrattu, laskee asunnon hintaa noin 3 %. Ajanjaksopuoliskoja tarkastelevissa malleissa 5 ja 6 havaitaan, että vuokratun asunnon negatiivinen kerroin ajoittuu
nimenomaan ajanjakson alkupuoliskolle 1980–93 ollen silloin yli 6 %:n tasoa. Ajanjakson jälkipuoliskon 1994–2008 asuntokaupoissa vuokratulle asunnolle havaittu
negatiivinen kerroin laskee alle 1 %:n tasolle ja muuttuu tilastollisesti
ei-merkitseväksi.
Mallissa 2 kokeillaan jättää pois puuttuvaa tietoa sisältävät muuttujat. Tällä ei
havaita kovin suurta vaikutusta muiden kontrollimuuttujien kertoimiin, mutta se toki
laskee mallin selitysastetta jonkin verran. Sama koskee mallia 16, josta asunnon sijaintiin liittyvä pienaluemuuttuja on jätetty pois. Useiden kontrollimuuttujien kertoimet säilyvät lähes ennallaan pienaluetiedon sisältäneeseen malliin verrattuna. Vuokratontin negatiivinen kerroin kuitenkin voimistuu selkeästi, ja hissin positiivinen kerroin
puolestaan puolittuu. Tuloksesta on siis pääteltävissä, että näiden muuttujien suhteen
alue ei ole täysin tasajakoinen vaan esimerkiksi vuokratonttien suhteen ilmenee todennäköisesti jonkinlaista alueellista keskittymistä. Pienaluesijaintitiedon poisjättäminen laskee niin ikään hieman mallin selitysastetta.
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6.3.2 Rakennussuunnittelijan ominaisuuksien yhteys asuntojen
hintoihin
Rakennuksen suunnittelijan koulutustausta
Rakennuksen suunnittelijan koulutustaustan yhteyttä asuntojen hintoihin tutkitaan
dummy-muuttujalla, jossa arkkitehdin koulutuksen omaavien rakennussuunnittelijoiden suunnittelemissa rakennuksissa sijaitsevat asunnot saavat arvon 1. Muun koulutustaustan omaavien kohdalla muuttuja saa arvon 0. Arkkitehtien suunnittelemat kohteet saavat lähes kaikissa malleissa tilastollisesti merkitsevän positiivisen kertoimen
muun kuin arkkitehdin koulutuksen omaavien suunnittelemiin kohteisiin verrattuna.
Kokonaisissa malleissa tilastollisesti ei-merkitseväksi muuttuja jää ainoastaan
mediaaniregressiolla toteutetussa robustimallissa. Varhaisemman ajanjakson asuntokaupoissa vuosien 1980–93 välillä, arkkitehdin positiivinen kerroin jää myös eimerkitseväksi. Jälkimmäisen ajanjakson asuntokaupoissa kerroin on puolestaan tilastollisesti merkitsevällä tasolla positiivinen. Mallit 11–16, joissa muuttujia lisätään
vaiheittain, paljastavat, että tilastollisesti merkitsevä positiivinen kerroin edellyttää
sitä, että peruskontrollimuuttujien lisäksi mallissa on kontrolloitu myös tyylisuunnat
ja näkymät. Tämä selittynee pitkälti juuri sillä, että muulla kuin arkkitehdin koulutuksella toimineet suunnittelijat eivät ole jakautuneet tasaisesti eri tyylisuuntien kesken,
vaan ovat painottuneet vanhimpiin tyylisuuntiin, erityisesti jugend-ajalle. Huomionarvoista on kuitenkin myös se, että arkkitehdin koulutuksen saama positiivinen kerroin
on suurin ja tilastollisesti merkitsevin mallissa 16, jossa asunnon sijaintimuuttujaa ei
ole kontrolloitu.
Arkkitehdin koulutus saa eri regressiomalleissa tilastollisesti merkitsevän kertoimen, jonka arvo vaihtelee välillä 0,01–0,03. Koska muuttuja on tutkimuksessa dikotominen dummy-muuttuja (ks. 5.6.) voidaan kyseisen ominaisuuden merkitys asuntojen hintatekijänä tulkita suoraan prosentteina kertomalla muuttujan regressiokertoimen arvo sadalla. Yksinomaan sen, että suunnittelijalla on arkkitehdin koulutus, voidaan tämän tutkimuksen valossa siis katsoa nostavan asunnon myyntihintaa keskimäärin noin 1–3 % verrattuna suunnittelijan muuhun koulutustaustaan.
Rakennuksen suunnittelijan kokemukseen liittyvät muuttujat:
suunnitteluaktiivisuusindeksi ja suunnittelijan ikä
Rakennuksen suunnittelijan kokemukseen liittyvien tekijöiden yhteyttä asuntojen
hintoihin tutkitaan kahdella eri muuttujalla: suunnitteluaktiivisuusindeksillä ja mit136

taamalla suunnittelijan ikä rakennuksen valmistumishetkellä. Suunnittelijan ikä luokitellaan viiteen luokkaan (alle 31 vuotta, 31–40 vuotta, 41–50 vuotta, 51–60 vuotta ja
yli 61 vuotta). Näistä vertailuluokaksi otetaan 31–40-vuotiaiden ryhmä. Kyseinen
arvo on muuttujan havaittu tyyppiarvo eli moodi – toisin sanoen muuttujan yleisin
aineistossa saama arvo. Suunnittelijan ikä on yksi muuttujista, joka sisältää puuttuvaa
tietoa. Imputoidussa mallissa puuttuva tieto korvataan tyyppiarvolla.
Regressiomalleissa muiden ikäluokkien saama kerroin kuvaa siis hintapreemiota
suhteessa vertailuluokkaan, 31–40-vuotiaat. Koko aineiston OLS-malleissa ainoa
tilastollisesti merkitsevä kerroin syntyy luokalle 41–50-vuotiaat, jonka preemio suhteessa vertailuluokkaan on 0,8–1,5 %. Mediaaniregressiolla toteutetussa robustimallissa 41–50-vuotiaiden positiivinen kerroin muuttuu ei-merkitseväksi. Tätä vanhempien ikäluokkien negatiiviset kertoimet muuttuvat puolestaan tilastollisesti merkitseviksi. Tuloksista voi varovasti päätellä, että suunnittelijan iän yhteys asunnon hintaan ei
käsillä olevan tutkimuksen valossa ole monotonista, vaan käännetyn U-käyrän muotoista, jossa preemion huippukohta sijoittuu ikäluokkaan 41–50 vuotta. On kuitenkin
huomattava, että missään mallissa tulokset eri ikäluokkien osalta eivät tältä osin ole
yhtä aikaa tilastollisesti merkitseviä.
Suunnitteluaktiivisuusindeksi tutkimusalueella määräytyy suunnittelijakohtaisten
katuosoitteiden määrän perusteella kokonaislukuarvoja välillä [1,28] saavana muuttujana. Indeksi saa koko ajanjakson OLS-malleissa positiivisen ja osassa näistä myös
tilastollisesti merkitsevän kertoimen. Kerroin on suuruudeltaan noin 0,0005–0,0007
yhtä indeksin arvoa kohden. Koska indeksin vaihteluväli on [1,28], on suunnitteluaktiivisuuden mittarilla havaittu yhteys asuntojen hinnan logaritmin arvoon maksimissaan noin 0,0007 x (28−1) = 0,0189. Tätä voidaan havainnollistaa laskemalla, kuinka
paljon tämä on euroina, ja prosentuaalisesti 200 000 euron hintaisessa asunnossa.
Mallissa käytetty logaritmi on luonnollinen logaritmi kantalukunaan Neperin luku e,
jonka likiarvo on 2,718… Tällöin suunnitteluaktiivisuusindeksin mittarilla havaittu
maksimiarvo asuntojen velattomissa eurohinnoissa mitattuna saadaan yhtälöstä:
,

(2)

Tässä e on Neperin luku, y on asunnon velattoman myyntihinnan luonnollinen logaritmi ja x on suunnitteluaktiivisuusindeksin mittarilla havaittu maksimiarvo, kun sitä
mitataan asuntojen velattomissa myyntihinnoissa euroina.
Sijoittamalla yhtälöön 200 000 euron hintaa vastaava luonnollinen logaritmi y =
log(200 000) = 12,20607…, saadaan x ≈ 3 816 euroa, jolloin prosentuaalinen osuus
on 3 816 / 200 000 x 100 ≈ 1,91 %. Maksimaalinen prosentuaalinen osuus asunnon
velattomista myyntihinnoista on siis varsin lähellä arvoa, joka saadaan kertomalla
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sadalla suunnitteluaktiivisuusindeksin regressiokertoimen maksimiarvo (0,0189 x 100
= 1,89). Tämä pätee käytännössä kaikilla käytössä olleen aineiston myyntihinnoilla.
Näin ollen malleissa käytettyjen suunnitteluaktiivisuusindeksin kaltaisten kokonaislukumuuttujien tulkinta on jatkossa tehty kertomalla regressiomalleista saatu kertoimen
arvo sadalla, jolloin on saatu kunkin muuttujan kohdalla sen prosentuaalisen osuuden
likiarvo yhden desimaalin tarkkuudella ilmoitettuna.
Mediaaniregressiolla toteutetussa robustimallissa suunnitteluaktiivisuusindeksin
kerroin pienenee ja muuttuu tilastollisesti ei-merkitseväksi. Mallit eivät sisällä interaktiotermejä, eli muuttujia, jotka olisi muodostettu esimerkiksi kahden muuttujan
tulona. Joitakin interaktiotermejä kokeiltiin, mutta tulokset eivät tältä osin tuoneet
lisäselityksiä mielenkiinnon kohteena olleisiin arkkitehtonisen laadun kysymyksiin.
Suunnittelijan ikää tutkittiin malleissa aluksi myös jatkuvana muuttujana. Tällä ei
kuitenkaan saatu malleissa tilastollisesti merkitseviä kertoimia, minkä takia ikämuuttuja päädyttiin lopullisissa malleissa luokittelemaan edellä kuvatun kaltaisesti.
Rakennuksen suunnittelijan ansioituneisuuteen liittyvät muuttujat:
julkaisuindeksi ja kilpailumenestysindeksi
Rakennuksen suunnittelijan ansioituneisuuden yhteyttä asuntojen hintoihin tutkitaan
julkaisu- ja kilpailumenestysindeksillä, jotka molemmat ovat kokonaislukuarvoja
saavia muuttujia. Julkaisuindeksin vaihteluväli on [0,54], ja kilpailumenestysindeksin
vaihteluväli on [0,64]. Indeksit antavat ehkä yllättäen ristiriitaisia tuloksia: kilpailumenestysindeksi on kertoimeltaan positiivinen ja julkaisuindeksi negatiivinen. Koko
ajanjakson malleissa julkaisuindeksin kerroin on kaikissa OLS-malleissa negatiivinen
ja tilastollisesti merkitsevä, mutta muuttuu mediaaniregressiolla toteutetussa robustimallissa ei-merkitseväksi. Julkaisuindeksin negatiivinen kerroin on suurimmillaan
−0,0006. Indeksin vaihteluväli [0,54] huomioiden edellisessä kappaleessa kuvatun
tulkintamallin perusteella tulos tarkoittaa toisin sanoen, että julkaisuindeksin mittarilla
havaittu negatiivinen yhteys asuntojen hintoihin on maksimissaan noin −3,2 %
(−0,0006 x 100 x 54 = −3,24).
Kilpailumenestysindeksi on puolestaan positiivinen, mutta tilastollisesti eimerkitsevä mallissa, jossa puuttuvaa tietoa sisältäneet muuttujat jätetään pois, mutta
puolestaan positiivinen ja tilastollisesti merkitsevä muissa koko ajanjakson malleissa,
myös robustimallissa. Kilpailumenestysindeksin positiivinen kerroin on suurimmillaan 0,0007. Indeksin vaihteluvälin [0,64] huomioiden kilpailumenestysindeksin mittarilla havaittu positiivinen yhteys asuntojen hintoihin on maksimissaan noin +4,5 %
(0,0007 x 100 x 64 = 4,48).
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Julkaisuindeksi- ja kilpailumenestysmuuttujien jakaumia ja korrelaatioita tutkittiin graafisesti ja laskelmin. Kilpailumenestys- ja julkaisuindeksin korrelaatio suunnittelijakohtaisessa aineistossa on Pearsonin korrelaatiokertoimella mitattuna 0,56 (95
%:n luottamusväli on 0,48–0,64). Korrelaatiokertoimesta voi päätellä korkeintaan
kohtalaisen korrelaation muuttujien kesken. Näin ollen tuloksista voidaan päätellä,
että suunnittelijoiden kilpailumenestys ja heidän julkaistujen kohteidensa määrä eivät
– ehkä yllättäen – olekaan tämän tutkimuksen valossa selkeästi toisistaan riippuvia
ominaisuuksia.
6.3.3 Arkkitehtonisen tyylisuunnan yhteys asuntojen hintoihin
Rakennuksen arkkitehtonisen tyylisuunnan yhteyttä asuntojen hintoihin tutkitaan
luokittelemalla rakennukset yhteensä seitsemään eri ryhmään, joiden pohjalta malleihin on sijoitettu kuusi dummy-muuttujaa. Vertailutyyliksi on valittu tyylisuunnan
tyyppiarvo eli jugend-tyyli. Malleissa esiintyvät kertoimet kuvaavat siis suoraan kunkin tyylin kohdalla hintaeroa jugend-tyyliin verrattuna prosenteissa.
Koko ajanjakson (1980–2008) malleissa kertaustyylit saavat hyvin pieniä, tilastollisesti ei-merkitseviä kertoimia. Sama koskee myös ajanjakson alkupuoliskon
(1980–93) asuntokauppoja. Jugend- ja kertaustyylien välillä ei siis näissä tarkastelussa löydy arvostuseroa. Ajanjakson jälkipuoliskon (1994–2008) asuntokaupoissa kertaustyylit saavat tilastollisesti merkitsevän negatiivisen kertoimen. Tämän perusteella
jugend-tyylin suosio on siis ajanjakson jälkipuoliskolla noussut suhteessa kertaustyyleihin. Preemio on tasoltaan noin 2 % asuntojen hinnoista.
Muut tyylisuunnat saavat sen sijaan kaikissa malleissa selkeät tilastollisesti merkitsevät, negatiiviset kertoimet jugend-tyylisuuntaan verrattuna. Klassisismin tyylisuunta saa koko ajanjakson malleissa noin 7–9 %:n negatiivisen hintaeron ja funktionalismi noin 9–12 %:n negatiivisen hintaeron. Jälleenrakennus- ja rationalisointiajan tyylisuunta on tämän tutkimuksen valossa koko ajanjakson malleissa vähiten
arvostettu saaden noin 12–18 %:n negatiivisen hintaeron suhteessa jugendtyylisuuntaan. Strukturalismin negatiivinen hintaero suhteessa jugend-tyylisuuntaan
vaihtelee koko ajanjakson malleissa 11–15 %:n välillä.
Postmodernismin ja sitä uudempien tyylien hintaero on koko ajanjakson malleissa noin 11–16 % alhaisempaa kuin jugend-tyylisuunnan. Ajanjakson alkupuoliskon
(1980–93) asuntokauppoja tarkastelevassa mallissa hintaero on kuitenkin selkeästi
pienempi (noin 7 %) sekä jälkipuoliskon (1994–2008) asuntokauppoja tarkastelevassa
mallissa vieläkin pienempi (noin 4 %) verrattuna referenssityylinä olevaan jugendiin.
Ero ajanjaksopuoliskojen ja koko ajanjakson tulosten välillä voi selittyä osin sillä, että
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postmodernismiin ja sitä uudempiin tyyleihin kuuluvia rakennuksia on tutkimusalueella vähiten verrattuna kaikkiin muihin tyylisuuntiin. Tämä tarkoittaa sitä, että tilastollisessa mielessä tulokset ovat myös herkimpiä epätarkkuuksille. Lisäksi on huomattava, että käytetyn asuntohinta-aineiston muodostavat second-hand-kaupat. Mukana
eivät siis uusimpienkaan tyylisuuntien osalta ole uudistuotannon asuntokaupat, vaan
ainoastaan kaupat, joissa asunto on jälleenmyyty vanhana asuntona.
Toisaalta malleissa 5 ja 6 käytetty ajanjaksopuoliskojen tarkastelu tuo esiin juuri
uusimman tyylisuunnan kannalta mielenkiintoisen havainnon. Ajanjakson alkupuoliskon aineisto koostuu tässä tyylisuuntajaossa yksinomaan postmodernistisiksi luettavien rakennusten asuntokaupoista. Vuotta 1993 uudempia rakennuksia ei tuolloin ollut
vielä rakennettu, ja juuri 1980-luvun rakennukset olivat tuolloin tutkimusalueen uusimpia rakennuksia. Ajanjakson jälkipuoliskon asuntokaupoissa ovat sen sijaan mukana edellisten lisäksi myös 1990-luvun jälkipuoliskolla ja 2000-luvulla rakennetut
rakennukset, jolloin puolestaan postmodernismin ajan rakennukset alkoivat jo ikääntyä. Tuloksissa esiintyvä havainto hintaeron pienenemisestä suhteessa jugendtyylisuuntaan ajanjaksopuolikkaita verratessa antaa viitteitä siis siitä, että koko tarkasteluajanjakson jälkipuoliskon (1994–2008) rakennukset saivat tämän tutkimuksen
valossa uusimpana tyylinä kuluttajilta paremman arvostuksen kuin postmodernismityylisuuntaan luettavat rakennukset saivat silloin, kun se edusti ajallisesti viimeisintä
tyylisuuntaa.
Koko ajanjakson puoliskojen asuntokauppoja tarkastelevissa malleissa kertoimet
tuovat tyylisuuntien arvostuksen osalta myös muita mielenkiintoisia havaintoja. Malleista voidaan edellä kirjoitetun lisäksi muidenkin tyylisuuntien kohdalla havaita
selkeää arvostuksen muutosta ajassa. On kuitenkin huomattava, että arvostusta ei
tässä tapauksessa kyetä mittaamaan absoluuttisena vaan ainoastaan suhteessa mallien
vertailutyylisuuntana olleeseen jugend-tyylisuuntaan. Tässä vertailussa voidaan kuitenkin todeta, että funktionalismin arvostus on viime vuosikymmeninä selkeästi lähentynyt jugend-tyylisuunnan arvostusta, kun taas jälleenrakennus- ja rationalisointikauden tyylin sekä erityisesti strukturalismin negatiivinen hintaero suhteessa jugendiin on kasvanut.
Mallissa 16, josta asuntokaupan sijaintia ilmaiseva pienaluetieto on jätetty pois,
kaikkien tyylisuuntien saama negatiivinen kerroin kasvaa, tehden jugendista selkeästi
arvostetuimman tyylisuunnan. Tämän voi varovasti päätellä indikoivan sitä, että vaikka jugend-tyylisuuntaan sijoittuvia rakennuksia on eri puolilla koko tutkimusaluetta,
saattaa niiden keskittyminen muodostaa myös osan koko lähiympäristön tyylillistä
identiteettiä. Tällöin tämän voi olettaa nostavan koko kyseisen pienalueen arvostusta,
jolloin malleissa, jossa pienaluetieto on mukana, osa tyylin arvostuksesta siirtyy pie140

naluetietoa kontrolloivan muuttujan kertoimeen. Käytännössä tällaiseksi alueeksi voi
kuvitella esimerkiksi vanhan Katajanokan alueen.
Koska rakennuksen tyylin voidaan katsoa olevan selkeästi sidoksissa rakennusvuoteen, halutaan tilastollisen analyysin mielekkyyttä varmistaa ajamalla yhdessä
ositetussa mallissa tyylisuunnat myös ilman asunnon ikämuuttujaa (malli 10). Mallin
selitysaste laskee vain hieman (0,9479 -> 0,9472), ja käytännössä kaikki muut kiinnostuksen kohteena olevat muuttujat, tyylisuuntamuuttujia lukuun ottamatta, säilyttävät kertoimensa. Tyylisuuntamuuttujissa sen sijaan tapahtuu selkeitä muutoksia.
Kaikkien muiden tyylisuuntien arvostus suhteessa jugend-tyylisuuntaan nousee selkeästi. Uusin ja vanhin tyylisuunta jopa ohittavat jugend-tyylin arvostuksen.
Käytännössä tyylisuuntien arvostus muuttuu mallissa 10 noudattamaan aiemman
tutkimuskirjallisuuden mukaista havaintoa, jossa asunnon ikä laskee asunnon arvostusta aina 60 vuoteen asti, minkä jälkeen vanhempien asuntojen arvostus alkaa jälleen
kohota. Tätä on aiheellisesti selitetty rakennusten ylläpito- ja korjauskustannuksilla,
jotka ovat suurimmillaan noin 60 vuotta vanhoissa rakennuksissa (Laakso & Loikkanen 2004). Ikämuuttujan poisjättämisen voi näin olettaa mallissa 10 siirtävän asunnon
ylläpito- ja korjauskustannukset osaksi tyylin arvostusta. Näin esimerkiksi uudet tyylisuunnat ovat arvostetumpia, vaikka ikävakioidussa mallissa (9) ne eivät pärjää suhteessa vanhoihin tyyleihin.
Ikävakioinnin ja tyylisuuntien yhdessä käyttämisen mielekkyyttä samassa mallissa pyrittiin arvioimaan myös tutkimalla multikollineaarisuuden mittaavaa VIF-arvoa.
Asunnon ikämuuttuja saa arvon 8,76, ja tyylisuuntien arvot vaihtelivat välillä 1,51 ja
5,86. VIF-arvolle ei ole olemassa eksaktia yläraja-arvoa, joka voitaisiin tulkita multikollineaarisuuden kannalta ongelmalliseksi. Kirjallisuudessa se vaihtelee välillä 4–10,
mistä voi päätellä, että tässä tutkimuksessa lievää multikollineaarisuusongelmaa ikämuuttujan suhteen on olemassa. Malleissa 9 ja 10 suoritetun kokeilun perusteella
voidaan kuitenkin olettaa ikämuuttujan sisällyttäminen tässä tapauksessa tarkoituksenmukaiseksi, kuten tutkimuksen malleissa yleensä on tehty.
6.3.4 Rakennuksen arkkitehtonisen laatuun liittyvien muuttujien
yhteys asuntojen hintoihin
Rakennuksen arkkitehtoniseen laatuun liittyvien tekijöiden yhteyttä asuntojen hintoihin tutkitaan kahdella eri julkaisumittarilla tunnistamalla aineistosta Arkkitehtilehdessä julkaistut rakennukset sekä erikseen Arkkitehtuurioppaan kohteet (ks. 5.3.2)
Näistä molemmista muodostetaan oma dummy-muuttuja, jolla pystytään tarkastelemaan kummankin julkaisun yhteyttä erikseen.
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Arkkitehti-lehdessä julkaistut kohteet eivät missään mallissa saa tilastollisesti
merkitsevää kerrointa. Kerroin myös saa niin positiivisia kuin negatiivisia arvoja,
joten käsillä olevan tutkimuksen perusteella ei Arkkitehti-lehdessä julkaistujen kohteiden osalta havaita yhteyttä asuntojen hintoihin.
Sen sijaan Arkkitehtuurioppaan kohteet saavat hyvin selkeän positiivisen kertoimen kaikissa malleissa. Preemio vaihtelee 7–12 %:n välillä ollen mediaaniregressiolla
toteutettua robustimallia lukuun ottamatta aina myös tilastollisesti merkitsevä. Arkkitehtuurioppaan kohteiden preemio säilyy hyvin tasaisena myös ajanjaksopuoliskojen
malleissa, eli toisin sanoen arvostus näyttää näissä kohteissa olevan varsin tasaista
myös ajassa tarkasteltuna.
6.3.5 Arkkitehtonisen näkymän yhteys asuntojen hintoihin
Arkkitehtonisen näkymän yhteyttä asuntojen hintoihin tutkitaan kolmessa eri kategoriassa. Aineistosta on poimittu erikseen näkymät Arkkitehtuurioppaan kohteisiin,
arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneisiin kohteisiin sekä Arkkitehti-lehdessä julkaistuihin kohteisiin. Kussakin kategoriassa on eroteltu lisäksi erikseen suora ja viisto
näkymä (ks. 5.4). Näistä on muodostettu yhteensä kuusi kokonaislukumuuttujaa (suora näkymä Arkkitehtuurioppaan kohteeseen, viisto näkymä Arkkitehtuurioppaan kohteeseen, suora näkymä Arkkitehti-lehden kohteeseen, viisto näkymä Arkkitehti-lehden
kohteeseen, suora näkymä arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneeseen kohteeseen
ja viisto näkymä arkkitehtuurikilpailun tuloksena syntyneeseen kohteeseen). Kukin
näkymään sijoittuva kohde edellä mainituissa kategorioissa nostaa siis kyseisen muuttujan arvoa yhdellä yksiköllä. Käytännössä näkymämuuttujien arvo vaihtelee aineistossa välillä 0–3. Kaikkien arkkitehtonisten näkymämuuttujien saamien tulkinta voidaan suorittaa tässä tutkimuksessa samalla tavalla kuin muiden tutkimuksessa käytettyjen kokonaislukumuuttujien (ks. 6.3.2.2) Tässä tapauksessa sadalla kerrottu regressiokertoimen arvo kertoo siis, kuinka monta prosenttia likimääräisesti jokainen näkymässä oleva arkkitehtuurikohde nostaa asunnon hintaa.
Suora näkymä Arkkitehtuurioppaan kohteeseen saa sekä koko ajanjakson malleissa että ajanjaksopuoliskojen malleissa varsin stabiilit, selkeät ja tilastollisesti merkitsevät positiiviset kertoimet. Suoraa näkymää arvostetaan odotetusti enemmän kuin
viistoa näkymää, jonka kerroin on tilastollisesti merkitsevä koko ajanjakson OLSmalleissa 2 ja 3. Ajanjaksopuoliskojen malleista viiston näkymän positiivinen kerroin
on tilastollisesti merkitsevä myös jälkipuoliskolla (1994–2008). Suora näkymä arkkitehtuurioppaan kohteeseen saa tutkimuksessa 4–7 %:n preemion, joka vastaa vertailukohtana ollutta, niin ikään tilastollisesti merkitsevää merinäkymän preemiota (3–7 %).
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Asunnon sijaintia kontrolloivan pienaluetiedon poisjättäminen mallista 16 ei vaikuta
näihin kertoimiin. Viisto näkymä arkkitehtuurioppaan kohteisiin saa tutkimuksessa
noin 3 %:n preemion, joka puolestaan vastaa toisena vertailukohtana ollutta puistonäkymää, jonka tilastollisesti merkitsevä preemio on eri malleissa hyvin stabiilisti
3–4 %.
Koska näkymien graafisissa analyyseissä (kuvat 8–10) osoittautuu selvästi, että
näkymät keskittyivät kantakaupungin ydinalueelle, on graafisesti tarkasteltu vielä
erikseen, onko esimerkiksi potentiaalisen suoran näkymän Arkkitehtuurioppaan kohteeseen saavissa rakennuksissa havaittavissa vastaavaa tai jonkin muun tyyppistä
keskittymistä, joka saattaisi vääristää tuloksia. Kuva 25 osoittaa, että potentiaalisen
suoran näkymän Arkkitehtuurioppaan kohteeseen saavissa rakennuksissa suoritetut
asuntokaupat jakaantuvat kohtalaisen tasaisesti eri puolille tutkimusaluetta. Kantakaupungin ydinalueella, johon näkymät keskittyivät, sijaitsee vain hyvin vähän rakennuksia, joissa on hinta-aineistossa myytyjä asuntoja. Tätä havaintoa tukee myös mallin 16 tulokset, joissa asunnon sijaintia kontrolloiva pienaluetietomuuttuja jätetään
huomioimatta, millä ei kuitenkaan ole merkittävää vaikutusta näkymämuuttujien
kertoimiin.
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Kuva 25. Aineistosta poimittu asuntokauppojen lukumäärä rakennuksissa, joista potentiaalinen suora näkymä Arkkitehtuurioppaan kohteisiin avautuu.

Sekä suora että viisto näkymä Arkkitehti-lehdessä julkaistuihin kohteisiin saa kaikissa
malleissa positiivisen kertoimen ollen selkeimmin tilastollisesti merkitsevä mallissa 3.
Preemio on 1 %:n tasoa suoran näkymän ollessa hieman arvostetumpi kuin viiston
näkymän. Sekä suora että viisto näkymä arkkitehtuurikilpailun tuloksena toteutuneisiin kohteisiin saavat eri malleissa puolestaan sekä negatiivisia että positiivisia kertoimia, jotka paria poikkeusta lukuun ottamatta ovat yleensä tilastollisesti eimerkitseviä. Nuo poikkeukset ovat mallin 3 negatiiviset, tilastollisesti merkitsevät
näkymät. Tältä osin tulokset ovat tutkimushypoteesiin nähden päinvastaiset. Näin
ollen tässä tutkimuksessa arkkitehtuurikilpailuiden tuloksena syntyneisiin kohteisiin
suuntautuvat näkymät antavat ristiriitaisia ja vaikeasti tulkittavia tuloksia suhteessa
asuntojen hintoihin.
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7

Johtopäätökset ja pohdinta

Päätutkimuskysymykseen voidaan vastata, että tulosten perusteella tutkimuksessa
havaittiin selkeä yhteys arkkitehtonisen laadun muuttujien ja asuntojen hintojen välillä. Tätä määritelmää tarkentavat vastaukset apututkimuskysymyksiin on jäljempänä
aina kursivoitu.
7.1

Tutkimustulosten arviointi

Rakennussuunnittelijan koulutustaustalla havaittiin olevan yhteys asuntojen hintoihin.
Arkkitehtien suunnittelemissa rakennuksissa sijainneita asuntoja arvostettiin enemmän kuin muita. Havaitulle noin 1–2 %:n preemiolle ei löydy vertailukohtaa aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta, mutta sen suuruus havainnollistuu, kun todetaan, että
se vastaa varsin hyvin esimerkiksi normaalin asuinkerrostalon koko rakennussuunnittelusta maksettavan palkkion tämänhetkistä markkinahintaa.
Havaittu tulos on mielenkiintoinen myös rakennussuunnittelun sääntelyn näkökulmasta, joka Suomessa perustuu tällä hetkellä 1.1.2014 osin uudistuneeseen Maankäyttö- ja rakennuslakiin sekä uudistusvaiheissa olevaan lakiin liittyvään asetukseen
sekä rakentamismääräyskokoelmaan (MRL 1999). Rakennussuunnittelijan pätevyys
määräytyy Suomessa aina koulutuksesta ja kokemuksesta, joita tarkastellaan yhdessä
kelpoisuutta määriteltäessä.
Tämän tutkimuksen valossa saattaa syntyä houkutus yrittää muodostaa jonkinlainen käsitys siitä, millaisen keskinäisen painoarvoeron suhteessa asuntojen hintoihin
saavat koulutus ja kokemus, jos jälkimmäistä mitataan samankaltaisten kohteiden
lukumäärää ilmaisevalla suunnitteluaktiivisuusindeksillä. Vaikka preemio eniten ja
vähiten suunnitelleen välillä oli noin 2 %:n luokkaa – eli likimain samansuuruinen
kuin arkkitehdin tutkinnolle havaittu preemio – ei tästä kuitenkaan voida vetää sen
kaltaista johtopäätöstä, että koulutus ja kokemus olisivat painoarvoltaan samanarvoisia. Kokemukseen tutkimuksessa liitetty suunnitteluaktiivisuusindeksi muodostui
pelkästään tutkimusalueelle sijoittuvien asuinrakennusten suunnittelijatietojen perusteella, mikä tekee mittarista osin epätarkan. Joukossa on varmuudella sanoen suunnittelijoita, jotka ovat suunnitelleet runsaasti muualle sijoittuvia rakennuksia, mutta
joiden suunnitteluaktiivisuusindeksi on aineistorajauksesta johtuen matala. Tutkimusalue ei muodosta niin poikkeuksellisia olosuhteita, etteivätkö muualle suunnitellut
kohteet toisi vastaavaksi luettavissa olevaa kokemusta. Lisäksi on huomattava, että
suunnitteluaktiivisuusindeksi mittaa eräällä tavalla ”jäädytettyä” tilannetta vuodelta
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2008. Yhä toimivien suunnittelijoiden osalta on jo nyt välittömästi tutkimusalueen
ulkopuolelta, kuten Eiranrannan alueelta, löydettävissä lukuisia uusia kohteita.
Sekä nykyisten että aiemmin toimineiden suunnittelijoiden osalta suunnitteluaktiivisuusindeksiin kokemuksen mittarina liittyy lisää epätarkkuutta aiheuttavia tekijöitä. Jos verrataan vaikkapa suunnitteluaktiivisuusindeksin arvon 1 ja arvon 20 saaneita
suunnittelijoita, on huomattava, että suunnitteluaktiivisuusindeksin hintavaikutus
kohdistuu jälkimmäisen kohdalla ”tasaisesti” kaikkiin 20 kohteeseen. Tilanne kokemuksen näkökulmasta on kuitenkin ollut täysin eri suunniteltaessa esimerkiksi ensimmäistä tai kahdettakymmenettä kohdetta. Näin ollen tässä tutkimuksessa esitettyä
suunnitteluaktiivisuusindeksiä varmempi käsitys kokemuksen merkityksestä asuntojen hintaan vaikuttavana tekijänä olisi mahdollista saada muodostamalla rakennuskohtainen tuotekehitysindeksi, joka kuvaisi, monesko saman suunnittelijan kohteista
järjestyksessään kukin rakennus on. Tämä edellyttäisi kuitenkin käytössä olleen aineiston laajentamista, mihin tässä tutkimuksessa eivät resurssit riittäneet. Tämän voi
katsoa olevan kuitenkin yksi mielenkiintoisista jatkotutkimusaiheista teemaan liittyen.
Tutkimuskysymysten osalta yksi suunnittelijan kokemuksen mittaamisen hypoteeseista syntyi siitä, että kokemus samankaltaisten kohteiden parista nostaisi kohteiden arkkitehtonista laatua, mikä näkyy asuntojen hinnoissa kuluttajien indikoimana
arvostuksena. Tämä on verrattavissa esimerkiksi nykyisiin arkkitehtisuunnittelupalvelun julkisiin hankintakäytäntöihin, joissa laatupisteitä kerryttävät tehtävää vastaavat
aiemmat kohteet. Onkin kuitenkin mahdollista, että suunnitteluaktiivisuusindeksille
löytyy suunnittelukokemuksen sijasta toinen asunnon hintaa nostava selitys eli suunnittelijan tunnettuus. Kysymykseen suunnittelijan tunnettuuden suhteesta arkkitehtonisen laadun käsitteeseen palataan myöhemmin tässä luvussa.
Suunnittelijan ikä kokemukseen liittyvänä tekijänä on yksiselitteisempi, joskaan
ei luonnollisesti absoluuttinen kokemuksen mittari. Yksilölliset erot esimerkiksi aktiivisen suunnittelutoiminnan pituuden ja sen iällisen ajoittumisenkin osalta voivat olla
suuria. Toisaalta aineistoa kuvailevat tarkastelut osoittivat selkeästi, että esimerkiksi
suunnittelijan keski-ikä vaihteli tyylisuunnittain. Jugend-ajan ilmeinen suunnittelijapula lienee aiheuttanut sen, että tuolloin ovat suunnittelijoina toimineet keskimäärin
nuorimmat rakennussuunnittelijat. Viime vuosikymmeninä rakennettujen rakennusten
selvästi korkeampi rakennussuunnittelijoiden keski-ikä puolestaan kielisi siitä, että
kokemuksen arvostus on alueen suunnittelijavalinnoissa tältä osin noussut. Apututkimuskysymykseen kaksi voidaan kuitenkin vastata, että suunnittelijan kokemukseen
liittyvillä muuttujilla havaittiin olevan yhteys asuntojen hintoihin.
Tässä tutkimuksessa havaittiin asuntojen hintavaikutusten valossa, että ikäluokkaan 41–50 vuotta sijoittuvien suunnittelijoiden suunnittelemissa rakennuksissa sijait146

sevat asunnot saivat tarkastelussa preemion. Koska periaatteessa on oletettavaa, että
iän kertyminen lisää myös kokemusta työuran loppuun asti, voidaan tämän tuloksen
perusteella olettaa kuluttajien arvostuksen taustalla olevan kokemuksen lisäksi myös
jokin muu ikään liittyvä tekijä. Myös tämän asian syvällisempi selvittäminen edellyttäisi jatkotutkimusta.
Tutkimuksessa käytetyt suunnittelijan ansioituneisuuteen liittyvät mittarit, kilpailumenestys- ja julkaisuindeksi, antoivat asuntojen hintojen valossa hieman ristiriitaisen tuloksen. Toisaalta se, että molemmat liitetään suunnittelijan ansioituneisuutta
mittaaviksi muuttujiksi, mutta niiden yhteys asuntojen hintoihin on päinvastainen, ei
välttämättä ole epäloogista. Kilpailuissa menestyminen näyttäisi siis vaativan samankaltaisia taitoja tai suunnitteluratkaisuja, joita myös kuluttajat arvostavat. Fuerstin,
McAllisterin ja Murrayn tutkimuksessa (2011) löydetty 5 %:n vuokrahintapreemio
Pritzkerillä tai AIA Gold Medalilla palkittujen suunnittelijoiden rakennuksissa on
myös looginen suhteessa tässä tutkimuksessa havaittuun kilpailumenestysindeksin 4,5
%:n hintavaikutukseen nähden.
Julkaisuindeksiin on laskettu mukaan kaikki julkaisut rakennustyypistä riippumatta, minkä suhteen on huomattava, että esimerkiksi Arkkitehti-lehti on julkaissut
huomattavan paljon muuntyyppisiä rakennuksia kuin asuntokohteita. Korkea julkaisuindeksiluku saattaakin tällöin esimerkiksi indikoida sitä, että kyseinen suunnittelija
on asuntosuunnittelun sijasta erikoistunut vaikkapa julkisiin rakennuksiin, joita Arkkitehti-lehdessä on julkaistu huomattavan paljon. Julkaisuindeksiin on luettu mukaan
myös kirjoitukset, joten korkean julkaisuindeksin taustalla voi olla esimerkiksi teoreettista osaamista. Tällöin julkaisuindeksi toimisikin asuntosuunnittelun suhteen
käänteisesti eräänlaisena erikoistumisindeksinä muuhun kuin asuntosuunnitteluun,
jolloin sen tilastollisesti merkitsevä negatiivinen kerroin asuntojen hintatekijänä olisi
täysin looginen. On kuitenkin korostettava, että edellinen on enemmänkin yksi mahdollinen tulosta selittävä hypoteesi kuin tuloksista ja aineistosta nouseva päätelmä.
Asian perusteellisempi selvittäminen nouseekin yhdeksi mielenkiintoiseksi jatkotutkimuksen kohteeksi. Yksi mahdollinen selitys kilpailumenestysindeksin ja julkaisuindeksin päinvastaisista kertoimista voi teoriassa löytyä myös siitä tosiasiasta, että arkkitehtuurikilpailuiden arviointi ja palkitseminen tapahtuu tekijän anonymiteetin säilyttäen, kun taas julkaisuihin valittavien kohteiden suunnittelijat ovat tiedossa kohteita
valittaessa. Myös tämän kysymyksen syvällisempi pohtiminen edellyttäisi jatkotutkimuksia.
Arkkitehtonisella tyylillä havaittiin olevan selkeä vaikutus asuntojen hintoihin.
Pelkän arkkitehtonisen tyylin hintavaikutus oli tässä tutkimuksessa suurimmillaan
noin 18 % asuntojen hinnasta. Yksi mielenkiintoisista tulokseen liittyvistä näkökul147

mista on, että arvostetuimmaksi nousseeseen jugendtyyliin sijoittuvia rakennuksia on
alueella myös selkeästi eniten. Tällöin on aiheellista kysyä, aiheutuuko osa arvostuksesta juuri tästä syystä – ihmiset haluavat muuttaa niihin, koska niin moni muukin
asuu vastaavantyylisessä rakennuksessa. Jugendin suosion varmentamisen suhteen
olisikin tarpeellista suorittaa vastaavantyyppinen tarkastelu jollakin toisella alueella,
jossa jugend-rakennukset olisivat vähemmän edustettuina. Joka tapauksessa tutkimuksen tulos on tältä osin hyvin mielenkiintoinen ja aiheuttaa useita mahdollisia
jatkotutkimuskysymyksiä, kuten mitkä ominaisuudet tekevät jugendtyylisistä rakennuksista arvostettuja.
Arkkitehtonisen tyylin aiheuttamien hintaerojen taustalla olevia tekijöitä voi olettaa löytyvän esimerkiksi kullekin tyylille tyypillisistä suunnitteluratkaisuista. Tyylit
ovat osaltaan sidoksissa myös rakennustekniikkaan ja sen kehitysvaiheisiin. Toisaalta
tyylin aiheuttaman hintavaikutuksen taustalla olevia tekijöitä voi etsiä myös tyylin
imagovaikutuksesta. Asuntoa voi ajatella ihmisen uloimpana vaatekerroksena, jonka
vaihtaminen vain on sisempiä kerroksia työläämpää. Hankkiessaan asunnon omiin
tarpeisiinsa ihminen samalla määrittelee osan ulkoisesta habituksestaan.
Tuloksissa paljastui selkeä ero rakennuksen arkkitehtonista laatua mitanneiden
Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtuurioppaan välillä. Käsitys arkkitehtonisesta laadusta
Arkkitehti-lehden määrittelemänä ei tämän tutkimuksen perusteella korreloidu kuluttajien arvostukseen siten, että se havaittaisiin asuntojen hintatekijänä. Arkkitehtuuriopas
sen sijaan määrittelee arkkitehtonisen laadun hyvinkin kuluttajien arvostusta vastaavasti. Voidaankin kysyä, kumpaa tulee pitää ”oikeampana” tämän tutkimuksen määritelmän mukaisena institutionaalisen arkkitehtonisen laadun käsityksenä.
Merkittävin ero Arkkitehti-lehden ja Arkkitehtuurioppaan välillä tässä suhteessa
on, että siinä, missä Arkkitehtuuriopas määrittelee arkkitehtonisen laadun vuoden
2009 ”jäädytetystä” perspektiivistä, on Arkkitehti-lehden muodossa esiintyvä arkkitehtonisen laadun käsite muodostunut ajassa vuodesta 1903 lähtien kunakin vuonna ja
hetkenä erikseen. Lehdessä julkaistut kohteet ovat yleensä olleet vastavalmistuneita
rakennuksia, joten laatuarvioinnin lähtökohta on ollut hyvin toinen kuin Arkkitehtuurioppaan kohdalla. Myös lehden julkaisuprofiili on niin ikään elänyt ajassa. On esimerkiksi ollut ajanjaksoja, jolloin on julkaistu etupäässä julkisia rakennuksia. Tässä
mielessä tutkimuksen tulokset eivät eri aineistolähteiden valossa ole täysin yksiselitteisiä rakennuksen arkkitehtonisen arvostuksen suhteen. Johtopäätöksenä voidaan
todeta, että rakennuksen arkkitehtonisen laadun mittareiden valinta on haastava ja
herkkä prosessi, minkä tuovat esiin myös aiemmat vastaavantyyppiset tutkimukset
(Hough & Kratz 1983; Vandell & Lane 1989).
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Yksi hyvin keskeinen, pohdinnan arvoinen kysymys asuntojen hinnoissa ilmenevän arkkitehtonisen laadun vaikutuksen suhteen on, missä määrin laatu on kuluttajien
näkökulmasta ”havaittua” ja missä määrin ”opittua”. On täysin mahdollista, että esimerkiksi kiinteistövälittäjät käyttävät tietoa rakennuksen sisältymisestä Arkkitehtuurioppaaseen osana asunnon markkinointia. Tämän tutkimuksen tulosten perusteella
näin heidän ainakin kannattaisi tehdä. Arkkitehti-lehden vanhojen vuosikertojen käytön vastaavalla tavalla voi puolestaan olettaa olevan vähäisempää. Samaan pohdintaan
yhdistyy myös suunnittelijan tunnettuuden mahdollinen vaikutus, mihin suunnitteluaktiivisuusindeksin yhteydessä tässä luvussa aiemmin viitattiin. Suunnittelijan tunnettuus, joka osin syntyy myös lukuisten kohteiden myötä, toimii asuntokaupoissa varmasti myös hintaa nostavana markkinointikeinona.
Arkkitehtonisen näkymän määrittämisessä käytetyt kolme kategoriaa poikkesivat
rakennuksen arkkitehtonisen laadun mittareiden tapaan toisistaan ennen kaikkea sen
suhteen, mihin rakennuksen elinkaaren hetkeen laatuarviointi liittyy. Kuten aiemmin
tuotiin esille, Arkkitehtuurioppaaseen kohteet on kelpuutettu usein hyvinkin pitkän
ajan kuluttua rakennuksen valmistumisen jälkeen tapahtuneen arvioinnin perusteella.
Arkkitehti-lehdessä on sen sijaan julkaistu hieman valmistumisensa jälkeen laadukkaiksi arvioituja kohteita. Arkkitehtuurikilpailun tuloksina syntyneiden kohteiden
laadun arviointi on puolestaan tapahtunut jo selkeästi ennen rakennustöiden aloittamistakin, eli kohteesta laadittujen alustavien luonnossuunnitelmien perusteella. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat selkeästi, että edellä kuvatuista ensimmäinen,
jälkikäteen tapahtuva laatuarviointi, vastaa eniten asuntojen hintojen kautta paljastuvia kuluttajien arvostuksia. Tämä herättää mielenkiintoisia jatkokysymyksiä siitä,
missä määrin arkkitehtonisen laadun käsitys elää ajassa.
Arkkitehtonisten näkymien vertailukohtana olleet merinäkymät saivat yleisesti
ottaen selkeästi pienemmät preemiot kuin aiemmissa vastaavissa tutkimuksissa (Benson ym. 1998; Yu, Han & Chai 2007). Tämän voi päätellä johtuvan osaltaan tässä
tutkimuksessa käytetyn aineiston rajoituksista, eli siitä, ettei näkymän saavia asuntoja
voitu poimia aineistosta asunnon vaan ainoastaan rakennuksen tarkkuudella (ks. 5.4).
Näin ollen aineistossa saattaa kaikkien näkymien osalta olla kauppoja asunnoista,
joista oletettua näkymää ei käytännössä avaudu. Tällöin havaittu preemio jää käytännössä pienemmäksi, mikä antaa aiheen epäillä vastaavaa ilmiötä myös mielenkiinnon
kohteina olleiden arkkitehtonisten näkymien kohdalla. Puistonäkymän preemio oli
kuitenkin varsin lähellä metsänäkymän preemiota aiemmissa tutkimuksissa (Tyrväinen & Miettinen 2000). Tässä yhteydessä on kuitenkin muistettava, että Salon lähistön metsänäkymän ja Helsingin kantakaupungin puistonäkymän yleisyys ja arvostus
suhteessa alueeseen voivat poiketa merkittävästi.
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Arkkitehtonisen näkymän aiheuttama preemio vahvistaa käytännössä aiempienkin tutkimusten (Bourassa, Hoesli & Sun 2004, 2005; Ahlfeldt ja Maennig 2010)
pohjalta noussutta käsitystä siitä, että arkkitehtuurilla on taloudellisia ulkoisvaikutuksia. Ulkoisvaikutusten näkökulmasta löydetty asuntojen hinnoissa ilmenevä yhteys on
käytännössä minimiarvo. Kaupunkiympäristössä on arkkitehtonisen laadun ulkoisvaikutusten perusteltua olettaa kohdistuvan myös hyvin moniin muihin ihmisiin kuin
pelkästään niihin, joiden oman asunnon ikkunasta arkkitehtoninen näkymä avautuu.
Tältä osin tutkimuksessa esitettyjä tuloksia on teoriassa mahdollista tarkentaa huomattavasti. Käytännössä esimerkiksi arkkitehtuurikohteen ohikulkijoihin kohdistuvia
ulkoisvaikutuksia on kuitenkin varsin hankala estimoida – mitä voi siitä huolimatta
pitää hyvin mielenkiintoisena ja tärkeänä jatkotutkimusaiheena.
Näkymän vaikutusta asuntojen hintoihin tulisi ideaalitilanteessa myös varmentaa
käyttämällä kontrolliryhmää, johon valitut kohteet eivät omaisi tutkittavaa näkymää,
mutta vastaisivat muilta ominaisuuksiltaan mahdollisimman pitkälle näkymän omaavia kohteita. Tällöin muiden tekijöiden, kuten mahdollisten hienojakoisten ympäristötekijöiden vaikutus, kontrolloituisi vielä varmemmin. Hyvän ja toimivan kontrolliryhmän muodostaminen koettiin juuri muiden tutkittavien muuttujien moninaisuuden
takia haastavaksi, mutta jatkotutkimuksissa olisi syytä vielä selvittää, onko hyvä kontrolliryhmä mahdollista löytää. Tutkimuksen kuluessa sijainnin vaikutusta pyrittiin
kuitenkin kontrolloimaan paremmin muuttamalla alkuperäinen postinumeroon perustuva sijaintitieto huomattavasti hienojakoisemmaksi pienaluemuuttujaksi.
Joka tapauksessa ulkoisvaikutuksen aiheuttamien talousvaikutusten kontrollointi
näyttäisi siis olevan arkkitehtisuunnittelun kohdalla tarpeellista. Näin toki Suomessa
tapahtuukin: kaavoitus ja rakennusvalvonta ovat tässä avaintekijöitä. Tämänkin tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen sisältyy tutkimuksia, jotka osoittavat rakennustuotannon ongelmallisuuden suhteessa arkkitehtonisen laadun ulkoisvaikutuksiin. Jos
esimerkiksi Vandellin ja Lanen (1989) tutkimustulokset toimistorakennuksen tuottavuuden maksimoinnin edellytyksistä pitävät paikkaansa (vrt. 4.1), muodostuu rakennuttajatahoille käytännössä selkeä kannuste tuottaa mahdollisimman halpoja ja samalla mahdollisimman epäesteettisiä toimistorakennuksia. Tällöin ainoa keino kansantaloudellisen optimin ja hyvinvoinnin kannalta on säännellä myös ja erityisesti rakennusten esteettistä laatua.
Taloustieteiden parissa tehdystä viimeaikaisesta tutkimuksesta on löydettävissä
useita rakentamisen sääntelyä kyseenalaistavia artikkeleita. Yksi näistä on artikkeli,
jossa kyseenalaistetaan maankäytön rajoituksia suhteessa maan arvon maksimoimiseen käyttämällä empiirisenä aineistona Suur-Bostonin aluetta (Glaeser & Ward
2009). Vastaavankaltainen artikkeli tutkii New Yorkin Manhattanilla havaitun säänte150

lyn asuntojen hintaa nostavaa vaikutusta (Glaeser, Gyourko & Saks 2005). Molemmat
artikkelit puuttuvat rakentamisen sääntelyyn juuri maankäytön optimaalisen tehokkuuden näkökulmasta. Huolimatta siitä, että tämäkin on mitä suurimmassa määrin
arkkitehtisuunnitteluun alaan yhdyskuntasuunnittelun ja asemakaavoituksen muodossa kuuluva kysymys, tulee tässä tutkimuksessa esiintuotu rakennussuunnittelun puitteissa tapahtuvan sääntelyn tarve nähdä tämän suhteen erillisenä kysymyksenä. Käytännön asemakaavoitus ja rakennussuunnittelu ovat toki vuorovaikutuksessa toisiinsa.
Esimerkiksi arkkitehtonisen näkymän muodostumisen puitteet luodaan pääosin jo
asemakaavoitusvaiheessa, mutta näkymän laatu riippuu lopulta lähes täysin rakennussuunnittelun laadusta.
Arkkitehtonisen näkymän osalta syntyykin tämän tutkimuksen kontekstissa mielenkiintoinen kysymys, mikä arkkitehtonisen laadun sisäinen koostumus lopulta on
suhteessa aiempiin tutkimuksiin, joissa arkkitehtuurin käsitettä on analysoitu (ks. 3.4).
Jos ajatellaan arkkitehtonista näkymää suhteessa Eskolan (2005: 150) esittämään
rakennuksen määritelmään yhtäältä käyttöesineenä ja toisaalta taideteoksena, voidaan
helposti ajatella, että arkkitehtonisessa näkymässä korostuu rakennuksen ”esittävä tai
viestinnällinen tehtävä” (ibid.). Tämä ei välttämättä yksinomaan pitäne paikkaansa.
On perusteltua ajatella, että arkkitehtonisen näkymän kohdistuessa esimerkiksi julkiseen rakennukseen osa arvostuksesta aiheutuu myös rakennuksen käyttöarvosta –
toisin sanoen siitä, että jokin julkinen palvelu tällöin sijaitsee lähellä asuntoa. Ikkunasta näkyvän arkkitehtonisen asuinrakennuksen on taas puolestaan vaikea kuvitella
aiheuttavan muuta kuin esteettistä mielihyvää. Arkkitehtonisen laadun koostumuksen
voikin siis tältä osin myös päätellä omaavan yleispätevyyden sijasta myös tapauskohtaisesti kontekstisidonnaisia piirteitä, jotka osaltaan liittyvät myös rakennussuunnittelua laajempiin, muun muassa asemakaavallisiin kysymyksiin.
7.2

Tulosten yleispätevyydestä ja tutkimuksen merkityksestä

Tutkimuksessa on käytetty aineistona Helsingin kantakaupunkia ja siellä vuosina
1980–2008 suoritettuja asuntokauppoja, mikä muodostaa lähtökohdan tutkimuksessa
löydettyjen tulosten yleispätevyyden arvioinnille. Tässä mielessä voidaan pitää heikkoutena, että tämän tutkimuksen tutkimusalue muodostaa omankaltaisensa suunnittelija- ja tyylijakauman. Toisaalta aluetta voi pitää hyvin monipuolisena, mikä on mahdollistanut useantyyppisiä tarkastelunäkökulmia. Lisäksi vanhojen asuntojen markkinoiden suhteen aluetta voidaan pitää vilkkaana ja toimivana. Tuloksia varmentaisi
luonnollisesti tutkimusasetelman toistaminen esimerkiksi tutkimusaluetta laajentamalla tai toisessa kaupungissa.
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Aineiston analyysimenetelmänä käytetty hedoninen regressiomallinnus paljastaa
korrelaation tutkittavien muuttujien ja asuntojen hintojen välillä. Tämän lisäksi on
tarpeellista kuitenkin pohtia korrelaation syy-seuraussuhteen eli kausaliteetin suuntaa.
Tutkimuskysymysten suhteen lähtökohtana on se, että tutkitut arkkitehtuurimuuttujat
selittävät asuntojen hinnoissa tapahtuvia muutoksia. Teoriassa on kuitenkin mahdollista, että kausaliteetti joissakin tutkituissa muuttujissa olisikin päinvastainen. Tällaisena voitaisiin pitää hypoteettista tilannetta, jossa tutkimuksessa havaittu arkkitehdin
koulutuksen positiivinen hintavaikutus perustuisikin siihen, että arkkitehdit yleensä
ovat osanneet hankkia projekteilleen enemmän sellaisia resursseja, jotka näkyvät
rakennusten laadussa ja sen myötä myös asuntojen hinnoissa, mutta näitä tässä tutkimuksessa ei ole kyetty kontrolloimaan. Tutkimuksen tulokset toivat pieniä viitteitä
tästä regressiomallissa 16, jossa asunnon sijaintitiedon poisjättäminen nosti arkkitehdin koulutuksen saamaa kerrointa. Tätä olisi mahdollista varmistaa käyttämällä regressiomalleissa niin kutsuttuja instrumenttimuuttujia, joiden avulla kausaliteetin suuntaa olisi mahdollista varmistaa, mutta näiden rakentaminen tutkimuksessa käytettyyn
aineistoon on kontrollimuuttujien tapaan varsin haastavaa.
Tässä tutkimuksessa on esitelty yksi mahdollinen, mutta aiemmin vähän käytetty
tapa tehdä arkkitehtuuritutkimusta. Tutkimuksen tulokset osoittavat tutkimuskysymysten ja niiden tulosten kontekstissa, että arkkitehtien koulutuksella ja laadukkaalla
työllä on myös taloudellisia ulottuvuuksia, jotka näkyvät kuluttajien arvostuksen
määrääminä asuntojen hinnoissa. Näin ollen arkkitehtuurin laadun kehittämisen parissa jatkossakin tehtävän työn voi katsoa koskettavan samalla myös kansantaloudellisia
kysymyksiä. Tältä osin tutkimus tuo oman näkökulmansa myös taloustieteen parissa
käytävään akateemiseen keskusteluun siitä, miten rakentamista ja sen laatua sekä
näihin liittyviä markkinoita tulisi kansantaloudellisen optimin saavuttamiseksi myös
jatkossa säännellä.
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