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Perimmäisenä ongelmana diplomityön taustalla on kaavoitusprosessin liian pitkänä koettu kesto tietyillä alueilla. 

Kaavoituksen useinkin liian pitkä kesto johtuu monista asioista, joista yksi on se, että prosessissa on mukana lukuisia 

eli sidosryhmiä. Osallisten suuri lukumäärä asettaa haasteita prosessin yhteistoiminnalle ja läpiviemiselle. Nykyään 

onkin vallalla käsitys, että kaavoitus on tulevaisuudessa menossa suuntaan, jossa yhteistoiminta on koordinoidumpaa 

ja erilaiset osalliset otetaan aktiivisesti huomioon jo aluesuunnitteluprosessin alkuvaiheessa. 

Tällaista aluesuunnittelua on ottamassa käyttöön A-Insinöörit ensimmäisenä Suomessa uuden Kaupunginosan 

kehittämiskonseptin avulla. Kehittämiskonseptin perusajatuksena on konsulttityönä fasilitoida aluesuunnittelun 

yhteistoiminta hyvin osallistavalla toimintaperiaatteella ja aktiivisesti viedä suunnittelua eteenpäin. Konseptin 

tavoitteena on houkutteleva ja kaavataloudellisesti kestävä kaupunginosa, joka pystytään suunnittelemaan 

tehokkaalla aikataululla hyvän yhteistoiminnan ja ongelmien ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn avulla. Kaupunginosan 

suunnittelukonseptissa kehitetään suunniteltavalle kaupunginosalle visio, joka konkretisoidaan erilaisiksi 

suunnitelmavaihtoehdoiksi ja lopulta tarkaksi suunnitelmaksi kaupunginosasta. Tämän diplomityön tarkoitus on 

tutkia kaavoituksen ja maankäytön problematiikkaa, jota A-Insinöörien prosessissa mahdollisesti kohdataan ja lisäksi 

kehittää konseptiin menetelmä, jolla visio- ja suunnitteluvaihtoehtoja voidaan vertailla ja arvottaa alueen 

loppukäyttäjän näkökulmasta. 

Tutkimuksen päätavoite on siis kehittää menetelmä, joka toimii kaupunginosan kehittämiskonseptin tukena ja arvioi 

tämän eri vaiheiden tuloksia alueen loppukäyttäjän näkökulmasta. Loppukäyttäjää mallinnetaan asuinpientalon, 

asuinkerrostaloasunnon tai liiketilan ostajana ja loppukäyttäjän kokemaa arvoa mitataan maksuhalukkuuden avulla. 

Menetelmä mahdollistaa konseptisuunnitelmien vertailun ja rahamääräisen arvottamisen sekä vision arvioimisen 

yleisellä tasolla. Tutkimuksen toinen tavoite on tarjota toimeksiantajayritykselle kattava katsaus maankäytön ja 

kaavoituksen problematiikasta.. Tutkimus käsittelee myös lukuisia arvonmääritys ja arviointityökaluja, jotka kaikki 

eivät sisälly lopulliseen menetelmään, joten tutkimuksen kolmas tavoite on tarjota lopullisen menetelmän lisäksi 

tietoa erilaisista arvonmääritys ja kaavaratkaisujen arviointityökaluista. 

Johdannon jälkeen työn ensimmäinen luku eli teoriaosio käsittelee kaavoituksessa käytettyjä työkaluja 

kaavaratkaisujen arviointiin ja arvottamiseen. Teoriaosion lopussa on vielä kirjallisuuskatsaus arvonmääritykseen, 

jossa käsitellään ympäristöllisten ominaisuuksia, arkkitehtuurin, palveluiden ja liikenneyhteyksien hintavaikutusta 

kiinteistöihin aikaisemman tutkimuksen valossa. Seuraava eli kolmas luku on työn empiriaosio. Siinä käsitellään 

kaavoituksen ja maankäytön problematiikkaa laaja-alaisesti. Luvussa lähteinä toimivat aikaisempi tutkimus ja Oulun 

ja Espoon alueella tehdyt asiantuntijahaastattelut. Luvun lopussa kuvataan myös A-Insinöörien uusi 

liiketoimintakonsepti eli kaupunginosan kehittämiskonsepti, johon tämäkin työ liittyy. Konseptista kuvataan sen 

tavoitteet, prosessin kulku ja diplomityön liityntäpinnat. Neljäs luku toimii aiempien lukujen synteesinä ja siinä 

kuvataan viisivaiheinen menetelmä, joka toimii kaupunginosan kehittämiskonseptin tukena. Menetelmä kuvataan 

ensin kokonaisuudessaan, minkä jälkeen vaihe kerrallaan teoria- ja empiriaosioiden avulla perustellen. Lopuksi 

esitellään menetelmästä saatava informaatio ja sen käyttökohteet kaupunginosan kehittämiskonseptissa. 
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Abstract 

The problem behind this research is long duration of urban planning process in specific areas. The excessive duration 

is a result of many things. One is that in the process there are multiple stakeholders. Large amount of stakeholders 

poses challenges to collaboration and performance in the process. However, nowadays there is commonly accepted 

view that in the future, the urban planning process will become more participative and all the stakeholders will be 

taken in the account in the very early phases of process. 

 

This more participating urban planning process is now introduced by A-Insinöörit. The process is called urban 

development alliance (UDA). The core concept of UDA is as a consult to facilitate the cooperation of the stakeholders 

by very participative way of operating. The main goal of the UDA is to create an attractive area with an efficient 

schedule. In process a special vision is developed for the area under planning. After the creation the vision is realized 

as concrete drafts about how the area will look like when ready and eventually a specific plan about the area. The 

purpose of this thesis is to research the challenges in the urban planning process and develop a method that can be 

used to help UDA process to tackle those problems. 

 

Thus, the main goal of the research is to create a method that can evaluate the vision and the drafts within the UDA 

process in the end user point of view. The end user is modelled as a buyer of single family house, apartment in the 

apartment house and business place and the value is measured by willingness to pay. The method enables planners 

to evaluate the vision of the area in general level and drafts more specific level. The other goal of the research is to 

map the challenges around the land use and urban planning processes in Finland. 

 

After the introduction, the first chapter which is theory part, consider a variety of value measurement tools that can 

be used in urban planning. Additionally there is a literature review of how different features such as environment, 

services, architecture and public transportation affect to real estate prices. The second chapters deals with the 

problematics of land use. The problematics is researched from the literature and by interviewing variety of authorities. 

The chapter also includes the description of the UDA process. The chapter after problematics considers the created 

five-staged method. The method is described first as a whole and then a stage by stage by rationalizing with earlier 

chapters. 

Additional Information 
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ALKUSANAT 

Tämä työ käsittelee arvonmääritystä kaavoituksen ja aluesuunnittelun kentässä. Työ 

liittyy A-Insinöörien uuteen liiketoimintakonseptiin ja sen päätarkoitus on kehittää 

konseptiin menetelmä, jolla voidaan arvioida asuinalueen visiota ja siihen liittyviä 

suunnitelmavaihtoehtoja loppukäyttäjän kokeman arvon näkökulmasta. Työ liittyy myös 

Business in Built Environment (BBE) -hankkeeseen [Energizing Urban Ecosystems 

(EUE)], jossa tarkastellaan kaupunkikehittämiseen uusia liiketoimintamalleja. 

Työn ovat ohjanneet yliopiston puolelta professori Harri Haapasalo ja A-Insinöörien 

puolelta Kaupunki- ja kiinteistökehityksen rakennuttajajohtaja Jukka Kettunen. 

Molempia ohjaajia haluan kiittää tuesta ja hyvistä keskusteluista aihepiiriin liittyen. 

Lisäksi haluan kiittää kaikkia haastatteluihin osallistuneita asiantuntevista lausunnoista, 

kehitysehdotuksista ja mielenkiinnosta aiheeseen. Diplomityötä on mielekästä tehdä, kun 

se herättää kiinnostusta asiantuntijoidenkin keskuudessa. Haastateltavista haluan 

erityisesti kiittää asemakaava-arkkitehti Jere Klamia, joka aktivoi Oulun ympäristötalon 

väkeä osallistumaan työhön. Kiitokset myös tuotantotalouden tutkimusryhmän 

henkilökunnalle ja toimistokavereille avusta ja työviihtyvyyden varmistamisesta. 

 

Oulussa, 31.7.2015 Johan Matinmikko 
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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen taustaa 

Perimmäisenä ongelmana diplomityön taustalla on kaavoitusprosessin liian pitkänä 

koettu kesto tietyillä alueilla. Rinkinen (2007) tutki asemakaavoituksen kestoa kunnissa 

ja kaupungeissa ja sai prosessin kestoksi keskimäärin 10,3 kuukautta. Keskimääräinen 

kesto ei ota huomioon hyväksymisen jälkeisiä valituksia, jotka pidentävät prosessia 

vuodesta kahteen. Tutkimuksessa havaittiin, että vaihtelu asemakaavoitusprosessin 

kestossa on kaupunkien välillä suurta. Esimerkiksi Espoossa, jossa kaavaprosessi kestää 

kauimmin, mediaanikestoksi saatiin noin kaksi vuotta. Noin puolet kaavaprosesseista 

kestävät yli mediaanin ja kolmasosa yli 2,5 vuotta. 

Kaavoituksen useinkin liian pitkä kesto johtuu monista asioista, joista yksi on se, että 

prosessissa on mukana lukuisia eri sidosryhmiä. Mukana ovat useimmiten kaupunki, 

maanomistaja, rakennusliike, erilaisia virastoja, yrityksiä, asukkaita ja yhdistyksiä. 

Osallisten suuri lukumäärä asettaa haasteita prosessin yhteistoiminnalle ja läpiviemiselle. 

Nykyään onkin vallalla käsitys, että kaavoitus on tulevaisuudessa menossa suuntaan, 

jossa yhteistoiminta on koordinoidumpaa ja erilaiset osalliset otetaan aktiivisesti 

huomioon jo aluesuunnitteluprosessin alkuvaiheessa. 

Tällaista aluesuunnittelua on ottamassa käyttöön A-Insinöörit ensimmäisenä Suomessa 

uuden Kaupunginosan kehittämiskonseptin avulla. Kehittämiskonseptin perusajatuksena 

on konsulttityönä fasilitoida aluesuunnittelun yhteistoiminta hyvin osallistavalla 

toimintaperiaatteella ja aktiivisesti viedä suunnittelua eteenpäin. Konseptin tavoitteena 

on houkutteleva ja kaavataloudellisesti kestävä kaupunginosa, joka pystytään 

suunnittelemaan tehokkaalla aikataululla hyvän yhteistoiminnan ja ongelmien 

ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn avulla. Kaupunginosan suunnittelukonseptissa kehitetään 

suunniteltavalle kaupunginosalle visio, joka konkretisoidaan erilaisiksi 

suunnitelmavaihtoehdoiksi ja lopulta tarkaksi suunnitelmaksi kaupunginosasta. Tämän 

diplomityön tarkoitus on tutkia kaavoituksen ja maankäytön problematiikkaa, jota A-

Insinöörien prosessissa mahdollisesti kohdataan ja lisäksi kehittää konseptiin menetelmä, 

jolla maankäytön problematiikan ratkaisemista voidaan parantaa.  
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1.2 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksen päätavoite on kehittää menetelmä, joka toimii kaupunginosan 

kehittämiskonseptin tukena parantamalla maankäytön keskeisimpien haasteiden 

ratkaisemista ja arvioilla tämän eri vaiheiden tuloksia alueen loppukäyttäjän 

näkökulmasta. Loppukäyttäjää mallinnetaan asuinpientalon, asuinkerrostaloasunnon tai 

liiketilan ostajana ja loppukäyttäjän kokemaa arvoa mitataan maksuhalukkuuden avulla. 

Menetelmä mahdollistaa konseptisuunnitelmien vertailun ja rahamääräisen arvottamisen 

sekä vision arvioimisen yleisellä tasolla. 

Lisäksi työ käsittelee kaavoituksen problematiikkaa ongelmallisten kaavojen, ongelmien 

syiden, seurausten ja ehkäisyn näkökulmasta. Tutkimus käsittelee myös lukuisia 

arvonmääritys ja arviointityökaluja. 

Diplomityön tutkimuskysymykset ovat: 

1. Mitä ja millaisia työkaluja voi käyttää arvonmääritykseen ja kaavaratkaisujen 

arviointiin ja vertailuun 

2. Mitkä ovat nykyisten maankäytön suunnitteluprosessien keskeisimmät haasteet 

3. Millaisella menetelmällä maankäytön haasteiden ratkaisemista voi parantaa 

1.3 Työn toteutus ja sisältö 

Työn tutkimuskysymyksiin on pyritty vastaamaan aikaisemman tutkimuksen, 

haastattelujen ja edellä mainituilla tavoilla saadun informaation yhdistämisen keinoin. 

Tutkimuksen toteutusta kuvataan kuvassa 1. 

Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee arvonmääritys ja arviointityökaluja. 

Työkalustoa on kartoitettu, jotta voitaisiin muodostaa kuva arvonmäärityksestä ja 

muodostaa pohja edelleen kehitettävälle menetelmälle, jolla kyetään parantamaan 

maankäytön haasteiden ratkaisemista. Kartoitus on tehty tutkimalla aikaisempaa 

aihepiiriä käsittelevää kirjallisuutta ja tutkimusta. 
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Toinen tutkimuskysymys taas käsittelee haasteita, joita maankäytön suunnittelun parissa 

työskentelevät ja toimivat ihmiset kokevat alueen suunnitteluprosessin aikana. 

Haasteiden selvittämisen taustalla on halu kartoittaa ympäristöä, jossa tutkimuksessa 

luotava menetelmä tulee toimimaan ja haasteita, joita menetelmä tulee kohtaamaan. 

Maankäytön suunnitteluympäristön haasteita on selvitetty kahdella tavalla. 

Ensimmäiseksi on tutustuttu aikaisempaan tutkimukseen Suomesta ja ulkomailta, minkä 

jälkeen on haastateltu useita asiantuntijoita Oulussa ja Espoossa. 

Kolmas tutkimuskysymys on ensimmäisen ja toisen synteesi. Siihen vastatessa kehitetään 

menetelmä, jolla edellä mainittujen maankäytön haasteiden ratkaisemista voidaan 

tehostaa arvonmääritystyökalujen keinoin. Menetelmä nojaa paljolti aikaisempaan 

tutkimukseen ja ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ja sen vastaukseen luoden 

kuitenkin laajemman viitekehyksen kaavaratkaisujen arvioinnille.  

 

Kuva 1. Tutkimuksen toteutus 

 

Johdannon jälkeen työn ensimmäinen luku eli teoriaosio käsittelee kaavoituksessa 

käytettyjä työkaluja kaavaratkaisujen arviointiin ja arvottamiseen. Luvussa perehdytään 

maksuhalukkuuden käsitteeseen, ulkoisvaikutuksiin ja kahdentyyppisiin menetelmiin, 

jotka ovat ei-myytävien ja myytävien hyödykkeiden arvonmääritystyökalut. Työkalut 

esitellään, niiden toimintaperiaate kuvataan esimerkein ja selitetään hyödykkeet, joiden 

arvottamiseen työkaluja on perinteisesti käytetty. Ei-myytävien hyödykkeiden 

arvonmääritystyökaluista työssä käsitellään contingent valuation method (CV), välillisen 

hyvän menetelmä, hedoninen regressio (HR) ja matkakustannusmetodi (TCM). 

Myytävien hyödykkeiden arvonmääritystyökaluista työ esittelee perinteisimmät eli 
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kauppa-arvomenetelmä, kustannusarvomenetelmä ja tuottoarvomenetelmä. Lisäksi työ 

käsittelee joukon multikriteerimenetelmiä, joilla erilaisia kaavaratkaisuja ja 

suunnitelmavaihtoehtoja voidaan pisteyttää. Menetelmien joukkoon kuuluu painotettu 

summaus, yleistetty konkordanssianalyysi, yleistetty kaksoisindeksianalyysi, 

uudelleenpisteytysmenetelmä ja kvalitatiivinen konkordanssianalyysi. Työ käsittelee 

vielä kaksi erityyppistä multikriteerimenetelmää, jotka ovat suunnittelutase ja 

tavoitteiden saavutusmatriisi. Teoriaosion lopussa on vielä kirjallisuuskatsaus 

arvonmääritykseen, jossa käsitellään ympäristöllisten ominaisuuksia, arkkitehtuurin, 

palveluiden ja liikenneyhteyksien hintavaikutusta kiinteistöihin aikaisemman 

tutkimuksen valossa. 

Seuraava eli kolmas luku on työn empiriaosio. Siinä käsitellään kaavoituksen ja 

maankäytön problematiikkaa laaja-alaisesti. Luvun alussa käsitellään perusasiaa 

kaavoituksesta ja maankäytöstä eli kuvataan Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 

näkökulma kaavoitukseen, eri kaavatyypit ja tonttijako sekä kaavoitusprosessin yleinen 

kulku. Seuraavaksi perehdytään kaavoituksen ja maankäytön problematiikkaan. Luvussa 

lähteinä toimivat aikaisempi tutkimus ja Oulun ja Espoon alueella tehdyt 

asiantuntijahaastattelut. Kaavoituksen problematiikkaa käsitellään aloittamalla 

asemakaavoituksen kestosta Suomessa, josta siirrytään konfliktien yleisyyteen ja 

osapuoliin, konfliktiherkkiin kaavoihin ja konfliktien syihin ja vaikutuksiin. Lisäksi 

käsitellään maanhankinnan problematiikkaa sekä perustajaurakoinnin tuomia haasteita. 

Luvun lopussa kuvataan myös A-Insinöörien uusi liiketoimintakonsepti eli 

kaupunginosan kehittämiskonsepti, johon tämäkin työ liittyy. Konseptista kuvataan sen 

tavoitteet, prosessin kulku ja diplomityön liityntäpinnat. 

Neljäs luku toimii aiempien lukujen synteesinä ja siinä kuvataan viisivaiheinen 

menetelmä, joka toimii kaupunginosan kehittämiskonseptin tukena. Menetelmä kuvataan 

ensin kokonaisuudessaan, minkä jälkeen vaihe kerrallaan teoria- ja empiriaosioiden 

avulla perustellen. Lopuksi esitellään menetelmästä saatava informaatio ja sen 

käyttökohteet kaupunginosan kehittämiskonseptissa. 
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2 KAAVOITUKSESSA KÄYTETTÄVÄT MENETELMÄT 

ERILAISIEN KAAVARATKAISUJEN ARVOTTAMISEEN 

JA ARVIOINTIIN 

Taloustieteessä (esim. Fujiwara & Campbell) pyritään arvottamaan erilaisten asioiden 

vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Asioita voivat olla esimerkiksi toimintatapa, 

hyödyke, palvelu tai elämäntapahtuma ja niiden vaikutuksia kutsutaan hyödyksi (utility), 

joka voi olla positiivinen tai negatiivinen. Jos ajatellaan, että yksilön hyöty voidaan 

ilmaista yksilön kuluttamien myytävien ja ei-myytävien tuotteiden funktiona saadaan 

hyötyfunktio:  

u(C,Q)  (1) 

, jossa C kuvaa myytävien ja Q ei-myytävien hyödykkeiden kulutusta. (Fujiwara & 

Campbell 2011.) 

Tämä luku kuvaa erilaisia työkaluja ja instrumentteja joita voidaan käyttää hyväksi 

päätöksenteossa, kun se vaatii erilaisten asioiden arvottamista. Hubbard (2010) esittää 

kuusi arvotustyökalujen tarjoamaa etua. Lista on yhdistelmä erilaisten työkalujen eduista, 

sillä käytännössä harva työkalu sisältää kaikki kuusi. Hubbardin mukaan työkalu on hyvä 

jos se yhdistelee muutamaakaan. 

Ensinnäkin työkalut havaitsevat asioita, joita ihminen ei havaitse. Yksinkertaisesti 

virtamittari havaitsee virran ja volttimittari jännitteen. Toinen etu on, että työkalut ovat 

johdonmukaisempia kuin ihmiset. Esimerkiksi kyselytutkimus on työkalu, joka 

johdonmukaistuu vastaajien lukumäärän kasvaessa. Kolmas etu on, että työkalut voidaan 

kalibroida ottamaan huomioon virhelähteitä. Virhelähteitä voi johdonmukaisesti 

eliminoida esimerkiksi painokertoimilla. Työkalut voivat myös tarkoituksella jättää 

huomiotta tiettyjä asioita, joihin rationaalisesti ajatteleva ihminen puuttuu. Esimerkiksi 

opettajan arvosteleman esseen arvosanaan vaikuttavat välttämättä opettajan 

ennakkokäsitykset opiskelijan taitotasosta tai lääkärin arvioita vääristää, jos hän tietää, 

kenelle potilaalle annettaan tutkimuksissa lumelääkettä ja kenelle oikeaa. Viides 

työkalujen etu on, että työkalut dokumentoivat ja tallentavat informaatiota. Viimeinen 

yleisetu työkalujen käytössä on kustannustehokkuus. Työkalut prosessoivat dataa 

nopeammin kuin ihmiset ja ovat näin kustannustehokkaita. (Hubbard 2010.) 
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Tässä luvussa tutkitaan arvostustyökaluja Fujiwaran ja Campbellin esittämän funktion 

muuttujien mukaisesti eli jakona on ei-myytävien ja myytävien tuotteiden arvostaminen. 

Tutkimuksessa esiintyy myös erilaisia kombinaatiomenetelmiä, joissa käsitellään yhtä 

aikaa suurempia kokonaisuuksia eli arvostetaan samaan aikaan sekä myytäviä että ei-

myytäviä komponentteja sisältäviä ratkaisuja. Tällaisia menetelmiä esitellään 

kolmannessa ja neljännessä alaluvussa. 

2.1 Kaavaratkaisujen arvottaminen ja arvonmääritys – Non-market 

goods ja ulkoisvaikutukset 

Ei-myytävillä hyödykkeillä tarkoitetaan esimerkiksi parannuksia elinympäristössä eli 

hyödykkeitä, joille ei suoraan voi määrittää markkinahintaa (Kahneman et al. 1997). Kun 

halutaan muuttaa hyöty rahaksi, voidaan käyttää hyötyfunktiosta johdettua epäsuoraa 

hyötyfunktiota. Siinä hyöty arvioidaan rahan avulla eli lukumäärän sijasta rahaa 

käytetään kulutettujen hyödykkeiden mittarina. Tällöin saadaan yksilön kokemaksi 

arvoksi funktio: 

v(p,Q,M)  (2) 

Yksilön epäsuora hyötyfunktio kuvaa yksilön maksimaalista hyötyä, kun muuttujina ovat 

myytävien tuotteiden hintataso (p), yksilön tulot (M) ja ei myytävät hyödykkeet. Tämän 

alaluvun tarkoitus on keskittyä näihin ei-myytävien hyödykkeiden tasojen muutoksiin ja 

pyrkiä kartoittamaan näiden muutoksien vaikutusta yksilön kokemaan arvoon tai 

epäsuoraan hyötyfunktioon. (Fujiwara & Campbell 2011.) 

Kun määritellään ei-myytävien hyödykkeiden arvoa, tieteellisessä tutkimuksessa 

korostuu kaksi käsitettä ja mittaria, jotka ovat maksuhalukkuus (WTP, willingness to pay) 

ja hyväksymishalukkuus (WTA, willingness to accept). WTP ilmoittaa kuinka paljon 

osapuoli on valmis maksamaan saadakseen jonkin hyödykkeen, joka vaikuttaa hänen 

hyvinvointiinsa positiivisesti ja WTA taas ilmoittaa kuinka paljon korvausta tai 

kompensaatiota osapuoli vaatii hyväksyäkseen jonkin hyvinvointiaan heikentävän 

muutoksen. (Hanemann 1991.) Mäler (1974) esitti WTP:n ja WTA:n konseptit 

matemaattisesti kahden yhtälön avulla: 

v(p, Q0, M) = v(p, Q1, M-WTP)  (3) 
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v(p, Q1, M) = v(p, Q0, M+WTA)  (4) 

Yhtälöissä kirjainmerkinnät on muutettu vastaamaan Fujiwaran ja Campbellin (2011) 

käyttämiä. Ensimmäinen yhtälö kuvaa tilannetta, jossa ei-myytävissä hyödykkeissä Q 

tapahtuu muutos Q0 
 Q1, jonka yksilö kokee positiivisena. WTP kuvaa sitä rahamäärää 

eli tulojen pienenemistä, jonka hän on valmis tästä muutoksesta maksamaan. Toisessa 

yhtälössä taas tapahtuu päinvastainen eli negatiivinen muutos Q1 
 Q0, jossa WTA 

ilmaisee sitä rahamäärää eli tulojen kasvua, jolla henkilö on valmis tämän muutoksen 

hyväksymään. (Mäler 1974.) 

Ei-myytävien hyödykkeiden arvojen eli käytännössä WTP:n ja WTA:n mittaamiseen on 

olemassa lukuisia eri työkaluja. Työkalujen luokittelemiseen, niin ikään on olemassa 

useita viitekehyksiä. Balderjahn (2003) jakaa työkalut sillä perusteella, miten tieto on 

kerätty eli yksilötasolla vai suuremmista kokonaisuuksista. Nagle ja Holden (2002) taas 

ottavat huomioon lisäksi, että tutkitaanko oikeita ostoja/hyväksymisiä vai hypoteettisia. 

Myös Breidert et al. (2006) pitää tätä lähtökohtana ylimmän tason luokitteluun. Siinä 

työkalut jaetaan kahteen kategoriaan, jotka ovat sanottu mieltymys (stated preference) ja 

paljastettu mieltymys (revealed preference). Ensimmäinen perustuu simuloituun 

tilanteeseen, jossa tutkittavilta kysytään, paljonko he olisivat valmiita maksamaan tietystä 

hyödykkeestä. Toisen tyypin työkaluissa lähdeaineistona käytetään jo tapahtuneita 

transaktioita. Fujiwara ja Campbell (2011) lisäävät luokitteluun vielä kolmannen 

menetelmätyypin, joka on tyytyväisyysnäkökulma (Life Satisfaction Approach). LSA on 

uusi menetelmä, jossa ei tehdä kyselytutkimuksia vaan informaation lähteenä käytetään 

tutkimuksia, jossa seurataan ei-myytävien hyödykkeiden vaikutusta ihmisen 

elämänlaatuun. 

2.1.1 Ulkoisvaikutukset 

Ulkoisvaikutukset ovat sellaisia vaikutuksia, jotka aiheutuvat tietystä toimenpiteestä, 

mutta niitä ei ole sisällytetty tuotantokustannuksiin tai hintoihin (Dasgupta & Pierce  

1974). Stiglitzin (1986) mukaan ulkoisvaikutukset ovat sellaisia yksilöiden tai yritysten 

toimia, joilla on toisiin yksilöihin tai yrityksiin kohdistuvia vaikutuksia, joista nämä eivät 

maksa tai näille ei makseta.   Dasgupta ja Pierce (1974) määrittelevät ulkoisvaikutuksille 

kaksi ehtoa, jotka ovat riippuvuussuhde-ehto ja hinnoittelemattomuusehto ja joiden on 

täytyttävä samanaikaisesti. Riippuvuussuhde-ehto tarkoittaa, että ulkoisvaikutuksia 
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esiintyy, kun tuottajien tai kuluttajien toimenpiteet vaikuttavat muiden tuottajien tai 

kuluttajien hyvinvointiin. Hinnoittelemattomuusehto taas tarkoittaa, että ulkoisia 

vaikutuksia ei kompensoida eikä niillä ole selkeää hintaa. 

Ooi ja Le (2013) tutkivat täydennysrakentamisen vaikutusta paikallisten asuntojen 

hintaan. Tutkimuksen mukaan täydennysrakentamisella on selkeitä vaikutuksia 

ympäröivien asuntojen hintaan. Tätä täydennysrakentamisen positiivista tai negatiivista 

asunnon arvon muutosta voidaan pitää tyypillisenä esimerkkinä ulkoisvaikutuksesta.  

2.1.2 Contingent Valuation 

Niin sanottu contingent valuation -menetelmä (CV) on laajasti käytetty ei-myytävien 

hyödykkeiden arviointityökalu erityisesti kustannus-hyöty analyysissä ja ympäristöllisten 

vaikutuksien arvioinnissa (Venkatachalam 2004). Alkuperäinen CV -menetelmä on 

Ciriacy-Wantrupin (1947) kehittämä. Kehittäjän mielestä maaperän eroosion estäminen 

tuottaa niin sanottuja ekstra markkinaetuja, jotka ovat yleistä hyvää. Kirjoittajan mukaan 

yksi keino mitata tätä yleistä hyvää on mitata ihmisten maksuhalukkuutta 

kyselytutkimusten kautta. Nykyään CV-menetelmällä mitataan maksuhalukkuutta hyvin 

monenlaisilla osa-alueilla. Esimerkiksi veden laatu, virkistäytymispaikkojen läheisyys, 

palveluiden, urheilukenttien tai -stadionien läheisyys ovat yleisiä asioita, joiden 

vaikutuksia yksilöihin halutaan mitata rahassa. (Boardman et al. 2006.) 

Mitattaessa muutosta hyvinvoinnin taloustieteen mukaan keskeiseksi kysymykseksi 

nousee se, miten ihmiset ovat halukkaita vaihtamaan varallisuutta ja elämänlaatua 

(esimerkiksi palveluiden läheisyyttä) toisiinsa. Kysymys on rajasubstituutio asteesta 

elämänlaadun muutosten ja varallisuuden välillä. Hyvinvoinnin taloustiede lähtee lisäksi 

olettamuksesta, että yksilö osaa parhaiten punnita varallisuuden ja eri tekijöiden 

tuottaman hyvinvoinnin sekä tehdä niiden välillä vaihtokauppaa. (Tervonen 1999.) 

Kiukaanniemi et al. (1991) mukaan CV-menetelmässä pyritään luomaan hypoteettiset 

markkinat, joiden tarkoitus on jäljitellä tavallisia osto- ja myyntitilanteita. Hypoteettisten 

markkinoiden muodostamiseksi tulee määritellä seuraavat markkinoiden ominaisuudet: 

- oston ja myynnin kohteena oleva tuote tai palvelu 

- hyödykkeen nykyinen käyttömahdollisuus ja sen vertailut 
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- institutionaalinen rakenne, jonka vallitessa hyödykettä tarjotaan 

- maksutapa eli millä tavoin hyödykkeen hinta peritään 

- jonkinlainen päätöksenteko, joka määrittelee muutoksen toteutumisen 

 

Boardmanin et al. (2006) mukaan CV-menetelmä on itse asiassa yläkäsite erilaisille 

tiedonkeruumenetelmille, joille on yhteistä kyselytutkimus. CV:n yleisessä muodossa 

tutkimus etenee seuraavasti. Ensimmäiseksi valitaan tietty otosjoukko populaatiosta. 

Seuraavaksi heiltä kysellään kysymyksiä siitä, kuinka he arvostaisivat erilaisia asioita. 

Sitten heidän vastauksensa tarjoavat informaatiota, jonka perusteella tutkijat voivat 

arvioida joukon maksuhalukkuutta. Lopuksi tulokset ekstrapoloidaan koskemaan koko 

populaatiota. 

Eri tutkijat sisällyttävät erilaisia tiedonkeruumenetelmiä CV-menetelmän alle. Alla on 

kuvattu kolme suoraa tiedonkeruumenetelmää, jotka ovat avoin WTP –menetelmä, 

suljettu iteratiivinen tarjous ja tärkeysjärjestysmenetelmä (contingent ranking method). 

Menetelmille on yhteistä, että ne kysyvät arvostuksia suoraan. Avoin ja suljettu 

menetelmä pyrkivät saamaan selville jokaisen vastaajan WTP:n ja 

tärkeysjärjestysmenetelmä pyrkii luomaan tärkeysjärjestysprofiilin keskittymättä sen 

tarkemmin yksilöiden preferensseihin. Lisäksi esitellään yksi epäsuora WTP-menetelmä 

eli ”kansanäänestys”(Dichotomous choice method). (Boardman et al. 2006.)  

Avoin WTP-menetelmä 

Avoin WTP-menetelmä on tiedonkeruumenetelmä, jossa vastaajia pyydetään suoraan 

ilmoittamaan heidän maksimaalinen maksuhalukkuutensa hyödykkeestä, jota pyritään 

arvostamaan. Kysymys voi olla esimerkiksi: ”Mikä olisi suurin summa, jonka olisit 

valmis maksamaan lisäverona, että lähellä olevalle metsäalueelle ei rakenneta?” Avoin 

WTP-menetelmä ei nykyään ole tutkijoiden suurimmassa suosiossa, sillä se saattaa 

aiheuttaa epärealistisia arvostuksia, sillä vastaajat tarvitsevat usein opastusta asioiden 

arvostamiseen. (Christie 2007.) 

Suljettu iteratiivinen tarjous 

Tässä menetelmässä vastaajilta kysytään, että ovatko he valmiit maksamaan jonkun tietyn 

summan jostain hyödykkeestä. Jos vastaaja vastaa myöntävästi arvo nousee 
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inkrementaalisesti. Kyselyä jatkuu ja summaa nostetaan, kunnes vastaaja ilmaisee, ettei 

ole enää halukas maksamaan hyödykkeestä kyseistä summaa. Vastaavasti jos vastaus 

ensimmäiseen kysymykseen on kieltävä, jatketaan kyselyä pienentämällä summaa 

kunnes vastaaja ilmaisee halukkuutensa maksaa hyödykkeestä kyseinen summa.  Suljettu 

iteratiivinen tarjous oli aikanaan suosituimpia menetelmiä, mutta se menetti suosiotaan 

tutkimustulosten myötä, jotka osoittivat että menetelmän tuottama arvo riippuu 

merkittävästi aluksi esitetystä aloitusarvosta. (Christie 2009.) 

Tärkeysjärjestysmenetelmä 

Tärkeysjärjestysmenetelmässä vastaajia pyydetään laittamaan erilaisia arvostettava asia 

– rahamäärä -yhdistelmiä tärkeysjärjestykseen. Esimerkiksi vastaajaa pyydetään 

järjestelemään kombinaatioita, joissa veden laatua ja verotusta yhdistellään asteikolla 

matala veden laatu ja matala verotus ja korkea veden laatu ja korkea verotus. 

Kombinaatiot järjestellään mieltymyksien mukaan mielekkäimmästä vähiten 

mielekkääseen. Tämä tärkeysjärjestys tarjoaa pohjan yksilön maksuvalmiuden 

määrittämiseen. Menetelmässä voidaan jättää arvojärjestys myös tekemättä ja vastata 

jokaiseen kohtaan yksinkertaisesti kyllä tai ei (Fujiwara & Campbell 2006). Menetelmällä 

on yhtymäkohtia suljettuun iteratiiviseen tarjoukseen, mutta sillä erotuksella että kaikki 

vaihtoehdot annetaan tiedoksi yhtä aikaa. Tärkeysjärjestysmenetelmässä vastaajan on 

myös merkittävästi helpompi toimia kuin esimerkiksi avoimessa WTP-menetelmässä, 

mikä on arvokas asia, sillä arvostettavat asiat ovat usein hyvin monimutkaisia ja vaativat 

asiantuntemusta. Myös tätä menetelmää arvioineissa tutkimuksissa käy ilmi, että 

tuloksiin vaikuttaa mitä vaihtoehtoja ja millä skaalalla vastaajille esitetään. (Boardman et 

al. 2006.) 

”Kansanäänestys” 

Kansanäänestys on binäärinen menetelmä, jossa kysellään samanlaisia kysymyksiä kuin 

suljetussa iteratiivisessa tarjouksessa. Binäärisyys tulee siitä, että vastaukset ovat joko 

kyllä tai ei. Menetelmä eroaa iteratiivisesta tarjouksesta siten, että jokainen vastaaja saa 

yhden satunnaisesti määritetyn hinnan ja heiltä kysytään, että ovatko he valmiit 

maksamaan kyseisen summan hyödykkeestä. Vastaajia tulee olla paljon ja vastauksista 

muodostetaan histogrammi, jossa ”Kyllä”-vastanneiden osuus kaikista vastanneista 
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ilmoitetaan esitetyn arvon funktiona. Tällöin saadaan käyrä, joka lähestyy yhtä nollassa 

ja nollaa, kun ehdotettu arvo kasvaa. ”Kyllä”-vastanneiden osuus toimii samalla 

hyväksynnän todennäköisyytenä eli maksuhalukkuudelle voidaan johtaa likimääräinen 

matemaattinen kaava: 

WTP = v∑[hyväksymisen todennäköisyys hinnalla kv] 

, jossa v on esitettyjen hintojen haarukka eli histogrammin palkin leveys, N on eri arvojen 

lukumäärä eli palkkien lukumäärä ja k vaihtelee välillä [0,N]. Menetelmää pidetään 

kuitenkin tarpeettoman työläänä ja se vaatii erittäin suuren otoksen vastaajia, mutta siinä 

ei toisaalta esiinny muiden menetelmien sisältämiä virheitä, kuten arvoehdotusten 

vaikutusta. (Boardman et al. 2006) 

Menetelmän kritiikki 

CV-menetelmää on tähän mennessä käytetty lähinnä ympäristöllisten negatiivisten 

vaikutusten tutkimuksessa. Esimerkiksi Mundy ja McLean (1998) tutkivat CV:n avulla 

lähellä olevan sulaton tuottamien päästöjen vaikutuksia. Simons (2002) taas tutki PCB-

klooriyhdistepäästöjen vaikutusta. Jenkins-Smith et al. (2002) tutkimukset koskivat 

raskasmetallien saastuttamaa maaperää. Kun edellä mainittujen tutkimustuloksia 

verrattiin oikeiden kauppahintojen analyysiin, huomataan, että CV yliarvioi arvonlaskua 

rajusti. Myös muissa ympäristövahinkoja tarkastelevissa tutkimuksissa huomattiin, että 

CV yliarvioi ympäristövahinkojen negatiivisia vaikutuksia asuntojen hintaan (Roddewig 

& Frey 2006). Osasyynä negatiivisten vaikutusten ylikorostumiseen on CV:n 

kysymyksenasettelu. Kun kuluttajalta kysytään asumisesta esimerkiksi lentokentän, 

vankilan tai muun epämiellyttävän kohteen läheisyydessä, kuluttaja keskittyy vain 

tutkimuksen kohteena olevaan epämiellyttävään ulkoisvaikutukseen ja kaikki hyvät asiat 

jäävät vähemmälle painoarvolle ja negatiiviselle vaikutukselle tulee annettua liian 

painokas arvio. (Bell 1999.) Toinen syy epätarkkuuksille on, että CV:n hypoteettisessa 

tilanteessa kuluttaja ei ole rahallisesti vastuussa vastauksestaan, mikä ei motivoi 

miettimään asiaa kokonaisuutena objektiivisesti (Mathews 2008). 

Tieteessä suurin syy CV:n käyttämiseen on olemassa olevan myyntidatan vähäinen määrä  

(Mathews 2008). Tämä saattaa selittää sen, miksi sitä käytetään juuri harvinaisempien 
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negatiivisten asioiden arvostamiseksi. Yleisempien positiivisten vaikutusten 

analysoimiseksi käytetään tilastollisesti monimutkaisempaa myyntidatan analyysiä, joten 

tutkimusta CV:n tarkkuudesta positiivisten ulkoisvaikutusten tapauksissa ei juuri ole.  

2.1.3 Välillisen hyvän menetelmä 

Jotkut julkiset projektit synnyttävät välillisiä hyödykkeitä, joita voidaan käyttää hyväksi 

esimerkiksi yksityisen liiketoiminnan inputtina. Esimerkiksi kunnan keinokasteluprojekti 

voi tarjota kastelukapasiteettia myös paikalliselle viljelijälle. Jos tämä välillinen hyödyke 

eli vesi voitaisiin myydä toimivilla markkinoilla, sen arvo voitaisiin määritellä suoraan 

markkinahinnoista ja kysyntäkäyristä. Jos tällaista mahdollisuutta toimiviin markkinoihin 

ei ole, täytyy arvo arvioida muilla keinoin. Välillisen hyödyn menetelmä on 

yksinkertainen työkalu, jolla pyritään arvioimaan tällaisia projekteja ja niiden tuottamia 

välillisiä hyötyjä muille toiminnoille, kuten yrityksille. Esimerkin tapauksessa 

keinokasteluprosessin arvo viljelijälle voidaan määrittää hänen tuottojensa kasvusta. 

Yleisellä tasolla sanottuna, vuotuinen hyöty projektista on yhtä suuri kuin muiden 

liiketoimintojen vuotuisten tuottojen muutos, eli: 

Vuotuinen arvo = Tuotot (projektin kanssa) – Tuotot (ilman projektia) 

Projektin kokonaisarvo jollekin liiketoiminnalle voidaan laskea diskonttaamalla vuotuiset 

arvot nykyhetkeen.  

Välillisen hyvän menetelmää voidaan käyttää arvostamaan esimerkiksi koulutusta tai 

henkistä pääomaa. Sitä voidaan myös soveltaa julkisten rakennushankkeiden 

sivuvaikutusten arviointiin. Menetelmä on hyvin yksinkertainen ja tästä syystä hieman 

kömpelö. Eräs keskeinen ongelma siinä on, että menetelmässä oletetaan, että kaikki 

projektin tuomat hyödyt näkyvät liiketoiminnan tuotoissa. Projektilla voi olla myös muita 

hyötyjä; esimerkiksi se voi parantaa yrittäjän elämänlaatua tai työssä viihtyvyyttä, joiden 

arvoihin välillisen hyvän menetelmä ei puutu. Tämän takia menetelmä usein yli- tai 

aliarvioi projektista seuraavaa hyötyä tai haittaa. (Boardman et al. 2006.) 
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2.1.4 Hedoninen regressio 

Edellä kuvatuissa yksinkertaisissa menetelmissä on selkeistä rajoitteita, joista kaksi 

ongelmaa on keskeisiä seuraavan työkalun kannalta. Ensimmäinen on huomiotta 

jätettyjen muuttujien ongelma ja toinen on ihmisten väliset erot. Edellä esitetyt 

yksinkertaiset menetelmät tutkivat yhtä muuttujaa pitäen muut vakiona, vaikka 

todellisuudessa näin ei ole. Jos tutkitaan julkista keinokasteluprojektia ja sen vaikutusta 

viljelijän hyötyyn huomataan, että ainoa tapa määrittää viljelijän tuotot ilman projektia 

on tutkia tuottoja ennen keinokastelujärjestelmää. Näin tehdessä kaikki tuoton nousu 

joudutaan laskemaan keinokastelujärjestelmän hyödyksi vaikka vuosittaisiin tuottoihin ja 

niiden kasvuun vaikuttavat monet muutkin asiat, kuten investoinnit, sääolosuhteet, sadon 

suuruus ja niin edelleen.  Myös ihmisten väliset erot ovat huomattava virhelähde, kun 

lähdetään yleistämään yksinkertaisin menetelmin saatuja tuloksia. Ihmiset arvostavat eri 

asioita eri tavalla. Esimerkiksi huonokuuloinen ei välitä maantiestä tonttinsa vieressä, kun 

taas jollekin toiselle se voi olla asumisen este. (Boardman et al. 2006; Rosen 1974) 

Hedoninen hinnoittelumenetelmä huomioi edellä mainitun problematiikan. Menetelmä 

juontaa juurensa 1920-luvulle, jolloin Waugh (1928) tutki, kuinka erilaiset laatutekijät 

vaikuttavat eri vihannesten hintoihin. Menetelmän saattoi kuitenkin yleiseen muotoon 

Rosen (1974), jonka mallissa jokaisen tuotteen hinta voidaan ilmaista sen sisältämien 

ominaisuuksien tai attribuuttien ja näiden tasojen funktiona. Tämä funktio kasvaa 

kuluttajien arvostamien piirteiden kasvaessa, koska kuluttajat ovat valmiita maksamaan 

enemmän niistä hyödykkeistä, joissa on enemmän jotain tiettyä haluttua ominaisuutta. 

Hedoninen hintafunktio on oikeastaan tasapainohintojen tapahtumapaikka eli se 

muodostuu myyjän ja ostajan välisestä vuorovaikutuksesta vapailla markkinoilla. Kun eri 

ominaisuuksien tasoja on mahdollista muuttaa ja tutkia ostajan käyttäytymistä on 

mahdollista määrittää rajakustannuksia erilaisille ominaisuuksille. Toisin sanoen, jos 

ominaisuuden hintafunktio voidaan tarkasti arvioida eli tuotteen hinta voidaan esittää 

jonkin ominaisuutensa funktiona, niin hintafunktion kulmakerroin kuvaa yksilön 

rajakustannusta eli maksuhalukkuutta jotain tiettyä ominaisuutta tai sen kasvua kohtaan. 

(Rosen 1974) Hedonista hintojen teoriaa soveltavilla menetelmillä on mahdollista 

tarkastella esimerkiksi asuntojen erilaisien ominaisuuksien kysyntää ja tarjontaa ja näin 

saada kvantitatiivista tietoa siitä, miten eri ominaisuudet vaikuttavat asunnosta 

maksettaviin hintoihin. (Pihlajaniemi 2014). 
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Työkalun toimintaperiaate 

Nykyisessä tutkimuksessa hedonista hinnoittelumenetelmää käytetään paljon asumiseen 

ja kaupunkisuunnitteluun liittyvissä aihepiireissä, kuten viheralueiden, vesialueiden, 

tonttien ja kiinteistöjen arvostamisessa (mm. Luttik 2008; Tyrväinen, 1997; Jim 2006). 

Sirmans et al.. (2005) tarjoaa hyvän yleiskatsauksen hedonisilla metodeilla tehtyihin 

tutkimuksiin. Katsauksesta selviää hyvin millaisia asioita ja attribuutteja hedonisella 

regressiolla on tutkittu ja millaisia tuloksia tutkimukset antavat. 

Jos aihepiiriin liittyen otetaan esimerkiksi tontin arvostaminen. Hedonisen hinnoittelun 

ensimmäinen vaihe on määritellä attribuutit, jotka kuvaavat tonttia ja arvioida 

attribuuttien ja kokonaishinnan välinen suhde. Jos tontin hinta P riippuu esimerkiksi 

tontilta avautuvasta maisemasta, VIEW, sen etäisyydestä keskustaan, CBD, sen koosta, 

SIZE ja naapurustoon liittyvistä tekijöistä NBHD, niin tontin hinnalle saadaan hedoninen 

hintafunktio: 

𝑃 = 𝑓(𝐶𝐵𝐷, 𝑆𝐼𝑍𝐸, 𝑉𝐼𝐸𝑊, 𝑁𝐵𝐻𝐷)  (1)  

Etäisyys ja koko on helppo mitata, mutta maisemaa ja naapurustoa voi vaikka arvioida 

asteikolla 1-10. Muutos tontin hinnassa, joka johtuu jonkin attribuutin yksikön 

suuruisesta muutoksesta, on nimeltään sen attribuutin hedoninen hinta. Vapailla 

markkinoilla attribuutin hedonisen hinnan voi tulkita erotuksena kahden tontin, joista 

toinen on yhtä yksikköä parempi tietyn attribuutin kannalta, hinnassa. Esimerkiksi 

avautuvan maiseman hedoninen hinta rv mittaa lisäkustannusta, mikä aiheutuu kun 

ostetaan tontti hieman (yhtä yksikköä) paremmalla maisemalla. Yleensä tutkijat olettavat, 

että hedoninen hintafunktio on jollain tapaa attribuuttien tulo. Tämän oletuksen pohjalta 

voidaan funktio kirjoittaa muotoon: 

𝑃 = 𝛽0𝐶𝐵𝐷𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝛽2𝑉𝐼𝐸𝑊𝛽3𝑁𝐵𝐻𝐷𝛽2𝑒𝑥   (2) 

Parametrit β1, β2, β3 ja β4 ovat joustavia ja ne mittaavat kokonaishinnan suhteellista 

muutosta, joka johtuu tietyn attribuutin suhteellisesta muutoksesta. Oletetaan, että β1<0, 

sillä tontin hinta todennäköisesti nousee, kun etäisyys keskustaan CBD pienenee ja β2, β3, 

β4 >0, sillä tontin koon, näkymän ja naapuruston parantuessa tontin hinta kasvaa. 

(Boardman et al. 2006.) 
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Hedoninen hinta tietylle attribuutille on hintafunktion kulmakerroin sen attribuutin 

suhteen. Edellä mainitun tulomuotoisen hintafunktion tapauksessa hedoninen hinta 

esimerkiksi maisemalle rv on hinnan derivaatta maiseman suhteen: 

𝑟𝑣 =
𝜕𝑃

𝜕𝑉𝐼𝐸𝑊
= 𝛽3𝛽0𝐶𝐵𝐷𝛽1𝑆𝐼𝑍𝐸𝛽2𝑉𝐼𝐸𝑊𝛽3−1𝑁𝐵𝐻𝐷𝛽2𝑒𝑥 = 𝛽3

𝑃

𝑉𝐼𝐸𝑊
> 0  

  (3) 

Tässä tapauksessa maiseman hedoninen hinta riippuu parametrista β3, tontin hinnasta P 

ja maiseman arvosanasta. (Boardman et al. 2006.) 

Vapailla markkinoilla toimittaessa yksilöiden oletetaan maksimoivan etunsa eli 

ostaessaan tonttia heidän maksuhalukkuus WTP tietyn attribuutin paranemisesta on yhtä 

suuri kuin attribuutin hedoninen hinta. Kuvan z kuvaaja olettaa, että kaikilla yksilöillä on 

samanlaiset tulot ja samanlaiset maisemamieltymykset. Oikeassa elämässä näin ei 

kuitenkaan ole. Tämän huomioon ottaminen on hedonisen hinnoittelumenetelmän toinen 

askel. Kun otetaan huomioon edelliset seikat, yksilön WTP-funktio esimerkiksi 

maiseman paranemisesta on: 

rv = W(VIEW, Y, Z)  (4) 

, missä rv on arvioitu yhtälöstä (3), Y on yksilön tulotaso ja Z on muuttuja, joka kuvaa 

yksilön mieltymyksiä. Kolme WTP-funktiota W1, W2 ja W3 on esitetty kuvassa z. Ne 

kuvaavat eri yksilöiden maksuhalukkuutta tontin maiseman paranemisesta ja voivat 

riippua tulotasosta tai mieltymyksistä. (Boardman et al. 2006.) 

 

 

Hyödyt ja haitat 

Hedoniessa hinnoittelumenetelmässä on useita etuja ja haittoja. Menetelmän suurin etu 

on, että se tekee arvioita asioiden arvoista oikeiden valintojen ja ostosten perusteella. 

Toinen etu tulee ilmi, kun menetelmää sovelletaan kiinteistöliiketoimintaan, on että 

kiinteistömarkkinat reagoivat kohtuullisen nopeasti muutoksiin ainakin alueilla jossa 



23 

 

kaupankäynti on vilkasta. Kolmas etu liittyen edelliseen on, että kiinteistökauppojen 

tiedot ovat helposti saatavilla ja luotettavia. Viimeinen etu on, että menetelmä on hyvin 

muokattavissa eli sitä voi helposti soveltaa erilaisten hyödykkeiden arvon määritykseen, 

jos tietotaitoa löytyy. (King & Mazzotta 2000)  

Hedonisessa hinnoittelumenetelmässä on myös monia haittoja ja rajoitteita, joita ovat 

esimerkiksi: informaatio, mittausten oikeellisuus, markkinarajoitteet, asioiden 

keskinäinen riippuvuus ja hinnanmuutokset. Informaatio-ongelmalla tarkoitetaan, että 

menetelmä edellyttää tutkittavilla yksilöillä olevan hyvä tietotaso attribuutteihin 

liittyvistä positiivisista ja negatiivisista asioista ja vaikutteista, joita he ostaessaan 

hyödykkeitä kohtaavat. Toisin sanoen, heidän tulee tietää miten mikäkin asia heihin 

vaikuttaa. (CBA Builders 2015; King & Mazzotta 2000) 

Toinen ongelma on, että menetelmä edellyttää laadukkaita ja tarkkoja mittareita erilaisille 

attribuuteille. Välillisiä mittareita, esimerkiksi arvosanoja, käytettäessä piilee vaara, että 

lopputulokset vääristyvät. Malli myös vaatii, että esimerkiksi asuntokaupan tapauksessa 

kaikkia mahdollisia talotyyppejä kaikilla eri attribuuteilla olisi saatavana. Jos perhe 

esimerkiksi haluaa ison talon puutarhoineen kaupungin läheltä, voi helposti olla tilanne 

niin, että kaupungin läheltä löytyy vain pieniä taloja tai isoja taloja ilman puutarhaa. 

(CBA Builders 2015) 

Neljäs ongelma on keskinäiset riippuvuudet eli jos on tilanne, että tutkimukseen löytyy 

vain pieniä taloja läheltä kaupunkia ja suuria taloja kaukana kaupungista niin on 

mahdoton erottaa talon kokoa ja läheisyyttä kaupungista. Viimeinen ongelma on, että 

menetelmä olettaa, että markkinahinnat sopeutuvat välittömästi attribuuttien tasojen 

muutoksiin. Oikeasti tässä on kuitenkin viivettä, erityisesti alueilla, joilla kaupankäynti 

esimerkiksi kiinteistöalalla on harvinaista. (CBA Builders 2015) Menetelmä on hyvin 

muokattavissa, mutta on kohtalaisen matemaattinen ja monimutkainen, mutta käytännön 

toteutus esimerkiksi tietokoneohjelmistolla on hyvin helppoa (King & Mazzotta 2000). 

2.1.5 Matkakustannusmetodi 

Matkakustannusmetodi (Travel Cost Method, TCM) on Clawsonin (1959) kehittämä 

arvostusmenetelmä. Useimmat matkakustannusmetodin sovellutukset ovat tehty 



24 

 

arvostamaan virkistysalueita, kuten puistoja ja vesistöjä. Menetelmän perustana on, että 

päästäkseen alueelle yksilölle koituu kustannuksia, jotka riippuvat alueen läheisyydestä. 

Eri yksilöille kohdistuu erilaisia kustannuksia ja näiden avulla voidaan johtaa 

kysyntäkäyrä alueen arvolle. Jos esimerkiksi halutaan arvioida virkistysaluetta, 

ajatellaan, että yksilöiden tekemä vierailujen määrä, q, riippuu käynnin hinnasta, p, 

substituuttialueiden hinnasta, ps, henkilön tuloista, Y, ja muuttujista, jotka määrittävät 

yksilön mieltymykset, Z: 

q = f(p,ps, Y, Z)  (1) 

Sisäänpääsymaksut ovat yleensä samat kaikille, joten vierailun hinta vaihtelee lähinnä 

matkakustannusten funktiona. Kokonaishinta, p, jonka vierailija maksaa käynnistään 

virkistysalueella sisältää matkan keston vaihtoehtoiskustannuksen, matkakustannukset 

(polttoaine, auton käyttö ja pysäköinti) ja mahdolliset yöpymiskustannukset. (Boardman 

et al. 2006.) 

Työkalussa menetellään siten, että ensin valitaan satunnainen joukko kotitalouksia, jotka 

kuuluvat virkistyskohteen markkina-alueeseen. He ovat potentiaalisia vierailijoita. 

Seuraavaksi otetaan selvää heidän käyntien määrästä alueella, substituuttialueiden 

kustannuksista, heidän tuloistaan ja muista mahdollisista asioista, jotka vaikuttavat 

heidän kysyntään. Kolmanneksi määritetään funktiomuoto vierailuille esimerkiksi 

yhtälön (1) mukaisesti. Huomioitavaa kuitenkin on, että kun kokonaiskustannukset 

korvaavat hinnan (sisäänpääsymaksun) yhtälössä, kyseessä ei ole perinteinen 

kysyntäkäyrä, joka ilmoittaa vierailut hinnan funktiona. Tällaisistakin tapauksista voi 

määrittää vierailun maksuhalukkuuden. Eräs keino on soveltaa vyöhykkeellistä TCM:ää. 

(Boardman et al. 2006.) 

Vyöhykkeellisessä TCM:ssä ei tutkita potentiaalisia käyttäjiä vaan alueen oikeita 

vierailijoita. Tämä on usein helpompaa ja halvempaa. Lisäksi menetelmässä ei tutkita 

yksilöitä vaan vyöhykkeitä, joista nimikin juontuu. Vyöhykkeisiin jako on yksinkertainen 

prosessi, jonka voi tehdä esimerkiksi harpin ja kartan avulla, siten että tutkittava alue 

toimii keskipisteenä. Optimaalisessa tilanteessa vyöhykkeen sisällä olevilla 

kotitalouksilla on suurin piirtein samanlainen matka, samanlaiset matkakustannukset 

al.ueelle ja samat substituuttialueet. Vierailujen määrälle saadaan johdettua esimerkiksi 

seuraavanlainen regressiomalli: 
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ln (
𝑉

𝑃𝑂𝑃
) = 𝛽0 + 𝛽1𝑙𝑛𝑝 + 𝛽2𝑙𝑛𝑝𝑠 + 𝛽1𝑌 + 𝛽1𝑍 (2)  

, jossa V on vierailujen määrä alueella tietyllä aikavälillä; POP on asukkaiden määrä 

alueella; ja p, ps, Y ja Z ovat alueen keskiarvot muuttujista p, ps, Y ja Z eli hinnasta, 

vaihtoehtoiskustannuksista, tuloista ja mieltymyksistä. Mallissa kysyntä on ilmaistu 

vierailuasteena eikä vierailujen luumääränä, kuten yhtälössä (1). (Boardman et al. 2006.) 

Käytettäessä arvioita yhtälön (2) eri parametreille voidaan arvioida kuluttajan ylijäämän 

muutos sisäänpääsymaksun muutokseen assosioituna, kokonais-kuluttajan ylijäämä 

nykyisellä sisäänpääsymaksulla ja keskimääräinen kuluttajan ylijäämä per vierailu. Asiaa 

havainnollistetaan seuraavassa esimerkissä, jossa käsitellään virkistysaluetta, johon 

matkataan viideltä vyöhykkeeltä. Lisäksi on yksinkertaisuuden vuoksi oletettu, että 

vierailuiden määrään vaikuttavat vain vierailun kokonaiskustannukset, eivät esimerkiksi 

tulot tai mieltymykset. Taulukkoon 1 on koottu arvioinnin kannalta relevantteja tietoja 

vyöhykkeistä.  

Taulukko 1. Esimerkki matkakustannusmetodista (Boardman et al. 2006). 

Vyöhyke 
Matkustusaika 

(tunteja) 

Matkan pituus 

(km) 

Keskimääräiset 

kustannukset 
per vierailija 

Keskimääräinen 
vierailujen 

lukumäärä per 

henkilö 

Kuluttajan 

ylimäärä per 
henkilö 

Kuluttajan 
ylijäämä per 

vyöhyke 

($1000) 

Matkat 
alueelle per 

vyöhyke 

(1000) 

A 0,5 2 20 15 525 5250 150 

B 1 30 30 13 390 3900 130 

C 2 90 65 6 75 1500 120 

D 3 140 80 3 15 150 30 

E 3,5 150 90 1 0 0 10 

Yht.           10800 440 

 

Esimerkissä ajan arvo vaihtelee eri vyöhykkeillä. Esimerkiksi vyöhykkeellä A 

kotitalouden vaihtoehtoiskustannus on $9,40/tunti ja auton käyttökustannukset 15 senttiä 

kilometriltä eli edestakaiset matkakustannukset ovat $10. Tähän lisätään vielä 

sisäänpääsymaksu $10, niin kokonaiskustannukset ovat $20. Vyöhykkeen A asukkaat 

tekevät keskimäärin 15 matkaa alueelle vuodessa. Muilla vyöhykkeillä on omat aika-

arvonsa, matkustusaikansa ja etäisyytensä. Kun piirretään kuvaaja (Kuvio 1), joka 

ilmaisee kunkin vyöhykkeen keskimääräisen vierailijan kokonaiskustannukset (TC) 

keskimääräisen henkilökohtaisen vierailujen lukumäärän (V) funktiona, saadaan laskeva 

suora, jonka yhtälö on: TC = 95 – 5V. Kuvaaja on samalla virkistysalueen kysyntäkäyrä, 
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joka kertoo kuinka paljon keskimääräinen vierailija on valmis maksamaan kustakin 

käynnistä. Kuviosta 2 näkee, että keskimääräinen vierailija on valmis maksamaan $90 

ensimmäisestä vierailusta, $85 toisesta, … ja $65 kuudennesta vierailusta. Käytännössä 

kuitenkin esimerkiksi vyöhykkeen C yksilö joutuu maksamaan jokaisesta vierailustaan 

$65 eli hänen kuluttajan ylijäämä ensimmäiseltä vierailulta on $25, toiselta $20, 

kolmannelta $15, neljänneltä $10, viidenneltä $5 ja kuudennelta ja sitä seuraavilta $0. 

Kokonaiskululuttajan ylijäämä on näiden summa eli $75. Samalla tavalla laskettaessa 

saadaan A:n yksilöille kuluttajan ylijäämäksi $525 ja niin edelleen. Selkeästi yksilöt, 

jotka asuvat lähempänä aluetta nauttivat suuremmasta kuluttajan ylijäämästä kuin 

kauempana asuvat yksilöt. Alueelliset kuluttajan ylijäämät saadaan kertomalla 

keskimääräinen kuluttajan ylijäämä vyöhykkeen asukasluvulla eli A:n, B:n, D:n ja E:n 

tapauksessa 10 000:lla ja C:n tapauksessa 20 000:lla. Kokonais-kuluttajan ylijäämäksi 

saadaan virkistysalueelle $10,8 miljoonaa. Kun lisätään sisäänpääsymaksut eli $4,4 

miljoonaa (440 000 * $10) saadaan alueen kokonaishyödyksi $15,2 miljoonaa. Jos 

päättäjät päättäisivät käyttää virkistysaluetta muuhun, niin tämä $15,2 miljoonaa olisi 

menetys eli vaihtoehtoiskustannus. (Boardman et al. 2006.) 

Virkistysalueen kokonais-kuluttajan ylijäämä on siis $10,8 miljoonaa ja kävijämäärä 

440 000. Jos jaetaan ylijäämä kävijämäärällä, saadaan $24,55, joka on yhden vierailun 

kuluttajan ylijäämä. Jos siihen lisätään sisäänpääsymaksu $10, saadaan keskimääräinen 

kysyntähinta, joka kertoo keskimääräisen maksimihinnan, jonka keskimääräinen 

kuluttaja on valmis vierailustaan virkistysalueella maksamaan. Tässä esimerkissä 

keskimääräinen kysyntähinta on $34,55. (Boardman et al. 2006.) 
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Kuva 2. Yksilön kysyntäkäyrä vierailulle virkistysalueella (Boardman et al. 2006). 

 

Matkakustannusmetodilla on muutamia sen käyttöä puoltavia hyötyjä. Ensinnäkin se 

jäljittelee tavanomaisia taloustieteessä hyväksi todettuja arvostusmenetelmiä eli se nojaa 

samaan teoriapohjaan esimerkiksi kuin hedoninen hinnoittelumenetelmä. Toinen etu on, 

että TCM perustuu oikeisiin havaintoihin, eikä pelkästään ihmisten arvioihin 

maksuhalukkuuksistaan. Menetelmän toteuttaminen on myös kohtalaisen halpaa ja tiedon 

kerääminen helppoa, sillä data on helposti saatavilla ja haastateltavat usein innokkaita 

osallistumaan. Lisäksi TCM:n tulokset ja menetelmä itsessään on kohtalaisen helppo 

selittää. (King & Mazzotta 2000.) 

Matkakustannusmetodi on kohtalaisen raskaasti yksinkertaistava menetelmätapa, jossa 

tehdään lukuisia oletuksia, jotka aiheuttavat rajoitteita. Ensinnäkin TCM olettaa, että 

ihmiset reagoivat muutoksiin matkakustannuksissa samalla tavalla kuin muutoksiin 

sisäänpääsymaksuissa tehdessään päätöksiä vieraillako vai ei. Malli myös olettaa, että 

ihmiset vierailevat matkallaan vain ja ainoastaan käsiteltävällä alueella. Jos samalla 

matkalla käydään muuallakin, tulee käsiteltävän alueen arvo helposti yliarvioitua. (King 

& Mazzotta 2000.) 

Myös erilaisten arvioiden tekeminen tuottaa problematiikkaa. 

Vaihtoehtoiskustannuksena määritellään se, mitä muuta matkustusaikana voitaisiin tehdä. 

Useissa tapauksissa matkustaminen kuuluu retkeilyyn ja siitä jopa nautitaan. Tällöinkin 

malli helposti yliarvostaa kohdetta. Rajoitteisiin lukeutuu myös muut perinteisen 
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tilastollisen tutkimuksen ongelmat, kuten haastattelujen luotettavuus, haastateltavien 

kyky arvottaa asioita ja järkevän funktion muodostaminen. (King & Mazzotta 2000.) 

2.2 Kaavaratkaisujen arvottaminen ja arvonmääritys – Market goods 

2.2.1 Kauppa-arvomenetelmä 

Kauppa-arvomenetelmä arvioi kiinteistöä tilastollisesti analysoimalla vastaavanlaisten 

kiinteistöjen kauppatilanteita. Menetelmä on suosittu sellaisten kiinteistötyyppien 

arvioinnissa, joilla tehdään runsaasti kauppaa. Tällöin runsas myyntidata mahdollistaa 

tarkkojen arvioiden tekemisen. (IAAO 2012.) 

Kauppa-arvomenetelmä perustuu taloustieteen teorioihin kysynnästä, tarjonnasta, 

tasapainosta ja substituutiosta. Substituutiossa hyödykkeen arvon ajatellaan määräytyvän 

kustannuksen mukaan, joka aiheutuu kun ostetaan vastaavanlainen, yhtä miellyttävä 

substituuttihyödyke. Kysynnän ja tarjonnan tasapainon teorian näkökulmasta taas 

kysyntä ja tarjonta ovat toisiinsa liittyviä attribuutteja, jotka vapaassa markkinatilanteessa 

hakeutuvat tasapainotilaan, joka määrää hyödykkeen markkinahinnan. (PropEx 2005.) 

Menetelmää voi toteuttaa kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Kvantitatiivisessa 

analyysissa tapahtuneita kiinteistökauppoja verrataan arvioitavaan kiinteistöön jonkin 

vertailuyksikön, kuten hinta per neliömetri, avulla. Vertailuyksikköön kuitenkin tehdään 

usein säätöjä, joihin vaikuttaa esimerkiksi myynnin ajankohta, sijainti, laatu, kunto ja 

palvelut. Jos arvioinnin kohde on parempi kuin lähdeaineiston keskiarvo, nostetaan 

neliöhintaa ja huonomman kohteen tapauksessa neliöhintaa taas vastaavasti lasketaan. 

Kvalitatiivisessa analyysissa taas lähdeaineisto asetetaan järjestykseen suhteessa 

arvioinnin kohteena olevaan kiinteistöön, jolloin apuna ei tarvitse käyttää 

vertailuyksikköjä vaan hinta voi määräytyä muutaman hyvin samanlaisen kiinteistön 

perusteella. (PropEx 2005.) 

2.2.2 Kustannusarvomenetelmä 

Kustannusarvomenetelmä perustuu periaatteelle, jossa ajatellaan, että rationaalinen 

kuluttaja tai sijoittaja ei maksa valmiista hyödykkeestä suurempaa hintaa kuin mitä 

joutuisi maksamaan hankkiessaan samanlaisen tontin ja rakennuttaessaan sille 
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vastaavanlaisen rakennuksen ilman kohtuutonta viivästymistä. Menetelmässä siis 

arvostetaan rakennus rakennuskustannusten ja tonttimaan markkinahinnan summana. 

Rakennuskustannuksissa otetaan huomioon aika-arvo eli poistot/arvonalenemat 

vähennetään alkuperäisistä kustannuksista. (PropEx 2005.) 

Kustannusarvomenetelmän lähtökohta on tonttimaan arvostaminen, jossa apuna voi 

käyttää dataa vastaavanlaisia tontteja koskevista kaupoista. Jos kyseessä on markkinat, 

joissa sopivien tonttien tarjonta on rajallinen, voidaan käyttää myös erilaisia tontteja, 

kunhan ne ovat ydinominaisuuksiltaan samanlaisia. Kun tontin arvo on määritelty, 

arvioidaan vastaavanlaisen rakentamisen kustannukset sillä oletuksella, että rakennukset 

olisivat uusia ja uusilla metodeilla valmistettuja. Sen jälkeen arvioita tarkastetaan ottaen 

huomioon ajan tuoma arvonlasku (kuluminen), ja ulkoiset ja funktionaaliset viat. 

Ulkoisilla vioilla tarkoitetaan ympäristöstä tulevia ulkoisia vaikutuksia, kuten 

vilkasliikenteinen tie lähettyvillä ja funktionaalisilla vioilla tarkoitetaan rakennuksen 

sisäisiä esimerkiksi huonosta suunnittelusta johtuvia puutteita. (PropEx 2005.) 

Kustannusarvomenetelmä on käyttökelpoinen arvostusmenetelmä käytännössä kaikkiin 

rakennetun maan arvostamistilanteisiin ja hyvin tehtynä se tarjoaa hyvinkin tarkkoja 

arvostustasoja. Parhaiten se soveltuu uusille rakennuksille, joissa on käytetty 

standardimateriaaleja ja rakenteita ja työvoimaa, sillä uusien rakennusten arvostaminen 

on objektiivisempaa kuin vanhojen, ainutlaatuisten rakenteiden arvioiminen. (IAAO 

2012.) 

Menetelmään liittyy myös haasteita ja heikkouksia. Ensimmäinen haaste on 

arvonalenemien määrittämisen subjektiivisuus. Erilaisiin arvonalenemisiin ei välttämättä 

ole olemassa käyttökelpoista tilastollista dataa, joten ne riippuvat merkittävästi 

arvioijasta. Toinen selkeä haaste on tonttimaan arviointi, johon ei käytännössä ole muuta 

keinoa kuin aikaisempien kauppojen vertailu. Aikaisemmat kaupat taas koskevat yleensä 

kehitettyä, eli jo rakennettua maata, eikä raakamaata. (IAAO 2012).  

2.2.3 Tuottoarvomenetelmä 

Tuottoarvomenetelmä on arvostusmenetelmä, jota esimerkiksi sijoittajat käyttävät 

arvostaessaan tuottoja generoivia kiinteistöjä. Se perustuu olettamukselle tulevista 
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tuotoista, jotka seuraavat yleensä joko siitä, että omaisuus itsessään tuottaa (esimerkiksi 

vuokratulot) tai omaisuuden jälleenmyynti tuottaa. (PropEx 2005.) Tuottoarvon 

peruskaava vuokratulojen tapauksessa on: 

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑎𝑟𝑣𝑜 =
𝑉𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑣𝑢𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜

𝑇𝑢𝑜𝑡𝑡𝑜𝑣𝑎𝑎𝑡𝑖𝑚𝑢𝑠
 (1) 

Esimerkiksi jos henkilöllä on kerrostalokaksio, joka on vuokralla. Kaksiosta saa vuokraa 

500 €/kk ja yhtiövastiketta maksetaan 200€/kk. Nettovuosivuokra on siis 12 x 300 € = 

3600 €. Sijoittajien tuottovaatimus on luokkaa 5 %. Tällöin: 

3600 €

0,05
= 72000 €  (2) 

2.3 Multikriteerinen kaavaratkaisujen arviointi ja vertailu 

Kun arvostellaan ja arvioidaan kokonaisvaltaisia suunnitelmia, on myönnettävä, että 

informaatio koskien erityisesti ympäristöllisiä, poliittisia ja fyysisiä aspekteja on lähes 

aina kvalitatiivista. (Nijkamp et al.. 1990). Tällöin on olemassa selkeä kysyntä 

menetelmille, jotka kykenevät prosessoimaan kvalitatiivista tietoa. 

Multikriteerimenetelmien teoriassa on tehty selkeä jako kvalitatiivisiin ja kvantitatiivisiin 

menetelmiin. Kvantitatiivisissa menetelmissä informaatio on selkeässä numeerisessa 

muodossa, jota on helppo analysoida ja käsitellä sellaisenaan kun taas kvalitatiivisissa 

menetelmissä informaation prosessointi vaatii enemmän. Käytännön tilanteet ovat 

kuitenkin sellaisia, että niissä on sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista tietoa, jolloin 

vaaditaan erilaisten sekamenetelmien käyttöä. (Munda et al. 1993). 

2.3.1 Multikriteerimenetelmien yleinen rakenne 

1970- ja 1980-luvuilla kehitettiin lukuisia multikriteerimenetelmiä. Yleisellä tasolla nämä 

multikriteerimenetelmät noudattavat periaatetta, että ei ole olemassa ratkaisua, joka 

optimoisi kaikki kriteerit samaan aikaan, joten päätöksentekijän on löydettävä sopiva 

kompromissiratkaisu. (Munda et al. 1993.) 

Yleisesti multikriteerimenetelmät ja niiden käyttäminen noudattavat tiettyä kaavaa: 

ensimmäiseksi määritellään kokonaisongelma, joka halutaan ratkaista, minkä jälkeen 
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generoidaan vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmaan. Kolmanneksi luodaan kriteerit, joilla 

ongelman ratkaisua arvioidaan ja neljänneksi määritellään päätöksentekijän preferenssit 

eli painotetaan kriteerit. Viimeisessä vaiheessa valitaan menetelmä, jolla arviointi 

tehdään. (Munda et al. 1993.) 

Voogdin (1981) mukaan Multikriteerimenetelmissä lähtökohtana toimii aina tietty setti 

suunnitelmavaihtoehtoja i(i = 1, 2, …, I) ja tietty setti kriteerejä j(j = 1, 2, …, J). 

Suunnitelmavaihtoehtoja pystytään arvioimaan kriteerien avulla konkreettisin 

arvosanoin. Tällöin rji esittää i:nnen vaihtoehdon sijoituksen suhteessa muihin j:nnen 

kriteerin avulla. Oletuksena on, että mitä korkeampi rji sitä parempi vaihtoehto kriteerin j 

suhteen. Pisteytys rji voidaan integroida arvostusmatriisiin R(J x I) seuraavasti: 

 

 

(1) 

 

Matriisi R (1) ei vielä mahdollista suorien johtopäätösten tekemistä, sillä se ei ota 

huomioon eri kriteerien välisiä suhteellisia tärkeyksiä. Voogd (1980) esitti, että eri 

kriteerien suhteelliset tärkeydet riippuvat erilaisista (poliittisista) visioista n(n = 1, 2, …, 

N) kuten ympäristöllinen visio, taloudellinen visio, sosiaalinen visio jne. Visiot tarjoavat 

eri painoarvot eri kriteereille. Painoarvot wnj voidaan esittää tärkeysmatriisissa W(N x J) 

edellisen kaltaisesti: 

   

 

 

(2) 

 

 

       1 2 3 ∙ ∙ i ∙ I 

     1      ∙   

     2      ∙   

     3      ∙   

   R = ∙      ∙   

     ∙      ∙   

     j  ∙ ∙ ∙ ∙ rji   

     ∙         

     J         

       1 2 3 ∙ ∙ j ∙ J 

     1      ∙   

     2      ∙   

     3      ∙   

   W = ∙      ∙   

     ∙      ∙   

     n  ∙ ∙ ∙ ∙ wnj   

     ∙         

     N         
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Yleisellä tasolla suunnitelmien arvostaminen tapahtuu edellä esitettyjä matriiseja 

yhdistelemällä. Riippuen menetelmästä on olemassa erilaisia tapoja yhdistää matriisien 

R ja W informaatio. Yleisessä muodossa suunnitelman arvostus voidaan esittää kaavalla: 

𝑆 = 𝑅 Θ 𝑊  (3) 

jossa Θ viittaa R:n ja W:n kombinaatioon tavalla tai toisella. Tulosmatriisi S (N x I) 

ilmoittaa jokaisen suunnitelman rationaalisen mielekkyyden eri visioiden n suhteessa. 

(Voogd 1981). Seuraavaksi käsiteltävät menetelmät esittävät yleiselle kaavalle (3) 

erilaisia käytännön toteutuksia. 

2.3.2 Painotettu summaus 

Painotettu summaus on multikriteerimenetelmistä yksinkertaisin. Siihen pohjautuu myös 

Hillin (1968) tavoitteiden saavutusmatriisi. Painotetussa summauksessa suunnitelmia i 

(i= 1, 2, …, I) arvioidaan eri kriteerien j (j = 1, 2, …, J) avulla ottaen huomioon 

kriteerikohtaiset painokertoimet w (w = 1, 2, …, W). Edellä kuvatusta teoriasta poiketen 

painotettu summaus ei ota huomioon erilaisia visioita N, joten menetelmän yleiseksi 

muodoksi tulee yksinkertaisesti: 

𝑆 = 𝑅 ∙ 𝑤  (1) 

Eli laajennettuna 

[
𝑆1

⋮
𝑆𝐼

] = [

𝑅11 ⋯ 𝑅𝐽1

⋮ ⋱ ⋮
𝑅1𝐼 ⋯ 𝑅𝐽𝐼

] ∙ [

𝑤1

⋮
𝑤𝐽

]  (2) 

Symboli Si kuvaa vaihtoehdon i arvostuspistemäärää. Jos oletetaan, että korkeammat Rij 

ja Wj kuvaavat paremmuutta ja suurempaa tärkeyttä, niin seuraa, että vaihtoehto i on 

parempi kuin jokin toinen vaihtoehto i’, jos Si > Si’. Painotetun summauksen suurin etu 

on sen helppokäyttöisyys ja ymmärrettävyys. Sen voi suorittaa manuaalisesti esimerkiksi 

taulukolla Hillin (1968) GAMin mukaisesti. 
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2.3.3 Yleistetty konkordanssianalyysi 

Konkordanssianalyysissä (Generalized concordance analysis, GCA) on kyse siitä, että 

vaihtoehtoisia suunnitelmia verrataan pareittain tarkoituksena saada tietoa suunnitelmien 

välisistä suhteista ja edelleen arvottamisesta. Vertailussa käytetään kahta tekijää 

paremmuuden määrittämiseksi. cii’ kuvaa vaihtoehdon i paremmuutta suhteessa 

vaihtoehtoon i’ ja dii’ kuvaa vaihtoehdon i’ paremmuutta suhteessa vaihtoehtoon i. 

Merkinnät c ja d tulevat sanoista condordance ja discordance. Royn (1971) mukaan nämä 

konkordanssin mittarit määritellään seuraavalla tavalla: 

𝑐𝑖𝑖′  = [
∑  𝑤𝑗

𝛼
𝑗𝜀𝐶𝑖𝑖′

∑ 𝑤𝑗
𝛼

𝑗
]

1/𝛼

  (1) 

ja   

𝑑𝑖𝑖′  = [
∑ 𝛼

𝑗𝜀𝐷𝑖𝑖′ {𝑤𝑗(𝑟𝑗𝑖−𝑟𝑗𝑖′)}

∑ {𝑤𝑗(𝑟𝑗𝑖−𝑟𝑗𝑖′)}𝑗
𝛼 ]

1/𝛼

  (2) 

missä 

  {

𝐶𝑖𝑖′ = { 𝑗|𝑟𝑗𝑖𝑖 ≥ 𝑟𝑗𝑖′ }
  

𝐷𝑖𝑖′ = { 𝑗|𝑟𝑗𝑖𝑖 < 𝑟𝑗𝑖′ }

  (3) 

Yhtälöt (1), (2) ja (3) esittävät menetelmän toimintaperiaatteen matemaattisessa 

muodossa. Sanallisesti (1) tarkoittaa, että vaihtoehtoa i verrataan vaihtoehtoon i’, siten 

että yhtälöjen (3) määrittämien kriteerien summa jaetaan kaikkien kriteerien summalla. 

Toisin sanoen osoittajan summaan otetaan huomioon vain ne kriteerit, joissa vaihtoehto i 

on parempi kuin vaihtoehto i’. Yhtälö (2) toimii samalla periaatteella, mutta nimittäjän 

summaan otetaan vain ne kriteerit, joissa vaihtoehto i on huonompi kuin i’. Lisäksi 

osoittajassa ja nimittäjässä olevat painokertoimet kerrotaan arvosanojen 𝑟𝑗𝑖  ja 𝑟𝑗𝑖′ 

erotuksella. 

Parametrin α (α > 1) avulla tutkija voi säädellä pienien painokertoimien ja pienien 

poikkeuksien tärkeyttä. Parametrin α kasvattaminen aina äärettömään asti korostaa 
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pienien eroavaisuuksien merkitystä. (Voogd 1983.) Parametrin käyttöä esittelee 

syvemmin Roy (1971) ja Voogd (1983). Lopullinen arvostus voidaan tehdä vertailemalla 

cii’ ja dii’ arvoja. Tähän on olemassa useita keinoja, mutta Voogdin (1981) mukaan eräs 

helpoimmista ja parhaimmista on eräänlaisien kynnysarvojen käyttö. Siinä parhaat 

vaihtoehdot toteuttavat seuraavat ehdot: 

 {
𝑐𝑖𝑖′ ≥ �̂�

𝑑𝑖𝑖′ ≤ �̂� 
  (4) 

Kynnysarvojen määritys täytyy menetelmässä tehdä ulkoisesti. Tähän voi käyttää hyväksi 

graafista tai laskennallista menettelyä. Graafisessa menettelyssä sekä 𝑐𝑖𝑖′:n että 𝑑𝑖𝑖′:n 

arvot esitetään vertailukohtien (i, i’) funktiona siten, että järjestellään pisteet siten, että 

muodostuu nouseva tai laskeva käyrä. Kynnysarvot löytyvät käyrän selkeistä 

käännöskohdista, jossa nousevuus tai laskevuus muuttuu merkittävästi. Tämä menetelmä 

on kuitenkin työläs ja vaikeasti ymmärrettävä, joten iteratiivinen laskennallinen 

menettely osoittautuu usein paremmaksi. Siinä kynnysarvoille �̂� 𝑗𝑎 �̂� haetaan sellaiset 

arvot, jotka vain yksi, eli kriteerien mukaan paras, vaihtoehto täyttää. Seuraavaksi 

kynnysarvoja löysätään siten, että toiseksi paras vaihtoehto täyttää ne. Löysäämistä 

jatketaan kunnes kaikki vaihtoehdot täyttävät kynnysarvot yksi kerrallaan. 

Lopputuloksena on lista, jossa vaihtoehdot ovat paremmuusjärjestyksessä. (Voogd 1983.) 

Jos halutaan vertailla ja pisteyttää vaihtoehtoja tarkemmin, valitaan kiinteät kynnysarvot 

�̂�  𝑗𝑎 �̂� ja verrataan vaihtoehtoja niihin. Lopullinen vertailukelpoinen arvostuspisteytys Si 

kullekin vaihtoehdolle voidaan laskea esimerkiksi: 

𝑆𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝑖′ −𝑖′=1
(𝑖′≠𝑖)

∑ 𝑧𝑖𝑖′𝑖=1
(𝑖≠𝑖′)

   (5) 

jossa 𝑧𝑖𝑖′ voidaan määritellä seuraavasti: 

𝑧𝑖𝑖′ = {
= 0, 𝑗𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑖′ < �̂� 𝑗𝑎  𝑑𝑖𝑖′ >  �̂�

= 1, 𝑗𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑖′ ≥ �̂� 𝑗𝑎  𝑑𝑖𝑖′ ≤  �̂�
  (6) 

Tällöin vaihtoehto i, jolla on suurin arvostuspisteytys Si, on menetelmän mukaan kaikista 

paras. (Hogd 1983.) 
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2.3.4 Yleistetty kaksoisindeksimenetelmä 

Yleistetty kaksoisideksimenetelmä (Generalized Double Index Technique) on läheistä 

sukua edellä esitellylle konkordanssimenetelmälle. Siinä ei kuitenkaan käytetä 

kynnysarvoja vaan samanlaisuus johtuu siitä, että edelleen tutkitaan kerrallaan kahta 

vaihtoehtoa ja niiden eroavaisuuksia. Jokaisessa vertailuparissa keskitytään niihin 

kriteereihin, joiden mukaan vaihtoehto i on parempi tai yhtä hyvä kuin vaihtoehto i’. 

Tällöin voidaan määritellä setti: 

𝛺𝑖𝑖′ = {𝑗|𝑟𝑗𝑖 ≥ 𝑟𝑗𝑖′}   (1) 

Setti 𝛺𝑖𝑖′  sisältää ne kriteerit, joiden mukaan vaihtoehto i on parempi tai yhtä hyvä kuin 

vaihtoehto i’. Tällöin vaihtoehdon i dominanssi vaihtoehtoon i’ voidaan ilmoittaa 

kahdella yleisellä mittarilla 𝛷𝑖𝑖′ ja 𝛹𝑖𝑖′: 

𝛷𝑖𝑖′ = [
∑ 𝛼

𝑗𝜀𝛺𝑖𝑖′ {𝑤𝑗(𝑟𝑗𝑖−𝑟𝑗𝑖′)}

∑ {𝑤𝑗(𝑟𝑗𝑖−𝑟𝑗𝑖′)}𝑗
𝛼 ]

1/𝛼

  (2) 

𝛹𝑖𝑖′ = [
∑  𝑤𝑗

𝛼
𝑗𝜀𝛺𝑖𝑖′

∑ 𝑤𝑗
𝛼

𝑗
]

1/𝛼

   (3) 

Parametrin α tehtävä on tässäkin menetelmässä auttaa tutkijaa säätelemään pienten 

muutosten ja eroavaisuuksien merkitystä lopputuloksen kannalta. Voogd (1983) tarjoaa 

lisätietoa tulosten käyttäytymisestä parametrin α mukaan. (Voogd 1983.) 

Yhtälöiden (2) ja (3) informaatiota saadaan käsiteltyä kun käytetään hyväksi 

apumuuttujaa 𝑧𝑖𝑖′, jossa: 

𝑧𝑖𝑖′ = {
= 1, 𝑗𝑜𝑠 𝛷𝑖𝑖′ > 𝛷𝑖′𝑖 𝑡𝑎𝑖 𝛹𝑖𝑖′ > 𝛹𝑖′𝑖  
= 0, 𝑗𝑜𝑠 𝛷𝑖𝑖′ ≤ 𝛷𝑖′𝑖 𝑡𝑎𝑖 𝛹𝑖𝑖′ ≤ 𝛹𝑖′𝑖

  (4) 

Apumuuttuja on samanlainen kuin edellisen menetelmän apumuuttuja 𝑧𝑖𝑖′, mutta tässä 

tapauksessa mittareita verrataan toisiinsa, ei kynnysarvoihin. Vertailun ja pisteytyksen 

mahdollistavat arvostuspisteet 𝑆𝑖 lasketaan apumuuttujan avulla seuraavasti: 
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𝑆𝑖 = ∑ 𝑧𝑖𝑖′
𝐼
𝑖′=1

(𝑖′≠𝑖)

− ∑ 𝑧𝑖𝑖′
𝐼

𝑖=1
(𝑖≠𝑖′)

   (5) 

Suurimman pisteytyksen S omaava vaihtoehto i on menetelmään syötetyn informaation 

perusteella paras vaihtoehto. Vaikka yleistetty kaksoisindeksimenetelmä muistuttaa 

hyvin paljon yleistettyä konkordanssimenetelmää, on sen olemassaololle selkeä peruste. 

Konkordanssimenetelmässä keskeisessä osassa on kynnysarvot, joiden osoittaminen 

teoriassa on paljon helpompaa kuin käytännössä. Kaksoisindeksimenetelmä eliminoi 

nämä parametrit ja tarjoaa siten yksinkertaisemman ja helppokäyttöisemmän 

monikriteerisen arviointimenetelmän. (Voogd 1983) 

2.3.5 Uudelleepisteytysmenetelmä 

Uudelleenpisteytysmenetelmä (Rescoring method) on jatkoa edellä esitellylle 

kaksoisindeksimenetelmälle sillä tavalla, että se käyttää samoja mittareita 𝛷𝑖𝑖′ ja 𝛹𝑖𝑖′ ja 

niihin liittyviä määritteleviä yhtälöitä (yhtälöt (2) ja (3) edellisessä menetelmässä). 

Eroavaisuus johtuu kuitenkin apumuuttujasta  𝑧𝑖𝑖′, joka määritellään kolmiportaisesti 

siten, että otetaan huomioon tilanteet, joissa vain toinen ehto täyttyy. Apumuuttuja 𝑧𝑖𝑖′ 

määritellään seuraavasti: 

𝑧𝑖𝑖′ = {

= 2, 𝑗𝑜𝑠 𝛷𝑖𝑖′ > 𝛷𝑖′𝑖  𝑗𝑎 𝛹𝑖𝑖′ > 𝛹𝑖′𝑖               

= 1, 𝑗𝑜𝑠 
𝛷𝑖𝑖′ ≥ 𝛷𝑖′𝑖 𝑗𝑎 𝛹𝑖𝑖′ ≤ 𝛹𝑖′𝑖 𝑡𝑎𝑖 
𝛷𝑖𝑖′ ≤ 𝛷𝑖′𝑖 𝑗𝑎 𝛹𝑖𝑖′ ≥ 𝛹𝑖′𝑖             

    

= 0, 𝑗𝑜𝑠 𝛷𝑖𝑖′ > 𝛷𝑖′𝑖 𝑗𝑎 𝛹𝑖𝑖′ < 𝛹𝑖′𝑖               

  (1) 

Jos vertailussa saadut muuttujat sijoitetaan I x I –taulukkoon, saadaan esimerkiksi alla 

olevan taulukon 2 mukainen tulos: 

 

Taulukko 2. Vaihtoehtojen pisteytysmatriisi 

 

 

i / i' 1 2 3 4 5 Yhteensä 

1 1 2 1 1 1 6 

2 0 1 0 1 0 2 

3 1 2 1 0 2 6 

4 1 1 2 1 1 6 

5 1 2 0 1 1 5 
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Esimerkin mukaan vaihtoehdot 1, 3 ja 4 ovat suurimmalla pistemäärällään parhaita. 

Kuitenkin voi helposti huomata, että tulokset eivät ole täysin oikeudenmukaisia. 

Esimerkiksi vaihtoehto 1 sai 6 pistettä erityisesti huonoimman vaihtoehdon 2 

kustannuksella. Sama pätee osittain myös vaihtoehtoon kolme. Vaihtoehto 4 sai taas 

korkeat pisteensä vaihtoehdon 3 kustannuksella, mikä on huomattavasti parempi saavutus 

kuin vaihtoehdon 1 ”voitto” huonoimmasta vaihtoehdosta 2. (Voogd 1983.) 

Wei (1955) huomasi saman ongelman vastaavanlaisissa tilanteissa ja kehitti menetelmän, 

jonka avulla voi laskea painotetut rivisummat eli kunkin vaihtoehdon yhteenlasketut 

pisteet. Jos ajatellaan taulukon keskimmäistä neliötä matriisina Z (I x I) ja lisätään viereen 

pisteytysvektori r, joka on pystyvektori. Vektorissa r on I elementtiä (i=1, 2, …, I), ja se 

kuvaa numeerisesti kunkin vaihtoehdon tärkeyttä. Aluksi on mahdotonta määrittää 

vaihtoehtojen tärkeysjärjestystä, joten vektorin r kaikki arvot ovat 1. Ensimmäisessä 

vaiheessa kerrotaan matriisi Z ensimmäisellä pisteytysvektorilla, joka on 𝑟|1, jolloin 

saadaan: 

𝑟|2 = 𝑍 ∙ 𝑟|1   (2) 

Vektori 𝑟|2 on ensimmäinen rivisumma eli taulukon x viimeinen sarake. Jos käytetään 

vektoria 𝑟|2 uutena pisteytysvektorina saadaan yhtälön (2) tavoin 𝑟|3: 

𝑟|3 = 𝑍 ∙ 𝑟|2 = 𝑍(𝑍 ∙ 𝑟|1) = 𝑍2 ∙ 𝑟|1 (3) 

Sama pätee vektoriin 𝑟|4 ja yleisesti kaikkiin vektoreihin 𝑟|𝑛, kun n = 2, 3, … Kun uutta 

pistetytysvektoria lasketaan iteratiivisesti, tullaan lopulta tilanteeseen, jossa 𝑟|𝑛:n arvot 

eivät muutu enää. Toisin sanoen 𝑟|𝑛 = 𝑟|𝑛+1 = 𝑟|𝑛+2 = ⋯ On siis saavuttu tilanteeseen, 

jossa 𝑟|𝑛 ilmoittaa jokaisen rivin eli vaihtoehdon lopulliset pisteet ja näin niiden 

keskinäisen paremmuusjärjestyksen. Menetelmän tarkempi matemaattinen todistus 

löytyy Kendal (1955). Menetelmä on iteratiivinen eli matriisien ja vektoreiden 

kertolaskuja tehdään useita kierroksia. Tämä on erittäin työlästä manuaalisesti, mutta 

onnistuu kohtalaisen helposti esimerkiksi Microsoft Excelillä.  
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2.3.6 Kvalitatiivinen konkordanssianalyysi 

Kvalitatiivinen konkordanssianalyysi on nimensä mukaan laadullista informaatiota 

käyttävä vastine yleistetylle konkordanssianalyysille. Se kuuluu 

frekvenssievaluaatiotekniikoihin, joissa kvalitatiivinen data skaalataan nominaaliseksi tai 

binääriseksi dataksi. Vaihtoehtoja ja kriteerejä arvotetaan erilaisin merkein, kuten tähdin 

tai laatikoin. (Voogd 1983.) 

Kvalitatiivinen konkordanssianalyysi tutkii vaihtoehtoja niin ikään pareittain 

vertailemalla (Van Delft & Nijkamp 1977). Käytännössä analyysi toimii siten, että 

kriteerit 𝑤𝑗 painotetaan kolmiportaisella asteikolla (esim. xxx, xx, x, joista xxx viittaa 

suurimpaan tärkeyteen) ja vaihtoehdot 𝑟𝑖 toistensa suhteen arvioidaan neliportaisella 

asteikolla (esim. ∎∎∎∎, ∎∎∎, ∎∎, ∎, joista ∎∎∎∎ on dominoivin. Neljästä 

arvosanasta voidaan muodostaa kolme dominanssikategoriaa, jotka ovat: 

1) ***, jos 𝑟𝑖 = ∎∎∎∎ 𝑗𝑎 𝑟𝑖′ =  ∎  

2) **, jos 
𝑟𝑖 = ∎∎∎∎ 𝑗𝑎 𝑟𝑖′ =  ∎∎ 𝑡𝑎𝑖
𝑟𝑖 = ∎∎∎ 𝑗𝑎 𝑟𝑖′ =  ∎             

 

3) *, jos 

𝑟𝑖 = ∎∎∎∎ 𝑗𝑎 𝑟𝑖′ =  ∎∎∎ 𝑡𝑎𝑖
𝑟𝑖 = ∎∎∎ 𝑗𝑎 𝑟𝑖′ =  ∎∎ 𝑡𝑎𝑖

𝑟𝑖 = ∎∎ 𝑗𝑎 𝑟𝑖′ =  ∎       
 

Kun nämä kolme dominanssikategoriaa yhdistetään kriteerien painotuskategorioiden 

kanssa, saadaan 9 eri dominanssitasoa (I, II, III, …). Nyt jokaiselle dominanssitasolle 

pystytään määrittelemään määrä tilanteita, joissa vaihtoehto i on parempi kuin vaihtoehto 

i’. (Voogd 1983) 

Seuraavaksi on mahdollista laskea nettodominanssi 𝑑𝑖
𝐿, jokaiselle vaihtoehdolle i 𝑛𝑖

𝐿:n ja 

�̂�𝑖
𝐿:n avulla.  

𝑑𝑖
𝐿 = 𝑛𝑖

𝐿 − �̂�𝑖
𝐿   (1) 

jossa 

𝑛𝑖
𝐿 = ∑ 𝑛𝑖′𝑖

𝐿
𝑖′=1

(𝑖′≠𝑖)

   (2) 
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�̂�𝑖
𝐿 = ∑ 𝑛𝑖′𝑖

𝐿
𝑖′=1

(𝑖′≠𝑖)

   (3) 

Kaava (2) kuvaa vaihtoehdon i dominanssia muiden vaihtoehtojen yli dominanssitason L 

suhteen ja kaava (3) taas kuvaa muiden vaihtoehtojen dominanssia yli vaihtoehdon i. 

Erotus (1) kuvaa siis vaihtoehdon kokonaista nettodominanssia. Kuten mainittu (1) kuvaa 

vaihtoehdon dominanssia tietyn dominanssitason L suhteen. Kaikki dominanssitasot 

huomioon ottava arvostus 𝑠𝑖 vaihtoehdolle i saadaan summaamalla eri dominanssitasojen 

nettodominanssit yhteen seuraavalla: 

𝑠𝑖 = ∑ 𝑤𝐿𝐿 ∙ 𝑑𝑖
𝐿   (4) 

jossa 𝑠𝑖 on vaihtoehdon i kokonaisarvosana. Koska painoarvot ja tärkeydet on merkitty 

tähdin ja neliöin, on laskutoimituksissa järkevää muuttaa ne numeeriseen muotoon; 

esimerkiksi *** = 3 ja xxx = 3. (Voogd 1983.) Taulukko 3 on koottu selventämään 

menetelmän toimintaperiaatetta. 

Taulukko 3. Pareittainen vertailu dominanssitasojen funktiona 
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2.4 Muita työkaluja arvioimaan suunnitelmia 

2.4.1 Suunnittelutase 

Suunnittelutaseen (PBS) tarkoitus on valottaa kaikkia vaikutuksia, rahassa mitattavia tai 

mittaamattomia, joita erilaiset suunnitelmat yhteisölle tuottaa. Rahallisten mittareiden 

puutteessa fysikaaliset mittarit otetaan käyttöön. Samaan aikaan PBS ottaa huomioon 

myös yhteisön sisältämien sidosryhmien, kuten rakennusliikkeiden, maanomistajien, 

kunnan, asukkaiden ja muiden kokemat arvot. Sidosryhmät jaetaan mallissa kahteen 

ryhmään sen mukaan ovatko he tuottajia, jotka tuottavat ja ylläpitävät aluetta ja palveluita 

vai kuluttajia, jotka toimivat asiakkaina. Suunnitelmien vaikutukset eri sidosryhmiin 

kootaan erityiseen taulukkoon ja pisteytetään ne, jolloin eri suunnitelmille saadaan 

pisteytykset, joista voidaan päätellä kunkin suunnitelman kokonaishyöty yhteisölle. 

(Lichfield 1970) 

Menetelmää on sovellettu useissa case-tapauksissa, joista Schofield (1987) suosittelee 

Lichfield & Chapmanin (1970) tutkimusta kaupungin nimeltä Ipswich laajenemisesta 

läheisille alueille, jotka olivat maanviljelyksen käytössä. Tapaukseen kuului viisi 

maankäytön suunnitelmaa, joita PBS:llä arvioitiin. Tutkimus ei ota huomioon aika-arvoa 

eli tapahtumien oletetaan tapahtuvan yhdellä hetkellä. Taulukko 4 esittää tapauksen 

yksinkertaistetun arviointimatriisin. 

Taulukossa on esitetty tietoa eri suunnitelmien vaikutuksesta tuottajiin ja operaattoreihin 

sekä joihinkin kuluttajiin. Vaikka kaikkia erityyppisiä mittareita ei näy taulukossa, 

mittarit jotka ovat pääomaluonteisia, on merkitty isoin kirjaimin sarakkeisiin ”kustannus” 

ja hyöty. Niitä voidaan mitata rahassa (M), ajassa (T), jonain muuna fysikaalisena 

suureena (P) tai abstrakteina (I). Vuosittaiset hyöty- ja kustannusvirrat on merkitty pienin 

kirjaimin (m, t, p ja i). Sarakkeissa ”Suunnitelmat” on ilmoitettu vaikutteiden laajuus 

kuhunkin sidosryhmään suhteessa tavoitteisiin, jota on ilmaistu ”Tavoitteet”-sarakkeessa. 

Parametri n viittaa yksilöiden määrään, joita muutos koskee. Plus-merkki viittaa 

vaikutuksen suuruuteen. Sarakkeissa ”Pisteytys” suunnitelmat ovat arvostettu suhteessa 

suunnitelmaan I eri tavoitteiden mukaan. Plus-merkki tarkoittaa parempaa arvostusta 

suhteessa suunnitelmaan I. Sarakkeissa pisteet myös summataan, jolloin saadaan 

suunnitelman kokonaisvaikutus yhtä sidosryhmää kohti. (Lichfield 1970) 



41 

 

Taulukossa on asioita, jotka vaativat selittämistä, joista yksi on vaikutus siirtyviin 

maanomistajiin. Kustannus muodostuu vuosittaisesta ansionmenetyksestä, jonka maasta 

luopuminen aiheuttaa ja hyöty syntyy taas kompensaatiosummasta eli myyntihinnasta, 

jolla maanomistaja maastaan luopuu. Koska kompensaatio on laskettu 

ansionmenetyksistä, tulee kaikki suunnitelmat loppuvaikutukseltaan olemaan neutraaleja.  
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Taulukko 4. Modifioitu PBS (Lichfield & Chapman 1970) 

Sidosryhmä Mittayksikkö Suunnitelmat Tavoitteet Pisteytys 

  Kust. Hyöty I II III IV V   I II III IV V 

Operaattorit              

Toimija/ 

Rakennusliike 
M  

19 000 

000+ 

31 000 

000+ 

29 000 

000+ 

25 000 

000+ 

25 000 

000+ Matalat 
kustannukset 

     

   M1-M7 M1-M7 M1-M7 M1-M7 M1-M7 0 -2 -1 -1 -1 

   Vuosi 1 Vuosi 1 Vuosi 1 Vuosi 1 Vuosi 5 Aikainen aloitus 0 0 -1 -2 -3 

        
Mahdollisuus 
jatkokehitykseen 

0 -2 -2 -2 -3 

Yhteensä         0 -4 -4 -5 -7 

Nykyiset 

maanomistajat 
             

Siirtyvät              

  Kaupunki- ja 
kyläalueella 

m M n n+ n+ n++ n+ Nil net cost 0 0 0 0 0 

  Maanviljelijät m M n++++ n+ n+++ n++ n 

Minimi 

vuosittainen 

maanviljelyksen 
menetys  

0 3 1 2 4 

Yhteensä         0 3 1 2 4 

Ei siirtyvät              

Kaupunki- ja 

kyläalueella 
 i n++ n+ n+ n+ n 

Palveluiden 

valinta 
0 -1 -1 -1 -2 

   n n n n n 
Ympäristön 

mukavuus 
0 0 0 0 0 

Yhteensä         0 -1 -1 -1 -2 

Viljelijät m  n+++ n+ n+ n++ n 

Minimi 
vuosittainen 

maanviljelyksen 

menetys  

0 2 2 1 3 

Paikalliset 

viranomaiset ja 
veronmaksajat m  

203 
000+ 

301 
000+++ 

299 
000+++ 

285 
000++ 

276/294 

000 
++++ 

Kunnallinen 
kustannus 

0 -4 -2 -1 -3 

Operaattorit 

yhteensä                 
0 -4 -4 -4 -5 

Kuluttajat              

Väestö keskusta-

alueella:        
Sijainti: a) 

keskustan lähellä 0 -2 -2 -3 -1 

Kaupalliset toimijat 

ja 
julkisten/yksityisten 

rakennusten 

käyttäjät m i n n n n n 

b) Pääsy West 

Sidelle 0 -1 -1 -2 -3 

        
Ympäristön 
mukavuus 0 -1 -1 -2 -3 

Yhteensä         0 -4 -4 -7 -7 

Asuinalueilla: 
Jäävät tai m i n++ n+ n+ n n+ 

Minimaalinen 
haitta tiestöstä 0 -1 -1 -2 -1 

Uudet asukkaat   n++ n+ n+ n n+ 

Minimaalinen 

melu 0 -1 -1 -1 -1 

        
Ympäristön 

mukavuus 0 -2 -2 -1 -3 

Yhteensä                 0 -4 -4 -4 -5 
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Täydellisen analyysin, joka osittain esitettiin taulukossa 4, tulokset on esitetty taulukossa 

5. Taulukko osoittaa kunkin suunnitelman pätevyyden eri sidosryhmien näkökulmasta. 

Tuloksista näkee taulukkoa 4 paremmin mitä sidosryhmiä ja millaisella jaottelulla PBS-

analyysissä kannattaa ottaa huomioon. Tulosten alimmalta riviltä näkee, että suunnitelma 

I osoittautuu yleisellä tasolla mielekkäimmäksi ratkaisuksi. Tuloksista huomataan 

kuitenkin, että joistain näkökulmista, kuten maanviljelijöiden ja autoilijoiden tapauksissa 

muut suunnitelmat olisivat parempia. Jääkin päätöksentekijän tehtäväksi arvottaa ja 

priorisoida eri sidosryhmien edut. (Schofield 1987) 

Taulukko 5. PBS-analyysin tulokset Ipswichissa (Lichfield & Chapman 1970) 

  Suunnitelmat 

Sidosryhmä I II III IV V 

Operaattorit      

Toimija/Rakennusliike 0 -4 -4 -5 -7 

Nykyinen maanomistus      

    Siirtyvät      

        Kaupunki- ja kyläalueilla 0 0 0 0 0 

        Maanviljelijät 0 +3 +1 +2 +4 

    Ei-siirtyvät      

        Kaupunki- ja kyläalueilla 0 -1 -1 -1 -2 

        Maanviljelijät 0 +2 +2 +1 +3 

Paikalliset viranomaiset ja veronmaksajat 0 -4 -2 -1 -3 

Operaattorit yhteensä 0 -4 -4 -4 -5 

Kuluttajat      

Ihmiset laajentuneella alueella      

    Kaupalliset toimijat 0 -4 -4 -7 -7 

    Asuinalueella: olemassaolevat ja uudet asukkaat 0 -4 -4 -4 -5 

    Teollisilla alueilla: Yritykset ja työntekijät 0 0 0 0 0 

    Luonnossaliikkujat 0 -1 -1 -1 -1 

    Ajoneuvojen käyttäjät      

        Sisäinen liikenne 0 -2 -6 -4 -3 

        Ulkoinen liikenne 0 +1 0 -1 +2 

        Läpikulku 0 +1 -1 0 0 

   Jalankulkijat 0 0 0 0 0 

Nykyiset asukkaat      

    Siirtyvät      

        Kaupunki- ja kyläalueilla 0 -1 -1 -1 -2 

    Ei-siirtyvät      

        Kaupunki- ja kyläalueilla 0 -1 -1 -1 -2 

        Viljelijät 0 +2 +2 +1 +3 

Kuluttajat yhteensä 0 -9 -16 -18 -15 

Operaattorit ja kuluttajat yhteensä 0 -13 -20 -22 -20 
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2.4.2 Tavoitteiden saavutusmatriisi 

Tavoitteiden saavutusmatriisi (Goals Achievement Matrix, GAM) on Hillin (1968) 

kehittämä työkalu, jonka avulla voidaan arvioida ja vertailla erilaisia suunnitelmia. 

Menetelmä pohjautuu yhteisen hyvän tavoitteisiin, kuten esimerkiksi alueen taloudellinen 

kehitys ja viihtyisyys, ja eri sidosryhmien tarpeisiin ja tavoitteisiin. GAM eroaa PBS:stä 

siten, että tavoitteet ja sidosryhmien tarpeet arvostetaan erilaisin painokertoimin.  

Painotuksen tavoite on, että kunkin sidosryhmän painokerroin kutakin tavoitetta kohti on 

optimaalinen yhteisen hyvän maksimoivaa lopputulosta varten. Taulukossa 6 on esitetty 

tavoitteiden saavutusmatriisi yhdelle projektille kahden tavoitteen avulla.  

Taulukko 6. Tavoitteiden saavutusmatriisi (Hill 1968). 

    
Tavoite a, painokerroin 2   Tavoite b, painokerroin 3 

    Painokerroin Kustannukset   Hyödyt   Painokerroin Kustannukset   Hyödyt 

Sidosryhmä a 1 A  D  5 E  - 

 b 3 H    4 -  R 

 c 1 L 

 

J  3 -  S 

 d 2 -    2 T  - 

 e 1 -  K  1 
  

 U 

      ∑   ∑     ∑   ∑ 

 

Taulukossa kirjaimet A, B… ovat kustannuksia ja hyötyjä, joita sidosryhmille aiheutuu 

projektin toteuttamisesta. Hyödyt ja kustannukset voidaan ilmaista joko rahassa tai 

muuten, kuten fysikaalisin yksiköin. Tällöin on kuitenkin otettava huomioon 

herkkyysanalyysi, mikä tarkoittaa, että ei-rahalliset asiat on ilmaistava asianmukaisessa 

skaalassa, jotta vältettäisiin tulosten vääristyminen, kun summataan hyötyjä ja 

kustannuksia. Kustannus- ja hyöty-sarakkeilla olevat viivat ilmaisevat, että projekti ei 

aiheuta kustannuksia tai hyötyjä nimenomaiselle sidosryhmälle. Kaarisulut taas 

tarkoittavat, että tiettyjä vaikutuksia ei voi tarkasti jakaa sidosryhmien välille. (Hill 1968.) 

Matriisipohjaiset menetelmien, kuten PBS:n ja GAM:in suurin etu on, että ne pyrkivät 

esittämään monimutkaisia asioita helposti ymmärrettävässä muodossa. Ne ottavat 

huomioon yksinkertaisella tavalla myös ei-myytävät hyödykkeet ja esittävät kustannusten 

ja hyötyjen jakautumisen sidosryhmien kesken. Toisaalta ne myös eroavat perinteisistä 

analyyttisistä arvostamismenetelmistä siten, että ne eivät nojaudu samalla tavoin 
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hyvinvoinnin taloustieteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa, että ei-myytäviä 

hyödykkeitä ei arvosteta rahallisesti käyttäen maksuhalukkuutta, hyväksymishalukkuutta 

tai kuluttajan ylijäämää. Arvostusperusteena käytetään puhtaasti raha- ja fysikaalisia 

mittareita. Tällöin perinteisen taloustieteen ja sen metodiikan edut, kuten tarkkuus, jäävät 

saavuttamatta. (Schofield 1987.) 

2.5 Asuntojen hintaan ulkoisesti vaikuttavista tekijöitä 

Asuminen on tärkeä osa jokaisen ihmisen päivittäistä elämää, sillä kotona vietetään suurin 

osa vapaa-ajasta, sieltä lähdetään kouluun ja töihin ja sinne keskittyvät perheiden 

päivittäiset toimet. Asuminen on myös kallista; arviolta yli neljännes keskimääräisen 

suomalaisen kotitalouden kuluista liittyy asumiseen. Asuntoja on hyvin paljon erilaisia. 

Ne eroavat kooltaan, tyypiltään, laadultaan ja rakenteellisilta ominaisuuksiltaan. Lisäksi 

tärkeä vaikutin, joka määrittää asuntoa on sen sijainti. (Laakso & Loikkanen 2004.) 

Kun kotitalous valitsee asuntoa, se ei valitse ainoastaan fyysistä osaa siitä eli lattiaa, 

kattoa ja seiniä vaan se tulee valinneeksi myös naapurit, maiseman, lähiympäristön, 

palvelut, liikenneyhteydet ja suuren määrän muita asioita ja ominaisuuksia. Näillä 

ominaisuuksilla on suuri merkitys asunnon valintaan ja sitä myötä asunnon hintaan, jonka 

kotitalous joutuu asunnon hintana tai vuokrana maksamaan. (Laakso & Loikkanen 2004.) 

Asuntojen arvon määräytymisen taustalla on hedonisten hintojen teoria, joka perustuu 

osin Lancasterin (1966) artikkeliin. Lancasterin mukaan hyödykkeen arvo riippuu 

hyödykkeen sisältämistä ominaisuuksista ja niiden tasoista. Esimerkiksi asunnon 

tapauksessa asunnon rakenteellisia ominaisuuksista, kuten koosta, huoneiden määrästä, 

materiaaleista ym. ja ulkoisista ominaisuuksista, kuten naapurustosta, maisemasta, 

liikenneyhteyksistä ja lähellä olevista palveluista. 

Näitä asunnon rakenteellisia ja ulkoisia ominaisuuksia voidaan pyrkiä arvostamaan 

kahdella tavalla: sanotun preferenssin menetelmillä ja paljastuneen preferenssin 

menetelmillä. Stated Preference -menetelmät ovat maksuhalukkuusmenetelmiä, joissa 

käsitellään hypoteettisia transaktioita eli niissä määritellään paljonko kuluttajat olisivat 

valmiita maksamaan tietystä ominaisuudesta jossain kuvitellussa tilanteessa. Revealed 

preference -menetelmissä taas tutkitaan paljonko kuluttajat ovat maksaneet tietystä 
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ominaisuudesta aikaisempien, jo tapahtuneiden, transaktioiden perusteella. (Fujiwara & 

Campbell 2011.) 

Tämän osion tarkoitus on tehdä katsaus aikaisempaan tutkimukseen, jossa on selvitetty 

erilaisten ulkoisten ominaisuuksien vaikutusta kiinteistöjen hintoihin. Katsauksessa 

keskitytään asioihin kuten: millaisia kiinteistöjä on tutkittu, missä tutkitut kiinteistöt 

sijaitsevat, millä menetelmällä tutkimus on suoritettu ja mitkä ovat tutkimuksen 

keskeisimmät tulokset. Ominaisuudet ovat jaoteltu ympäristöllisiin ominaisuuksiin, 

palveluihin, liikenneyhteyksiin, mukavuuksiin ja muihin relevantteihin asioihin. 

2.5.1 Ympäristölliset ominaisuudet 

Viheralueet, metsät, puistot, vesistöt ja näkymät ovat suosittuja tutkimuskohteita, kun 

määritellään erilaisten asioiden vaikutusta kiinteistöjen hintaan. Tyrväinen & Miettinen 

(2000) tutkivat metsäalueiden läheisyyden vaikutusta asuntojen hintaan Salossa. 

Hedoninen regressiomenetelmä antoi hintapreemioksi 4,9 %, jos metsää 300 metrin 

säteellä ja 5,9 % jos metsää kilometrin säteellä. Jimin ja Chenin (2006) vastaavanlainen 

tutkimus Kiinassa taas antaa hintapreemioksi 7,1 %. Thorsnes (2002) tutki asunto- ja 

tonttikauppoja Michiganissa Yhdysvalloissa ja huomasi preemion vaihtelevan välillä 19 

% ja 35 %. Crompton (2001) tutki puistoalueiden vaikutusta asuntojen hintoihin 

perehtymällä aikaisempiin tutkimuksiin. Tulosten mukaan suora näkymä puiston laidassa 

tuo asunnolle 20 %:n hintapreemion, joka voi näkyä 10 % preemiona vielä kahden tai 

kolmen korttelin päästä puiston laidasta. Mielenkiintoinen tutkimus on myös Earnhartin 

(2006) tutkimus avoimista alueista ja niihin liittyvistä rakennusodotuksista. Tutkimuksen 

mukaan avoin alue, jolle tullaan ehkä rakentamaan, ei nosta läheisien asuntojen arvoa 

ollenkaan kun taas alue, jolle ei ole oletusta rakentamisesta nostaa läheisien kiinteistöjen 

arvoa noin 5 %.  Earnhartin (2006) tutkimusmetodi oli contingent valuation. 

Vesialueet taas nostavat talojen arvoa hieman enemmän. Merinäköalalle rantatontilta 

tyypillinen preemio on yli 50 % (Laakso 2007; Bourassa et al. 2004).  Bensonin (1997) 

mukaan Washingtonissa merinäkymä arvostetaan jopa 147 % preemiolla, kun tontti on 

rannalla. Pelkkä merinäköala pudotti preemiota noin 32 %:iin. Järvinäkymällä sen sijaan 

on enemmän vaihtelua. Smith (2004) tutki järvinäkymiä Chicagossa ja sai 

hintapreemioksi 11%, jos asunnosta oli hyvä näkyvyys järvelle. Coloradossa vastaava 
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preemio oli noin 20 % (Lansford & Jones 1995) ja Ramseyssä Minnesotassa jopa 44 % 

(Doss & Taff 1996). Suuri hajonta johtunee järvien erilaisuudesta. Suurimmat järvet 

vastaavat jopa merenrantamaista näkymää, kun taas pienempien järvien kohdalla 

näkymät voivat olla hyvinkin erilaiset. 

2.5.2 Arkkitehtuuri 

Eräs vaikuttava, mutta vaikeammin mitattava asia on arkkitehtuuri ja sen vaikutus 

asuntojen hintoihin. Hough ja Kratz (1983) osoittavat tutkimuksessaan, että 

arkkitehtuurilla on positiivinen vaikutus asunnon hintaan, jos kohde on arkkitehtonisen 

laadun lisäksi uusi. Fuerst et al.. (2011) taas väittää, että USA:n asuntomarkkinoilla 

arvostettujen arkkitehtien suunnittelemissa asunnoissa on havaittavissa noin 12-17 % 

hintapreemio. Vuokrahinnoissa vastaava preemio on noin 5-7 %. Uusinta tutkimusta 

edustaa Pihlajaniemi (2014), joka tutki Helsingissä tehtyjä asuntokauppoja ja niihin 

liittyvää arkkitehtonista laatua hedonisen regression avulla. Tulosten mukaan pelkästään 

se, että asunto on arkkitehdin suunnittelema oikeuttaa 2 % hintapreemioon. Lisäksi 

arkkitehtonisen tyylin osuus asunnon hinnasta on suurimmillaan 18 %. Lisäksi, jos 

asunnosta on näkymä arkkitehtoniseen kohteeseen, on sillä selkeä positiivinen vaikutus 

asunnon hintaan.  

2.5.3 Palvelut 

Luonnonarvot ja etäisyys keskustaan on asioita, jotka liittyvät kiinteästi alueeseen. 

Palvelut taas ovat hyödykkeitä, jotka ovat järjestettävissä. Palveluihin ja niiden 

hintavaikutuksiin liittyen ei ole tehty yhtä paljon tutkimusta kuin esimerkiksi 

luonnonarvoihin liittyen. Laakso (1997) tutki väitöskirjassaan erilaisia asuntojen hintaan 

vaikuttavia ominaisuuksia Helsingissä. Palvelutaso oli yksi tutkituista ominaisuuksista. 

Keskeinen tulos on, että palveluiden arvostustaso on korkea etenkin jos palvelutaso on 

erittäin hyvä. Lisäksi havaittiin, että kaupalliset palvelut nähdään asuntomarkkinoilla 

tärkeämpinä kuin julkiset palvelut.  

Kohtalaisen suosittu tutkimuskohde on koulun vaikutus asuntojen hintaan. Tutkimusta on 

tehty lähinnä paikoissa, joissa koulujärjestelmä poikkeaa Suomesta ja joissa koulujen 

välillä on runsaasti eroavaisuuksia. Tulokset eivät edellä mainituista syistä välttämättä ole 

sovellettavissa Suomeen. Tutkimuksia aiheesta ovat tehneet mm. Black (1999), Bogart ja 
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Cromwell (1997) ja Colwell ja Guntermann (1984). Suomeenkin on viime aikoina 

rantautunut erikoiskouluja, jotka ovat kasvattaneet suosiota. Eräs tutkimuksen kohde 

voisi ollakin miten esimerkiksi kansainvälinen koulu tai urheilulukio vaikuttaa 

lähiympäristön asuntojen hintoihin. 

Palveluita ovat myös urheilumahdollisuudet. Do ja Grudnitski (1995) tutkivat golf-kentän 

läheisyyden vaikutusta asuntojen hintoihin San Diegossa Yhdysvalloissa. Hedoninen 

regressio osoitti, että keskimääräinen golf-kentän läheisyyden tuoma hintapreemio on 

noin 7,6 %. Vastaavanlaisia tuloksia (7-8 %) saivat myös Asabere ja Huffman (1996), 

kun he tutkivat golf-kentän vieressä olevia taloja New Jerseyssä. 

Palveluihin liittyen löytyy tutkimusta myös epäsuorasti. Song ja Knaap (2004) tutkivat 

hedonisella regressiolla monimaankäytön vaikutusta omakotitalojen hintaan 

Washingtonissa. Monimaankäytöllä tarkoitetaan, että alueesta muodostetaan 

monipuolinen yhteisö, jossa on tarjolla asumisen lisäksi palveluita, puistoja, 

ostosmahdollisuuksia ja työpaikkoja. Pääosin monimaankäytöllä nähtiin olevan hyvin 

positiivinen vaikutus asuntojen hintoihin. Erityisesti palveluorientoitunut liiketoiminta 

nosti talojen arvoja. Toisaalta tulosten mukaan kaupallisen toiminnan kasvaessa 

huomattavan suureksi voi vaikutus omakotitalojen hintaan olla negatiivinen. Lisäksi 

lähellä olevat kerrostalot voivat laskea omakotitalojen hintoja. Selkein tulos on, että 

huolellisella monimaankäytön suunnittelulla voidaan vaikuttaa omakotitalojen hintoihin 

nostavasti. (Song & Knaap 2004.) 

2.5.4 Liikenneyhteydet 

Julkisella liikenteellä on tärkeä rooli alueiden sosiaalisesta ja ympäristöllisestä 

näkökulmasta, mutta sen taloudelliset vaikutukset ovat usein vaikeasti arvioitavissa. 

Hyvät julkiset liikenneyhteydet tuovat alueelle arvoa muun muassa parantamalla 

työpaikkojen ja palveluiden saavutettavuutta, vähentämällä kasvihuonepäästöjä ja 

mahdollistamalla autottoman asumisen. Hyvät julkiset yhteydet vähentävät käytettynä 

myös ruuhkia. Toisaalta liikenne aiheuttaa myös melua, lisääntynyttä liikennöintiä 

aseman lähistöllä sekä näköhaittoja. (Dube et al.. 2013)  
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Julkisia liikenneyhteyksiä ja asuntojen hintojen välistä suhdetta on tutkittu erittäin paljon 

ja tuloksissa on selkeätä hajontaa. Julkiset liikenneyhteydet voivat alentaa asuntojen 

hintoja, olla vaikuttamatta niihin tai nostaa niitä, riippuen alueesta, väestöstä, julkisen 

liikenteen tyypistä ja monesta muusta asiasta. Useiden kirjallisuuskatsausten mukaan 

selkeästi eniten esiintyy tutkimuksia, joissa julkisilla liikenneyhteyksillä on selkeästi 

positiivisia vaikutuksia. (Dube et. al 2013; Bartholomew & Ewing 2011; Cervero et al. 

2004) 

Pelkästään junayhteyksien vaikutuksesta on tehty kymmeniä tutkimuksia (mm. Dube et 

al. 2013; Weinstein & Clower 2003; Knaap et al. 2001; MacDonald & Osuji 1995; Des 

Rosiers et al.. 2010). Al-Mosaind et al.. (1993) tutkivat kevyen paikallisjunayhteyden 

vaikutusta asuntojen hintoihin hedonisella regressiolla Portlandissa Oregonissa. Tulosten 

mukaan junayhteys tuo 10,6 % preemion asuntojen keskihintoihin, jos asema on 500 

metrin säteellä asunnosta. Hedonisella regressiolla kevyttä junaliikennettä tutkivat myös 

Dube et al.. (2013), jotka saivat Montrealissa preemioksi noin 11 %, jos omakotitalot 

sijaitsevat pysäkin välittömässä läheisyydessä muutaman minuutin matkan päässä. 

Duncanin (2008) mukaan vastaava preemio omakotitaloille oli vain 5,7 %, mutta 

kerrostaloasunnoille huomattavasti suurempi (16,6 %). 

Hedonisen regression lisäksi toinen tyypillinen tapa tutkia liikenneyhteyksiä on 

yksinkertaisesti vertailla kiinteistöjä, jotka ovat tietyn säteen sisällä julkisen liikenteen 

asemaan vastaavanlaisiin kiinteistöihin, jotka ovat tämän säteen ulkopuolella (Anas 1982; 

Cambridge Systematics 1998; Cervero et al.. 2002; Huang 1994; Knaap 1998; Landis and 

Zhang 1995; Parsons Brinckerhoff 2001; Ryan 1999; Smith and Gihring 2006; Vessali 

1996). Cervero (2004) koosti aikaisemman tämän tyyppisen vertailututkimuksen vuosilta 

1993-2004 ja päätyi tulokseen, että 400 – 800 metrin etäisyydellä juna-asemasta olevat 

asuinkiinteistöt ovat 6,4 – 45 % kalliimpia kuin yli 800 metrin päässä olevat. Kaupallisille 

kiinteistöille vastaavat preemiot olivat 8 – 40 %. 

2.5.5 Keskeisimpiä havaintoja tutkimuksista.  

Ensimmäinen havainto on, että erilaisia tutkimuksia liittyen kiinteistöihin ja niiden 

ominaisuuksiin on valtava määrä. Esimerkiksi Sirmansin et al. (2005) katsaus kävi läpi 

noin 125 hedonisella regressiolla tehtyä tutkimusta noin vuosikymmenen ajalta. 
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Tutkimuskohteen jatkuvasta suosiosta päätellen tulokset ovat käyttökelpoisia ja antavat 

hyviä arvioita erilaisten asioiden vaikutuksesta asuntojen hintaan. Lisäksi tutkimuksen 

suosiosta voi päätellä, että tuloksille on tilausta eli niitä todennäköisesti myös käytetään 

hyväksi. Tutkimusten tuloksista voi havaita myös jonkinlaista johdonmukaisuutta vaikka 

ne ovatkin tehty eri puolilla maailmaa eri vuosikymmeninä, mikä myös puoltaa 

tutkimuksen oikeellisuutta. 

Kirjallisuuskatsauksessa käytettyjä menetelmiä esiintyi useita, joista selkeästi suosituin 

oli hedoninen regressio. Siinä analysoidaan olemassa olevaa myyntidataa ja esimerkiksi 

lineaariregression keinoin lasketaan kunkin ominaisuuden osuus kiinteistön 

kokonaishinnasta. Toinen huomio on, että CV nousee myös suosituksi menetelmäksi 

etenkin silloin kuin relevanttia myyntidataa ei ole tarpeeksi saatavilla. CV:ssä kuluttajat 

ilmaisevat maksuhalukkuuksiaan hypoteettisissa markkinatilanteissa. 

Kirjallisuutta tutkiessa voi huomata, että juuri ikinä ei tutkita jonkin ominaisuuden 

vaikutusta kiinteistöihin yleensä, vaan tutkimuksen kohteena on joku selkeä 

kiinteistötyyppi kuten omakotitalo, rivitaloasunto, kerrostaloasunto tai toimistorakennus. 

Tämä johtuu, siitä, että erilaiset ominaisuudet vaikuttavat eri asuntotyyppeihin eri tavalla. 

Omakotitaloasujat arvostavat erilaisia asioita kuin kerrostaloasujat ja liiketiloja ostavat ja 

vuokraavat yritykset taas arvostavat erilaisia asioita kuin asukkaat. Tyypillisin jako 

kirjallisuudessa onkin jako omakotitaloihin, kerrostaloasuntoihin ja kaupallisiin tiloihin. 

Lisäksi tutkimuksesta voi huomata, että eri ominaisuuksien vaikutus asuntojen hintoihin 

on keskimäärin korkeampi kuin ominaisuuksien vaikutus vuokratasoihin.  

2.6 Teoriaosan kontribuutio lopulliselle menetelmälle 

Toinen luku jakautuu kahteen pääosioon, jotka ovat arvonmääritykseen ja arviointiin 

käytettävät työkalut sekä erilaisten ulkoisten asioiden vaikutuksen asuntojen hintaan 

määrittämiseksi. Työkalujen kartoituksen lisäksi luvun tavoitteena on luoda pohja 

myöhemmin kehitettävälle menetelmälle. Työkaluja oli kolmen tyyppisiä eli ei-

myytävien ja myytävien hyödykkeiden arvonmääritykseen käytettäviä sekä 

kaavaratkaisujen arviointiin käytettäviä työkaluja. Työkaluista ei-myytävien 

hyödykkeiden arvonmääritykseen käytettävät osoittautuivat kirjallisuuskatsauksen 

mukaan mielenkiintoisimmiksi ja tulevaa menetelmää varten käyttökelpoisimmiksi. 
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Menetelmän pääideaksi muodostuikin erilaisten alueen houkuttelevuutta lisäävien 

piirteiden tuoma preemio asuntojen hintaan. Tätä tarkoitusta tukevat työkaluista parhaiten 

ei-myytävien hyödykkeiden arvottamiseen käytettävät työkalut, sillä tämän tyyppiset 

työkalut tarjoavat konkreettisen rahamääräisen outputin. Ei-myytävien hyödykkeiden 

arvottamistyökaluista menetelmää tarkoituksenmukaisimmin tukevat työkalut ovat 

hedoninen regressio ja contingent valuation (CV), mikä johtuu siitä että molemmat 

työkalut jakavat kiinteistön arvon ominaisuuksiensa summaksi ja antavat outputtina 

suoraa informaatiota, kuinka kiinteistön arvo rakentuu. Hedoninen regressio on 

menetelmistä luotettavampi, mutta vaatii enemmän myyntidataa. Contingent valuation 

taas on kyselypohjainen tutkimus eli se mahdollistaa hypoteettisten asioiden tutkimisen, 

eli sitä suositellaan käytettävän, kun asianmukaista myyntidataa ei ole saatavilla. 

Vaikka on olemassa lukuisia työkaluja ja paljon tutkimusta kiinteistöjen 

arvonmuodostumisesta, suuremman mittakaavan arviointia ei 

arvonmääritysmenetelmillä ole vielä tehty. Toisin sanoen, puuttuu viitekehys, jolla 

pystytään arvottamaan ja arvioimaan kokonaista asuinaluetta useamman ominaisuuden 

näkökulmasta samanaikaisesti. Kysyntää voisi olla menetelmälle, jolla pystyy 

arvottamaan asuinaluetta samanaikaisesti esimerkiksi julkisen liikenteen, julkisten ja 

kaupallisten palveluiden, koulutuksen ja luontoarvojen näkökulmasta. 

Hypoteesi menetelmän lopullisesta rungosta on: menetelmä on muutamavaiheinen 

viitekehys, jonka avulla tutkitaan suurempaa ominaisuusjoukkoa, joka kuvaa aluetta ja 

sen houkuttelevuutta. Lähtökohtana toimii siis suunniteltava alue, valittu joukko alueen 

ominaisuuksia ja joukko erilaisia arvottamismenetelmiä. 

Menetelmän aihio on koossa. Työssä tulee kehittää framework, jolla tutkitaan isompaa 

ominaisuusjoukkoa, joka kuvaa aluetta ja sen houkuttelevuutta. Lähtökohtana on siis 

alue, joukko alueen ominaisuuksia ja kaksi erilaista arvottamistyökalua, hedoninen 

regressio ja CV. Menetelmästä saadaan ulos ominaisuuksien tuomat preemiot alueen 

kiinteistöjen hintoihin. 
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3 MAANKÄYTÖN PROBLEMATIIKKA 

Tämän luvun tarkoituksena on käsitellä maankäytön problematiikkaa mahdollisimman 

laajasta näkökulmasta. Ensimmäiseksi luvussa kuvataan Maankäyttö- ja rakennuslaki, 

joka muodostaa pohjan maankäytölle ja kaavoitukselle. Seuraavaksi kuvataan eri 

kaavatyypit sekä tonttijako ja kaavaprosessin eteneminen. Taustatietojen jälkeen 

perehdytään kaavoituksen kestoon ja sen problematiikkaan ensin aikaisemman 

tutkimuksen pohjalta, minkä jälkeen aihetta käsitellään Oulun ja Espoon Suurpellon 

asiantuntijahaastattelujen avulla. Lopuksi luvussa kuvataan A-Insinöörien prosessi, johon 

tämäkin työ liittyy. 

3.1 Maankäyttö- ja rakennuslaki 

Kaavoitusta ja maankäyttöä ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki. Lain tavoitteena on luoda 

terveellinen, turvallinen ja viihtyisä elinympäristö, joka on sosiaalisesti toimiva ja ottaa 

eri väestöryhmien tarpeet huomioon. Tavoitteena on myös järjestää alueiden käyttö ja 

rakentaminen niin, että ne luovat hyvät edellytykset elinympäristölle ja tukevat 

ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Maankäyttö- 

ja rakennuslaki turvaa kansalaisille osallistumismahdollisuuden asioiden valmistelussa 

sekä varmistaa suunnittelun laadun, vuorovaikutteisuuden, asiantuntemuksen 

monipuolisuuden ja avoimen tiedottamisen. (Ympäristöministeriö 2014.) 

Rakentamismääräykset koostuvat maankäyttö- ja rakennuslain sekä maankäyttö ja 

rakennusasetuksen pykälistä joko sellaisenaan tai osasta niitä, sekä varsinaisista 

määräyksistä. Kaikkea Suomessa tapahtuvaa rakennustoimintaa ohjaa keskeisimmiltä 

osilta maankäyttö- ja rakennuslaki. Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi rakentamiseen 

vaikuttaa myös muuta lainsäädäntöä, kuten kiinteistöihin, ympäristön- ja 

luonnonsuojeluun, rakennuttamiseen, kuluttajasuojaan ja hallintoon liittyvät säädökset.  

(Mutalahti 2000.) Maankäyttö- ja rakennuslaki ja –asetus sisältävät säännöksiä muun 

muassa kaavoituksesta, kuntien rakennusjärjestyksestä, ranta-alueiden suunnittelusta ja 

rakentamisesta, tonttijaosta, yhdyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta, 

rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista, rakentamisen luvista ja muusta 

rakentamisen valvonnasta (Ympäristöministeriö 2014.)  
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3.2 Kaavatyypit ja tonttijako 

Kaavoitus lähtee valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, jotka valtioneuvosto 

hyväksyy. Ne toimivat viitekehyksenä maakuntakaavalle, joka ohjaa suurpiirteisesti 

maankäyttöä maakuntatasolla. Maakuntakaava taas ohjaa yleiskaavaa, joka ilmaisee 

kunnan tai kaupungin strategisen maankäytön tavoitteet kaavamuodossa. Viimeinen 

kaavataso on asemakaava tai ranta-asemakaava, joka antaa viitteet yksityiskohtaiselle 

maankäytön suunnittelulle. Tonttijako taas on asemakaavaan liittyvä prosessi, jossa 

kaava-alueelta lohkotaan tontteja erilaisten toimintojen käyttöön. Tässä tutkimuksessa on 

tarpeen perehtyä syvällisemmin yleiskaavaan, asemakaavaan ja tonttijakoon ja niihin 

liittyviin lainsäädännöllisiin perusteisiin ja lähtökohtiin.  

3.2.1 Yleiskaava 

Kuntatasolla maankäytön yleispiirteistä ohjaamista ja yhteensovittamista tehdään 

yleiskaavoituksella. Maankäyttö- ja rakennuslaki vahvistaa yleiskaavan merkitystä 

suunnitteluinstrumenttina, kun oikeusvaikutteinen yleiskaava syntyy kunnan omalla 

päätöksellä. Ennen tarvittiin myös valtion viranomaisen vahvistus, mutta tästä on nyt 

luovuttu. Yleiskaavalla on sisällöllisesti suhteellisen yksityiskohtaisia sisältövaatimuksia, 

jotka ovat ilmaistu MRL 39§ erityissäännöksellä. Yleiskaavan päämääränä on kunnan 

yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen. Se onkin tarkoitettu kunnan alueiden 

käytön suunnittelun välineeksi, joka liittyy läheisesti kunnan strategiseen suunnitteluun. 

(Jääskeläinen & Syrjänen 2010.) 

Vaikka sisältövaatimukset ovat yleiskaavan tapauksessa kohtalaisen yksityiskohtaisia, 

kaavan laajuus ja tarkkuus voivat vaihdella tarpeen mukaan. Joissain tapauksissa se voi 

olla hyvin yleispiirteinen strateginen suunnitelma ja jossain tapauksissa, kuten ranta- ja 

kyläalueilla, hyvinkin tarkka, suoraan rakentamista ohjaava kaava. Jos taas yleiskaava-

alueelle on tarkoitus laatia myös asemakaava, on yleiskaavan tehtävänä lähinnä ohjata 

asemakaavoitusta. Yleiskaavan laatiminen voidaan tehdä myös vaiheittain tai 

osayleiskaavoina eli ei koko kunnan tasolla.  Osayleiskaavat eivät poikkea yleiskaavasta 

juurikaan; ne käsittävät vain pienemmän alueen, kuten kaupunginosan. Maaseutualueella 

osayleiskaava voi ohjata suoraan rakentamista. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010.) 
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Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 35§ määrittelee yleiskaavan tarkoituksen seuraavalla 

tavalla: 

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön 

yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteen sovittaminen. Yleiskaava voidaan 

laatia myös maankäytön ja rakentamisen ohjaamiseksi määrätyllä alueella. 

Yleiskaavassa esitetään tavoitellun kehityksen periaatteet ja osoitetaan tarpeelliset alueet 

yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä rakentamisen ja muun käytön 

perustaksi. 

Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain. 

Yleiskaava esittää siis kunnan tavoitellun kehityksen periaatteet kaavan muodossa. Se on 

ennen kaikkea maankäytön näkökulmasta tehty suunnitelma, jolla ohjataan 

yhdyskuntarakenteen kehittymistä ja maankäytön tavoitteita. Yleiskaavassa osoitetaan 

tarpeelliset alueet yksityiskohtaisen kaavoituksen ja muun suunnittelun sekä 

rakentamisen ja muun maankäytön perustaksi. Näin valtuusto voi yleiskaavassa tehdä 

maankäytön keskeisimpiä yleislinjauksia, jotka koskevat muun muassa aluevarauksia 

tuleville asuntoalueille, palveluille, yritystoiminnalle ja liikenteelle. Toisaalta myös 

maankäyttöä rajoittavat ratkaisut, esimerkiksi virkistysalueet, suojelukohteet, maisema ja 

luonnonarvot, näkyvät yleiskaavassa. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010.) 

Ympäristöministeriö on antanut ohjeita yleiskaavan suunnittelijoille. Salmen (2006) Opas 

13 korostaa kestävän kehityksen merkitystä yleiskaavassa: 

”Yleiskaavoitus pohjautuu kestävän kehityksen ajattelutapaan. Se korostaa yleistä etua 

ja yhteisvastuuta. Kestävä kehitys merkitsee sosiaalisten, taloudellisten, kulttuuristen ja 

ekologisten näkökulmien yhdistämistä. Kestävä kehitys yleiskaavoitusta ohjaavana 

periaatteena vaikuttaa sekä suunnittelun sisältöön että sen menettelytapoihin.” 

Myös maankäyttö- ja rakennuslaki 39§ kehottaa samoihin toimenpiteisiin. Siinä on 

lueteltu yleiskaavan sisältövaatimukset, joissa korostuvat 

yhdyskuntarakennekysymykset, kuten ekologinen kestävyys, liikenteen ja 
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kunnallistekniikan sekä palveluiden saavutettavuus, asumisen, elinkeinotoiminnan ja 

virkistäytymisen tarpeet, olemassa olevien arvojen vaaliminen, turvallinen, terveellinen 

ja eri väestöryhmien kannalta tasapainoinen elinympäristö. 

3.2.2 Asemakaava 

Kunta laatii asemakaavan kunnan alueiden yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista 

ja kehittämistä varten. Se on siten rakentamista ja muita maankäytön toimenpiteitä 

sääntelevä hallintopäätös. Siitä seuraa, että kaavan mukaisiin toimenpiteisiin on oikeus 

ryhtyä. Päinvastoin taas asemakaavasta poikkeaviin rakennushankkeisiin ei ole oikeutta 

ryhtyä. Asemakaavalla on myös muita ohjausvaikutuksia, kuten siitä johtuvat rakennus- 

ja toimenpidekiellot. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010.) 

MRL 50§ määrittelee asemakaavan tarkoituksen: ”Alueiden käytön yksityiskohtaista 

järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava, jonka 

tarkoituksena on soittaa tarpeelliset alueet eri tarkoituksia varten ja ohjata rakentamista 

ja muuta maankäyttöä paikallisten olosuhteiden, kaupunki- ja maisemakuvan, hyvän 

rakentamistavan, olemassa olevan rakennuskannan käytön edistämisen ja kaavan muun 

ohjaustavoitteen edellyttämällä tavalla.” 

Asemakaavalta edellytetään suurempaa tarkkuutta kuin yleiskaavalta. Usein kuntien 

kaavoittajat laativat asemakaavoja jopa liian yksityiskohtaisiksi, mistä seuraa, että kaavan 

toteutumisen viivästyessä suunnitelmat muuttuvat ja kehittyvät niin, että hanketta ei voi 

toteuttaa asemakaavan mukaisesti. Tällainen asemakaava ei voi täyttää sille tämän 

pykälän mukaan annettua tehtävää. Tällöin rakennuslautakunta arvioi tilannetta ja 

mahdollisuuksina on hakemuksen hylkääminen kaavan vastaisena tai suurten 

poikkeamisten myöntäminen. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010.) 

MRL:n säätämisen tavoitteina olivat kunnallisen päätösvallan lisääminen, 

suunnitteluprosessin avoimuus ja osallistumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen. 

Vuorovaikutteisuuden lisäämisen tavoite, johon kuuluu valitusoikeus, voidaan parhaiten 

toteuttaa laatimalla asemakaava maanomistajien oikeuksien kannalta riittävän 

täsmälliseksi, mutta sisällöltään kuitenkin tarpeeksi joustavaksi, jotta rakennuslupia 

voidaan myöntää kaavan mukaisesti. (Jääskeläinen & Syrjänen 2010.) 
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3.2.3 Tonttijako 

Tonttijako voi olla asemakaavassa ohjeellinen tai sitova. Se voidaan myös laatia 

asemakaavasta erillisinä, mutta kuitenkin asemakaavan ohjauksen alaisena. MRL 78§ 

käsittelee tonttijako: 

”Rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan asemakaavassa tontteihin, milloin se on 

maankäytön järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. 

Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin 

rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijako 

osoitetaan asemakaavankartalla ja sen sitovuudesta määrätään asemakaavassa. 

Rakennuskorttelista voidaan muodostaa yksi tai useampi tontti. Tonttijako voidaan laatia 

myös korttelin osaan, jollei näin estetä tai vaikeuteta sopivaa tonttijakoa korttelin muissa 

osissa. Tonttijako voidaan laatia sitovana myös kaava-alueen tai korttelin osalle.  

Jos asemakaavassa niin määrätään tai sitovan tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on 

tarpeen, rakennuskorttelia tai sen osaa varten voidaan laatia erillinen tonttijako, joka on 

aina sitova. 

Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien mukaan 

kiinnitettävä huomiota maanomistusoloihin.” 

Tonttijaon prosessi etenee yleisesti seuraavalla tavalla. Ensin jätetään tonttijakohakemus, 

josta kuullaan maanomistajia ja –haltijoita. Seuraavaksi laaditaan tonttijako ja asetetaan 

se nähtäville. Nähtävilläoloaikana on mahdollista tehdä muistutuksia, jotka käsitellään. 

Muistutukset joko aiheuttavat toimenpiteitä eli tonttijako palautetaan valmisteltavaksi tai 

sitten toimenpiteitä ei aiheudu, jolloin kaupungingeodeetti hyväksyy tonttijaon. Jos 

geodeetti tekee oikaisuvaatimuksen, tekninen lautakunta käsittelee sen. Käsittelyyn liittyy 

valitusoikeus. Jos valitusta ei tule, tonttijako astuu voimaan. Jos valitus tulee, se 

käsitellään oikeudessa, ensin Helsingin hallinto-oikeudessa ja edelleen korkeimmassa 

hallinto-oikeudessa jos hallinto-oikeuden päätöksestä valitetaan. (Espoo 2014.) 
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3.3 Kaavaprosessin eteneminen yleisesti 

Kaavoitusprosessin yleismalli on paikkakunnasta riippumatta pääpiirteittäin 

samanlainen. Paikkakuntakohtaisia, hallinnosta ja tavoista, johtuvia eroavaisuuksiakin 

löytyy. Tässä työssä käsittelen kaavoitusprosessia Oulussa ja Espoossa, sillä ne ovat 

paikkakuntia, joille työn case-esimerkit sijoittuvat. Kuntien ja kaupunkien internet-

sivuilla esitetyt kunnan tai kaupungin kaavoitusprosessit ovat eräänlaisia ideaaleja, jotka 

erityisesti isojen hankkeiden tapauksessa harvoin toteutuvat. Tutkimuksessa vertaillaan 

kaavoituksen käytännön etenemistä kunnan sivuilla esitettyyn ideaaliprosessiin ja 

pyritään löytämään ongelmat ja hidasteet, jotka viivästyttävät kaavaa. 

Kaavaprosessi alkaa, kun jokin instanssi, yleensä maanomistaja tai joku kaupungin taho 

tekee aloitteen. Oulun kaavaprosessi on esitetty kuvassa 2. Se sisältää neljä vaihetta: 

aloitusvaihe, luonnosvaihe, ehdotusvaihe ja hyväksymisvaihe. Kuva esittää kaikki 

vaiheet kolmesta näkökulmasta, jotka ovat valmistelu, päätöksenteko ja osallistuminen. 

Aloitusvaiheeseen kuuluu osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS), jossa kerrotaan 

suunnittelun osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyt, lähtökohdat, alustavat tavoitteet 

sekä esitellään osalliset. Vaiheeseen kuuluu myös työohjelma, jossa määritellään 

aikataulut koskien kaavaprosessin eri vaiheita ja eri toimijoita. Lisäksi tässä vaiheessa 

aloitetaan myös perusselvitykset, joihin lukeutuu esimerkiksi selvitykset alueen 

rakennushistoriasta, arkeologisista asioista, luonnonarvoista ja maaperästä. Jos kyseessä 

on yleiskaava, niin kaavan vireilletulo päätetään kaupunginhallituksessa ja jos kyseessä 

asemakaava, niin päätös tehdään lautakunnassa. Vireilletulolla tarkoitetaan, että asia 

otetaan käsiteltäväksi viranomaisen ratkaisun tekemistä varten. Kaavaprosessissa 

olennainen osa on myös kansalaisten mahdollisuus osallistua. Aloitusvaiheen lopuksi 

OAS asetetaan nähtäville, jolloin kansalaisilla on oikeus jättää mielipide sen 

riittävyydestä. 

Luonnosvaiheessa laaditaan ensimmäiset kaavaluonnokset ja arvioidaan niiden 

vaikutukset alueeseen. Päätöksenteossa toimii samanlainen jako kuin aloitusvaiheessa eli 

yleiskaavan nähtäville asettamisesta päättää kaupunginhallitus ja asemakaavan 

asettamisesta lautakunta. Luonnosvaiheessa osallistuminen on laaja-alaisempaa. Siihen 

kuuluu sidosryhmätapaamisia, yleisötilaisuus ja kyselyitä. Kansalaisilla on jälleen 

mahdollisuus jättää mielipide kaavaluonnoksesta ja antaa lausuntoja. 
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Ehdotusvaiheessa käsitellään edellisen vaiheen palaute ja sen pohjalta laaditaan 

kaavaehdotus. Myös kaavaehdotus asetetaan näytteille samoin kuin kaavaluonnos ja 

pidetään yleisötilaisuus. Kansalaisilla on jälleen oikeus jättää mielipide ehdotuksesta. 

Viimeisessä vaiheessa eli hyväksymisvaiheessa annetaan vastineet palautteeseen ja 

laaditaan kaavakartta ja selostus hyväksymiskäsittelyyn. Vastineet ja kaavan hyväksyy 

yleiskaavan tapauksessa ensin kaupunginhallitus ja sitten valtuusto. Asemakaavan 

tapauksessa ensin sen hyväksyy lautakunta, sitten kaupunginhallitus ja lopuksi valtuusto. 

Kaupunginvaltuuston päätöksestä on jälleen oikeus tehdä valitus hallinto-oikeuteen, josta 

edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kolmessa ensimmäisessä vaiheessa 

järjestetään myös viranomaisneuvottelut Neuvotteluissa tuodaan ilmi seudulliset 

alueenkäyttötavoitteet, valtion kannalta tärkeät kysymykset ja viranomaisten käsitykset 

selvitysten ja tutkimusten tarpeesta (MRL 18§). 
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Kuva 2. Kaavoitusprosessi Oulussa (asemakaava ja yleiskaava) 

 

Kaupunkien internet-sivuilla annettujen kaavaprosessien kuvauksien mukaan Espoon 

kaavaprosessi ei eroa Oulun kaavaprosessista ollenkaan, joten sitä ei ole tarpeen tässä 

vaihe kerrallaan käsitellä (Espoo 2014). Kaavaprosessin käytännön toteutumisesta löytyy 

varmasti eroja, jotka johtuvat vuosikymmenien aikana kehittyneistä tavoista hoitaa asioita 

ja paikallisista rakentamiskulttuureista. 
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3.4 Maankäytön problematiikka – aikaisempi tutkimus 

Eräs merkittävä aihetta käsittelevä tutkimus on Ympäristöministeriön rahoittama Peltosen 

ym. (2006) ”Maankäytön konfliktit ja niiden ratkaisumahdollisuudet – Suomalaisen 

nykytilan kartoitus”, jossa kyselytutkimuksen keinoin tutkitaan muun muassa 

tyypillisimpiä konfliktitilanteita, niiden syitä ja seurauksia sekä mahdollisia 

ratkaisumahdollisuuksia suomalaisessa maankäytössä. Paljolti samaa aihepiiriä käsittelee 

Kuntaliiton Rinkinen (2007) tutkimuksessaan: ”Asemakaavoituksen kestoon voi 

vaikuttaa”. Tutkimuksen tavoitteena oli löytää tonttituotantoa ja asemakaavoitusta 

sujuvoittavia tekijöitä. 

3.4.1 Asemakaavoituksen kesto Suomessa 

Rinkisen (2007) tutkimuksessa asemaakaavoituksen kestoa tutkittiin vuosina 2004 – 2005 

ja kestoon laskettiin aika vireilletulosta hyväksymiseen. Tutkimuksessa ei ole otettu 

huomioon hyväksymisen jälkeisiä valituksia. Valituksia käsiteltiin kuitenkin erikseen ja 

tultiin tulokseen, että valitus voi kolminkertaistaa kaavoitusprosessin keston. Jos 

asemakaavan kesto on noin 10,3 kuukautta, keskimääräinen käsittelyaika hallinto-

oikeuksissa on 9,5 kuukautta ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa lähes saman verran, 

niin kahden valituskierroksen keskimääräisen valitetun kaavan kestoksi voidaan laskea 

melkein 2,5 vuotta. Valittaminen on kuitenkin kohtalaisen harvinaista eli vain 9 

prosentista asemakaavoja valitetaan, mutta Rinkisen (2007) mukaan kysymyksessä ovat 

yleensä kunnan kehittämisen kannalta tärkeät kaavat.  

Kuten mainittu, Rinkisen (2007) mukaan keskimääräinen kesto on 10,3 kuukautta, joka 

on suurin piirtein sama suurten kaupunkien, suurten kehyskuntien ja pienten 

kehyskuntien tapauksissa. Suurissa kunnissa ja kaupungeissa yli kaksi vuotta kestäneiden 

asemakaavaprosessien osuus oli noin 20 % ja pienissä kunnissa arviolta 15 % ja 

pienemmissä kunnissa lukemat olivat hieman alhaisempia. Lisäksi rinkisen mukaan 

kaavoituksen kesto kaupungeissa vaihtelee suuresti. Selkeästi vaikeimpina kaupunkeina 

esiintyvät Espoo ja Kuopio, joiden kaavoitusprosessien mediaanikesto oli noin 24 ja 20 

kuukautta Tampereen, Helsingin ja Vantaan ollessa noin 10 kuukautta. Espoossa ja 

Kuopiossa myös yli kaksi vuotta kestäneiden prosessien osuudet olivat 50 % ja 43 %. Yli 

2,5 vuotta kestäneitä kaavoja oli noin kolmasosa. Kymmenen suurimman kaupungin 
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mediaanikestot sekä yli 2 ja 2,5 vuotta kestäneiden kaavojen osuudet on esitetty kuvissa 

3 ja 4. (Rinkinen 2007.) 

Kuva 3. Asemakaavojen lukumäärä vuosina 2004-2005 ja kestojen mediaani (Rinkinen 

2007). 

 

 

Kuva 4. Yli 2 ja 2,5 vuotta kestäneiden asemakaavaprosessien osuus kymmenessä 

suurimmassa kaupungissa (Rinkinen 2007). 

 

3.4.2 Konfliktien yleisyys, ilmenemistilanteet ja osapuolet 

Peltosen et al. (2006) tutkimuksen ensimmäinen tulos on, että konfliktien määrä korostuu 

asemakaavatasolla. Puolet vastanneista ilmoittivat asemakaavatason konflikteja 

ilmenevät usein, 40 % joskus ja vain 5 % oli sitä mieltä, että konflikteja ei juuri ilmene. 

Asekaavoituksen konfliktiherkkyys korostuu riippumatta siitä työskentelivätkö vastaajat 

asemakaavoituksessa, yleiskaavoituksessa vai maakuntakaavoituksessa. Toinen 
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tutkimuksen selkeä tulos on, että konfliktien määrä ja ilmenemisnopeus kasvavat 

kaavaprosessin edetessä luonnoksen nähtävilläolovaiheeseen asti ja lähtevät jälleen 

laskuun. Käytännössä kaikki vastaajat ilmoittivat, että törmäävät konflikteihin usein tai 

joskus luonnoksen nähtävilläolovaiheessa. Kaavaehdotuksen laatimis- ja käsittelyvaihe 

on toinen konfliktiherkkä osa. Yli 80 % vastaajista on törmännyt konflikteihin usein tai 

joskus tässä vaiheessa. Kuten ei edellisessäkään tuloksessa, ei tässäkään ilmene 

merkittäviä eroja riippuen millä kaavan tasolla haastateltavat työskentelevät. (Peltonen et 

al. 2006.) 

Vastaajilta tiedusteltiin myös konfliktin osapuolista. Selkeä tulos oli, että osapuolina 

olivat enimmäkseen kunta, maanomistajat ja asukkaat. Vastakkain ovat suurin piirtein 

yhtä usein maanomistaja ja kunta, kunta ja asukkaat ja maanomistaja ja asukkaat. 

Kohtalaisen yleisiä osapuolien yhdistelmiä olivat myös yritys vastaan asukkaat, kulta 

vastaan valtio ja eri asukasryhmät keskenään. Vastaajista erittäin harva vastasi kuitenkin 

törmäävänsä usein tällaisiin kombinaatioihin, joten voi päätellä että maankäytön 

problematiikan keskiössä on julkisen vallan ja yksityisien intressien ristiriidoissa. 

Selvityksen mukaan konfliktien myötä syntyy myös erilaisia liittolaissuhteita. Hyvin 

usein liitossa ovat keskenään jollain tapaa kunta, yritykset ja maanomistajat. Kansalaiset 

vaikuttavat erilaisten yhdistysten, tiedotusvälineiden ja myös poliittisten puolueiden 

kautta. (Peltonen et al. 2006.) 

Selvityksen seuraavassa osassa haasteltiin kaavan suunnittelijoita erilaisin väittämin ja 

avoimin kysymyksin. Tuloksista korostuu, että suunnittelijat kohtaavat työssään usein 

konflikteja, konflikteja ei voi välttää ja kaavan konfliktialttius on helppo aavistaa. Myös 

väitettä täydennysrakentamisen tuomista konflikteista tuetaan. Suunnittelijat jaettiin 

kahteen ryhmään riippuen työnantajakunnan koosta. Konflikteja esiintyy merkittävästi 

enemmän yli 20 000 asukkaan kunnissa. Kaikissa kaavoissa ei kuitenkaan synny 

konflikteja. Vastaajien mukaan ”konfliktivapaita” kaavoja ovat usein pienien, ennestään 

kaavoittamattomien alueiden kaavat, kaavat, joissa osallisia on vähän ja hankkeen 

aiheuttamat muutokset pieniä. Kun siirrytään etäämmälle asutuksesta, myös konfliktien 

määrä vähenee. Lisäksi konfliktit ovat harvinaisia kun suunnitellaan kunnan maalle, jolla 

ei ole erityisiä luonnonvaroja eikä virkistysmerkitystä. Vastausten perusteella osallisten 

ja intressien määrää ja maanomistusoloja pidetään konfliktiherkkyyden indikaattorina. 

Esimerkiksi yksityisessä omistuksessa olevaan maahan liittyy taloudellisten intressien 
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lisäksi myös periaatteellisia käsityksiä, jotka voivat nostattaa suuriakin tunteita. (Peltonen 

et al. 2006.) 

3.4.3 Milloin konflikteja syntyy ja milloin taas ei? 

Tutkimuksen on tarkoitus myös vastata kysymykseen milloin suunnittelussa esiintyy 

vaikeita konflikteja. Tuloksia käsiteltiin kolmesta näkökulmasta eli minkä tyyppinen 

suunnitteluhanke, millainen on suunnittelualue ja mitkä ovat suunnitteluprosessin 

piirteet, jotka indikoivat konflikteja. Erityisen vaikeita konflikteja syntyy suurissa 

infrastruktuurihankkeissa, kuten liikenneväylissä, voimalaitoksissa, teollisuuslaitoksissa, 

kaatopaikoissa, huoltoasemilla ja kaupan suuryksiköissä. Muita hankkeita ovat niin 

sanotut NIMBY-hankkeet, kuten erityisasumisen hankkeet ja täydennysrakentaminen, 

jossa puututaan alueiden vakiintuneisiin käyttötapoihin tai viheralueisiin. 

Suunnittelualueen seikat, kuten väestön aktiivisuus ja yhteisöllisyys, viher- ja 

virkistysalueet, luontoarvot, kulttuuriarvot ja yksityinen maanomistus synnyttävät myös 

konflikteja. (Peltonen et al. 2006.) 

Edellä mainitut seikat ovat useissa tapauksissa vain realiteetteja, joiden kanssa on opittava 

toimimaan ja joihin ei merkittävästi voi vaikuttaa. Suunnitteluprosessi taas on sellainen 

asia joka kaavoituksessa aiheuttaa paljon ongelmia, mutta johon voi kuitenkin vaikuttaa. 

Suunnitteluprosessissa on paljon piirteitä, jotka aiheuttavat ongelmia. Niitä ovat 

esimerkiksi tilanteet, joissa osallisen oikeustajua loukataan tai syntyy kokemus 

epäreilusta tai epätasapuolisesta prosessista. Toinen suuri syy konflikteihin ja pahaan 

ilmaan on kaavoitusjärjestelmän ohittaminen eli poliittiset pyrkimykset ja yksityiset 

intressit kaavoitusprosessin taustalla ja jos yksityisen edun nähdään selkeästi ajavan 

yleisen edun ohi. Myös tilanteet, joissa osapuolet kokevat ettei toisen sanaan voi luottaa, 

aiheuttavat epäluuloja ja myöhemmin konflikteja. Epäilykset salailusta, kähminnästä tai 

jääviyksistä ovat omiaan ruokkimaan luottamuspulaa ja näin konflikteja. Prosessin 

heikkoudesta kertoo myös epäjohdonmukainen toiminta eli ei seurata ”pelisääntöjä” ja 

asukkaiden ja osallisten kokemus siitä, etteivät he saa ääntään kuuluviin. Julkiselta 

puolelta viranomaisten väliset arvovaltakiistat ja muut toisen tontille astumiset hidastavat 

ja vaikeuttavat kaavaprosessia. (Peltonen et al. 2006.) 
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Maankäytön konfliktit -tutkimus esittelee vastaavasti myös suunnitteluprosessin piirteitä, 

jotka auttavat estämään konfliktien syntymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi avoimuus, 

osallistuminen, osallisten aktiivinen huomioiminen, hyvä tiedottaminen ja 

dokumentointi, liikkumavara suunnittelun vaihtoehdoissa, kompromissien mahdollisuus, 

mahdollisuus kunnialliseen perääntymiseen ja luottamus muihin osapuoliin. 

Kaavaprosessia auttaa myös johdonmukaisuus, viranomaisten sujuva yhteistyö ja 

työnjako, perusteelliset perusselvitykset ja se, että käytettävissä on tarpeeksi aikaa. 

(Peltonen et al. 2006.) 

Rinkinen (2007) keskittyi tutkimuksessaan kaavaprosessin lyhentämiseen. Hänen 

mukaansa kaavoitusta voi sujuvoittaa ainakin maapolitiikan keinoin. Siinä avaintekijöitä 

ovat hyvä maanomistus ja aktiivinen maanhankinta. Esimerkiksi nopeimmin kaavoittavat 

kaupungit kuten Oulu, Jyväskylä ja Lahti kaavoittavat lähes yksinomaan omille mailleen. 

Jos kunnan maanomistus on vähäistä tai maanhankinta vaikeaa, maankäyttösopimusten 

tapauksessa prosessia sujuvoittaa neuvotteluiden varhainen aloittaminen ja toimiva 

neuvottelukulttuuri. Lisäksi asemakaavaprosessia voisi räätälöidä paremmin kunkin 

kaavan merkityksen, vaikutuksen ja kansalaisten kiinnostuksen mukaan. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki mahdollistaa tämän, mutta mahdollisuutta on käytetty vähän. Päätöksenteon 

sujuvuuden näkökulmasta myös Rinkinen (2007) korostaa selkeätä työnjakoa ja 

luottamusta valmistelijoiden ja päätöksentekijöiden välillä. Yhteisten tavoitteiden ja 

strategisten linjausten sopiminen ja niiden noudattaminen tuovat ennakoitavuutta 

prosessin osapuolille. 

3.4.4 Konfliktien vaikutukset 

Keskeisin vaikutus on, että konfliktit pidentävät suunnittelun kestoa. 97 % vastaajista 

kertovat kohtaamiensa konfliktien viivyttäneen kaavan voimaantuloa. Keston lisäksi 

lähes kaikkien vastaajien mukaan konfliktilla on vaikutuksia myös kaavan sisältöön. 

Tutkimuksen mukaan konfliktien vaikutus kestoon ja kaavan sisältöön korostuu suurissa 

kunnissa enemmän kuin pienissä. (Peltonen et al. 2006.) 

Vastaajien mukaan konfliktit eivät itsessään pidennä prosessin kestoa vaan konflikti tai 

konfliktin uhka luovat tarvetta varmuuteen, joka taas luo tarpeen ylimääräisiin 

selvityksiin, yleisötilaisuuksiin ja muihin seikkoihin, jotka suoraan pidentävät 
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kaavaprosessin kestoa. Lisäksi konfliktitilanteissa poliittinen päätöksenteko näyttää 

paljon vaikeammalta. Joidenkin vastaajien mukaan päättäjillä ei ole tarpeeksi tietoa ja 

kokemusta kaava-asioista konfliktitilanteissa, jolloin päätöksiä lykätään pitkäänkin. 

Toisaalta taas kansalaisten tapa on taistella viivytystaistelua ja toivoa, että aika muuttaa 

tilanteen uuteen uskoon. (Peltonen et al. 2006.) 

Konfliktien vaikutuksista suunnitelmien sisältöön on vaikeampi vetää yhtenäistä tulosta 

kuin vaikutuksesta kestoon. Yleisiä muutoksia ovat pienet tekniset korjaukset ja 

puutteiden poistaminen, mutta myös koko hankkeen loppumista esiintyy. Rakennus- ja 

kiinteistöalan edustaja ilmaisee, että vetäytyminen tapahtuu usein, kun toimija ei halua 

enempää ”ryvettyä”. Sisältöä koskevat vaikutukset eivät kuitenkaan ole aina negatiivisia. 

Tutkimuksessa koostettiin taulukko konfliktien hyvistä ja huonoista puolista. Hyvistä 

puolista nousee esiin, että ristiriidat tuovat esiin suunnittelun moniarvoisuuden, nostavat 

esille uusia näkökulmia ja voivat parantaa suunnitelmien laatua. Konfliktit voivat 

viivästyttäessään hanketta myös antaa aikaa muuttaa yleistä suhtautumista asiaan tai 

miettiä hankkeeseen liittyviä asioita. Konfliktien tuomilla lisäselvityksilläkin saattaa olla 

hyötyä esimerkiksi suunnitelmien laatuun. (Peltonen et al. 2006.) Myös Rinkisen (2007) 

tutkimuksen tulokset tuovat esille joitakin viivästymisen hyviä puolia. Keston 

mahdollinen hyöty on, että sellaiset hankkeet, joilla ei ole toteutumisedellytyksiä, 

raukeavat muutaman kuukauden aikana. Lisäksi kaavoitusprosessin kesto vähentää 

huolimattomuuden riskiä ja varmistaa, että kaikki tarpeelliset osalliset ovat tulleet 

kuulluksi. Näin ollen osallisille jää enemmän aikaa sulattaa asioita, mikä voi vähentää 

valitusten riskiä. 

Konfliktien huonoja puolia taas ovat, että ne voivat estää kehitystä, kun alueen 

kehityshanke on pysähdyksissä oikeudessa. Usein vanha kaava voi olla monelta kantilta 

katsottuna huonompi kuin oikeudessa kaatunut uusi kaava. Konfliktit voivat myös edistää 

yhdyskuntarakenteen hajautumista luottamuspulan kautta. Lisäksi konfliktien osapuolet 

usein väsyvät pitkittyneeseen tilanteeseen, jolloin lopullisen ratkaisun laatu kärsii. 

Konfliktit syövät myös resursseja, joita voisi paremminkin alueen hyväksi. Esimerkiksi 

lukkiutuneet tilanteet ja toimijasuhteet voivat estää parempien ratkaisujen kehittämisen. 

Myös oikeusasteen tekemää ratkaisua ei yleensä pidetä parhaana mahdollisena, sillä 

oikeudessa ei keskustella suunnittelun laadusta vaan prosessin muotoseikoista, joten 

oikeudessa ympäristön laadun alarajan ylitys riittää. (Peltonen et al. 2006.) 
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3.4.5 Maanhankinnan ongelmat 

Monissa, erityisesti suuremmissa, rakentamiskohteissa maanomistaja joutuu kokoamaan 

kehitettävän maan useammista pienistä maapalasista. Maan kokoamisen ongelma (Land 

assembly problem) on keskeinen maankäytön ongelma, jota esiintyy, kun rakennusliike 

tai rakennuttaja hankkii maapalasia useammalta maanomistajalta rakentaakseen niille. 

Ajatellaan tilanne, jossa rakennuttaja haluaa ostaa kaksi vierekkäistä maa-aluetta kahdelta 

eri omistajalta. Maan arvo rakennuttajalle on tulevana tonttimaana suurempi kuin 

maanomistajille. Maanomistajan ollessa tietoinen maanomistajien arvostustasoista se voi 

jättää niiden perusteella ”ota tai jätä”-tyyppisen tarjouksen molemmille maanomistajille 

samanaikaisesti. Jos maanomistajat hyväksyvät tarjouksen, koko ylijäämä eli 

rakennuttajan ja maanomistajien arvojen erotus, jää rakennuttajalle. (Menezes & 

Pitchford 2004.) 

 Todellisuudessa tilanne ei kuitenkaan ole edellä mainitun kaltainen. Maanomistajat 

voivat muuttaa tilannetta esittämällä tarjouksen rakennuttajalle peräjälkeen, jolloin 

ylijäämä ei kulkeudukaan rakennuttajalle vaan sen jakaminen riippuu viimeisen 

tarjouksen tekevästä maanomistajasta. Jos maanomistaja onnistuu viivyttämään 

tarjoustaan ja näin myyntiprosessia, voi hän hankkeen viivästymisen kustannuksella 

hankkia maastaan korkeamman hinnan eli omia käytännössä koko tarjolla olevan 

ylijäämän. (Menezes & Pitchford 2004.) 

Toinen maanhankintaan liittyvä ongelma on vapaamatkustuksen ongelma (free-rider 

problem), jonka taloustieteessä esitteli Grossman & Hart (1980). Maankäytön 

sovellutuksessa O’Flaherty (1994) tutki vapaamatkustajan ongelmaa, jossa on 

rakennuttaja, joka haluaa ostaa useita lähekkäisiä palasia maata ja toteuttaa maalle 

projekti, jolla on positiivisia ulkoisvaikutuksia. Kun rakennuttaja hankkii maa-alueita, 

tulee hän samalla nostaneeksi viereisten maa-alueiden hintoja. Viereisten maa-alueiden 

hintojen nousu johtuu positiivisista ulkoisvaikutuksista, kuten siitä, että maille 

naapurimaille ja samalla omille maille kohdistuu odotus kehittämisestä. Jälleen 

viivyttämällä maakauppoja maanomistaja voi nostaa oman maapalansa arvoa johtuen 

osin viivytyksen tuomista kustannuksista rakennuttajalle ja jo osin kehitetyn tai kehitteillä 

olevan naapurimaan tuomista ulkoisvaikutuksista. (O’Flaherty 2004.) 
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Molemmissa ongelmissa on yhteisenä nimittäjänä maanomistaja, joka tietoisena 

maidensa tulevaisuuden käyttötarkoituksesta pyrkii saamaan mahdollisimman suuren 

osan arvonnoususta. Maanhankinnan ongelmia on pyritty ratkaisemaan monilla tavoin. 

Esimerkiksi Grossman & Hart (1980) ja Cohen (1991) suosittelevat rakennuttajan 

ylläpitämään mahdollisimman paljon epätietoisuutta maan tulevasta käytöstä. 

Käytännössä tätä voi toteuttaa esimerkiksi käyttämällä valeostajaa. O’Flaherty (1989) 

osoittaa kuitenkin tutkimuksessaan, että maanomistajille on usein rationaalisia odotuksia 

mailleen, jolloin rakennuttajan salailu ja vastaava toiminta paljastuessaan koetaan 

sosiaalisesti erittäin arveluttavana.  

3.4.6 Perustajaurakointi 

Perustajaurakoitsijan eli ”grynderin” määritelmä ei ole yksioikoinen. Englannin kielessä 

siihen viitataan sanalla developer, joka tarkoittaa kehittäjää. Peiser & Frej (2003) 

määrittelee perustajaurakoinnin (Real estate development tai property development) 

monitahoiseksi liiketoiminnaksi, joka pitää sisällään laajan skaalan toimintoja. Se voi 

ulottua olemassa olevien rakennusten kunnostamisesta ja uudelleen vuokrauksesta aina 

maanhankintaan, maalle kaavoittamiseen, rakentamiseen ja rakennusten myymiseen tai 

vuokraamiseen asti. Grynderit yleensä koordinoivat rakennushankkeita, eivätkä 

välttämättä itse niitä rakenna, joten ne eroavat urakoitsijoista. Tästä johtuen 

suomenkielessä grynderiin voidaan viitata sanalla rakennuttaja tai rakennusliike, mutta 

vain siinä tapauksessa, jos rakennusliike rakentaa omaan lukuunsa eikä urakkana jollekin 

rakennuttajalle.  

Aikojen saatossa gryndereille on maailmalla muodostunut kyseenalainen maine. Vallalla 

olevan käsityksen mukaan rakennusliikkeet ovat tuottohakuisia toimijoita, jotka eivät 

rakennusprojekteissaan juurikaan välitä loppuasukkaasta, yhteisestä hyvästä tai 

vaikutuksista ympäristöön. (Basset et al. 2002; Dixon 2007; MacLaran & McGuirk 

2003.) 

Rakennusliikkeille, kuten muullekin liiketoiminnalle, on tyypillistä voiton maksimointi 

ja riskien minimointi (Guy et al. 2002). Hendersonin (2010) tekemän 

kirjallisuuskartoituksen mukaan yksi voiton maksimoimisen näkökulma Guyn (2002) 

määritelmän tulkitsemiseksi on, että rakennusliikkeiden lähestymistapa on hyvin 
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diskreetti tai tonttiorientoitunut. Toisin sanoen rakennusprojekteja ei ajatella isommassa 

mittakaavassa esimerkiksi kaupunki- tai kaupunginosatasolla. Tonttiorientoituneen 

asennoitumiseen kuuluu erityisesti korkea rakennustehokkuus, eli asuntopinta-ala 

suhteessa tontin alaan, mikä näkyy suurina taloina, kapeina käytävinä, pieninä eteisinä ja 

liian kompakteina asuntoina. Rakennustehokkuuden maksimointiin kuuluu myös 

standardisuunnitelmien ja minimisäädökset täyttävien ratkaisujen käyttö. (Henderson 

2010.)  

Myös monotoninen maankäyttö nähdään kuuluvan tonttiorientoituneeseen 

rakentamiseen. Siinä alueelle pyritään rakentamaan vain yhden tyyppisiä rakennuksia, 

kuten asuinkerrostaloja rivitalojen, omakotitalojen ja liiketilojen jäädessä pois. Taustalla 

on kussakin tapauksessa tilanteesta riippuen eniten tuottoa tuovan rakennustyypin 

priorisointi. (Tiesdell 2004.) Song & Knaap (2004) tutkivat monipuolista maankäyttöä ja 

havaitsivat asunto-, liike- ja yleisten rakennusten yhdistelemisellä olevan, 

rakennusliikkeiden luulojen vastaisesti, positiivista vaikutusta alueen asuntojen hintoihin. 

Guyn et al. (2002) mainitsema riskien karttaminen näkyy ainakin siinä, että 

rakennusliikkeet ovat konservatiivisia tonttivalinnan suhteen ja ovat taipuvaisia tasaisen 

tuoton etsintään. Poikkeustilanteina on erityisen kova nousukausi asuntomarkkinoilla tai 

jollain tavoin omaa liiketoimintaa hyödyttävät julkiset investoinnit. Toinen riskien 

karttamisen piirre on, että pyritään minimoimaan rakentamisen läpimenoaika, jolloin 

säästyy kustannuksia ja eliminoidaan kilpailijoiden ehtiminen markkinapaikoille 

(Millington 2007). 

3.5 Oulun asiantuntijahaastattelut 

Tutkimuksessa haastateltiin useaa Oulun alueen kaavoituksen asiantuntijaa. 

Problematiikan kannalta Oulu ei ole paras mahdollinen tutkimuskenttä kaavoitukselle, 

sillä kaavoitus Oulussa on ongelmatonta verrattuna esimerkiksi pääkaupunkiseutuun. 

Oulun asemakaavoituksen keston mediaani onkin vain 8,1 kuukautta mikä on 

kansallisesti melko lyhyt aika. Lisäksi vain 13 % Oulun kaavahankkeista kestää yli 2 

vuotta ja vain 2 % yli 2,5 vuotta. Ongelmattomuuteen johtavien toimintatapojen 

näkökulmasta Oulu taas on erinomainen tutkimusympäristö, sillä alueella kokeillaan 
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paljon uusia kaavoitusta helpottavia toimintatapoja, jotka ovat helposti sovellettavissa 

muuhunkin Suomeen. 

Oulun kaavoituksessa on jotain ominaispiirteitä, jotka on syytä mainita. Alueen 

asemakaavoitus pyrkii olemaan jatkuvasti noin kymmenen vuotta toteuttamista edellä, 

mikä tarkoittaa käytännössä jatkuvaa ja aktiivista maanhankintaa. Hankkimalla maat 

riittävän ajoissa Oulun kaupunki voi varmistaa hyvän maanomistuksen ja mahdollistaa 

kaavoituksen keskustakortteleita lukuun ottamatta vain omalle maalleen. 

3.5.1 Haastattelut 

Tutkimuksessa käytettiin kahta haastattelutyyppiä: henkilökohtaisia haastatteluita ja 

ryhmähaastattelua, joissa haastateltiin lähinnä julkisen ja yksityisen sektorin 

asiantuntijoita. Henkilökohtaisiin haastatteluihin osallistuivat asemakaava-arkkitehti, 

maa ja mittauksen tontti-insinööri ja maanmittausteknikko sekä useita keskustakortteleita 

suunnitellut arkkitehtitoimisto. Ryhmähaastattelun taas osallistui rakennusliike Skanskan 

hankekehitysjohtaja, Oulun asemakaavoituksen asemakaavapäällikkö ja asemakaava-

arkkitehti. 

Haastattelut sujuivat hyvässä hengessä ja osanottajat osoittivat suurta mielenkiintoa 

diplomityötä ja sen aihepiiriä kohtaan. Osanottajien asiantuntijuus saatiinkin hyvin 

näkymään tutkimuksessa. Seuraavat kappaleet kuvaavat haastattelujen keskeisimpiä 

tuloksia. 

3.5.2 Ongelmallisimmat kaavat 

Ryhmähaastattelussa asiantuntijat määrittivät selkeitä piirteitä, jotka vaikeuttavat kaavaa 

ja ennakoivat konflikteja. Ensimmäisenä ongelmallisuuteen vaikuttavana asiana on 

taloudellisten intressien määrä. Mitä enemmän taloudellisia intressejä suunniteltavaan 

kaavaan liittyy, niin sitä konfliktiherkempi sen on. Esimerkkitapauksina toimivat 

keskustakorttelit, joita uudistetaan. Uudistamisvaiheessa on yleensä jaossa paljon 

rakennusoikeutta ja korttelissa useita tontinomistajia. Tontinomistajan harjoittavat 

liiketoimintaa ja liiketoiminnalle on eduksi, että tontilla on mahdollisimman paljon 

rakennusoikeutta, sillä asemakaavassa myönnetty rakennusoikeuden lisäys nostaa tontin 

arvoa.  Se, miten kaavoitettava rakennusoikeus jaetaan tontinomistajien kesken saattaa 
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aiheuttaa kiistaa tontinomistajien kesken tai tontinomistajien ja asemakaavoituksen 

välillä. 

Monimaanomistajuus aiheuttaa ongelmia myös muilla tavoin. Tilanteissa, joissa 

yhteisessä hankkeessa on mukana useita maanomistajia ongelmaksi muodostuvat usein 

maanomistajien erilaiset valmiudet lähteä samaan aikaan toteuttamaan yhteistä hanketta. 

Esimerkiksi maanomistajien taloudelliset tilanteet ja erilaiset liiketoiminnalliset tavoitteet 

voivat aiheuttaa sen, että syntyy kiistaa hankkeen sisällön lisäksi myös hankkeen 

aloitusajankohdasta. Kaikki haastateltavat asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että jos 

kaupunki omistaa kaavoitettavat maat, niin kaavoitus on yleensä paljon 

ongelmattomampaa. 

Taloudellisten intressien lisäksi luonnonarvot ovat asioita, jotka jakavat mielipiteitä. 

Asiantuntijoiden mukaan kaavoitusprosessi tulee olemaan haasteellinen jos alueen olevan 

ympäristön arvot ovat merkittävät. Alueella voi olla luonnon tuomaa virkistäytymisarvoa 

tai olemassa olevaa rakennuskantaa, jota halutaan säilyttää. Erityisesti olemassa oleva 

rakennuskanta vaatii erilaisia selvityksiä säilyttämisestä tai muista ympäristöön liittyvistä 

asioista, mikä hidastaa kaavoitusprosessia. Esimerkiksi keskustakortteleissa tehdään aina 

arkkitehtitoimiston toimesta selvitys olemassa olevan rakennuskannan säilyttämisestä. 

Ympäristöasioihin sisältyy myös täydennysrakentaminen, joka nähdään usein 

kompastuskivenä kaavoitusprosessissa. Uudet rakennukset raivaavat tieltään usein joko 

viheralueita tai toisia rakennuksia tai varjostavat tai peittävät näkymiä, mikä herättää 

vastustusta ihmisissä. Myös vanhaan ja vakiintuneeseen ympäristöön rakentaminen 

tuottaa ongelmia. Täydennysrakennushankkeet ovatkin sellaisia, joihin harvoin 

ryhdytään, ellei tiedossa ole merkittävää taloudellista etua eri osapuolille. 

Kolmantena haasteellisena kaavatyyppinä Oulun asiantuntijat määrittivät suuret 

energiaratkaisut, infrahankkeet ja täysin uudenlaiset hankkeet. Isot energia ja 

infraratkaisut ovat kohtalaisen selkeitä, sillä ne muokkaavat ympäristöä merkittävästi ja 

harvoin ainoastaan positiivisella tavalla. Uudenlaiset hankkeet taas ovat 

monimutkaisempi käsite. Esimerkkinä uudenlaisesta hankkeesta on suuren mittakaavan 

maanalaiset hankkeet, kuten maanalainen pysäköintitila Kallioparkki. Kallioparkkia 

rakennetaan kaupungin keskustan alle ja siinä tulee olemaan useita liittymäkohtia maan 

päälle katuihin, rakennuksiin ja kauppakeskuksiin. Hanke on haasteellinen sen 
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talousvaikutusten, ympäristövaikutusten ja rakentamisesta aiheutuvien haittavaikutusten 

takia. 

3.5.3 Konfliktit eri osapuolten välillä  

Ryhmähaastattelussa keskusteltiin kaavaprosessin eri sidosryhmien välisistä 

vuorovaikutussuhteista eli tyypillisistä konflikteista ja asioista, joilla näitä konflikteja 

voidaan estää. Keskustelun kohteena olevat sidosryhmät olivat asemakaavoitus, maa ja 

mittaus, rakennusliike, maanomistajat, asukkaat ja ympäristönsuojelu. Sidosryhmiä 

vertailtiin yksi kerrallaan toisiinsa tarkoituksena löytää ongelmakohdat kaikkien 

sidosryhmäparien välillä. Haastattelujen mukaan kaikkien sidosryhmäparien välillä ei 

relevanttia problematiikkaa välttämättä ole. 

Asemakaavoitus on keskeisin kaavoitusta ohjaava taho, jonka tehtävänä on ongelmien 

ratkaiseminen. Siksi problematiikkaa useiden muiden sidosryhmien kanssa löytyykin 

melkoisesti. Maa ja mittauksen kanssa problematiikkaa ei ole, sillä tavoitteellisia 

ristiriitojakaan ei ole. Rakennusliikkeen kanssa taas kiistellään usein rakennusoikeuden 

määrästä, rakennusratkaisuista, liiketilojen rakentamisesta ja muista tavoitteellisista 

asioista. Rakennusratkaisuista esimerkkinä ovat eritysesti keskustakorttelien tarkat 

viitesuunnitelmat, jotka voivat edellyttää kalliimpia kaupunkikuvan säilyttäviä ratkaisuja. 

Liiketilojen rakentamisella tarkoitetaan tilanteita, joissa rakennusliike on haluton 

rakentamaan liiketiloja esimerkiksi kerrostaloihin, sillä ne ovat vaikeammin myytäviä 

kuin asunnot. Elävä kaupunkikulttuuri taas asemakaavoituksen näkökulmasta edellyttää 

kivijalkamyymälöitä ja muita liiketiloja pitkin kaupunkia. Maanomistajan kanssa 

asemakaavoitus kiistelee samanlaisista asioista. Jos maanomistaja ei toimi itse aktiivisesti 

prosessissa niin tyypillisin kiistan aihe on rakennusoikeuden määrä. Asukkaiden ja 

ympäristöjärjestöjen sekä asemakaavoituksen väliset kiistat ovat erilaisia. Asukkaiden 

kannalta muuttuva ympäristö, varjostukset, asioiden vaikutus oman asunnon hintaan, 

liikenne ja purkamisajatukset aiheuttavat huolta, mikä näkyy usein valitusten määrinä. 

Niin sanottujen ”ammattivalittajien” määrä on asiantuntijoiden mukaan käynyt viime 

vuosina laskuun, mikä on vähentänyt valitusten määrää. Ympäristönsuojelu taas näkee 

arvokkaille alueille ja viheralueille rakentamisen ja vanhan arvokkaan rakennuksen 

purkamisen ongelmallisena.  
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Maa ja mittauksen näkökulmasta kaavaprosessin ongelmallisuus kulminoituu lähinnä 

yhteistoimintaan rakennusliikkeen ja maanomistajien kanssa. Maa ja mittaus on taho, 

joka neuvottelee maankäyttösopimukset. Oulussa tapana on, että 

maankäyttösopimuksessa peritään maankäyttömaksu, joka on 40 % kaavoituksen 

tuomasta arvonnoususta. Se, mikä on tuo arvonnousu, nousee usein väittelyyn. 

Arvonnousun määrittämisen lisäksi ongelmia tuo aikatauluasiat, sillä 

maankäyttösopimuksessa määritellään myös takarajat, milloin mikäkin vaihe tulee olla 

toteutettuna. 

Rakennusliike käy hyvin samanlaista taistelua asukkaiden ja ympäristönsuojelun kanssa 

kuin asemakaavoitus, joskin asemakaavoitus saakin osakseen suurimmat syyt. Edellä 

mainittujen rakennusliikkeen kokemien ongelmien lisäksi mainittakoon, että myös 

rakennusliike joutuu neuvottelemaan maanomistajien kanssa rakennusoikeudesta. 

Monissa tapauksissa rakennusliike toimii maanomistajan edustajana 

kaavoitusprosessissa. Ennen tätä edustusta rakennusliikkeen ja maanomistajan on 

päästävä yhteisymmärrykseen siitä, mitä ja kuinka paljon tontille tai maa-alueelle voidaan 

järkevästi rakentaa. Jos taas rakennetaan suurempaa kokonaisuutta esimerkiksi 

kokonaista keskustakorttelia, niin problematiikkaa esiintyy myös maanomistajien välillä. 

Keskeisimmät aiheet ovat rakennusoikeuden ja rakennustyyppien jako tonttien kesken. 

Myös kateutta esiintyy kaavoitusprosessissa, jos tontinomistaja kokee, että 

naapuritontinomistaja saa enemmän kuin itse. 

3.5.4 Ratkaisumahdollisuudet eri osapuolten välillä 

Ratkaisumahdollisuuksia tutkittiin ryhmähaastattelussa samalla tavalla kuin ongelmiakin. 

Jokaista sidosryhmäparia siis tutkittiin erikseen ja mietittiin yhteistoimintaa helpottavia 

asioista. Asiantuntijat olivat selkeästi avoimempia ratkaisumahdollisuuksien kuin 

ongelmien suhteen. 

Asemakaavoituksen näkökulmasta yhteistoimintaa Maa ja mittauksen kanssa voidaan 

helpottaa siten, että maankäyttösopimusneuvotteluja käydään kaavaprosessin kanssa 

rinnakkain. Asemakaavoituksen ja rakennusliikkeen yhteistoimintaa taas sujuvoittaa 

jatkuva neuvotteluyhteys ja alueen yhteistoiminnallinen kehittäminen. Myös 

kaavahankkeen ohjausryhmä koettiin hyväksi tavaksi viedä prosessia eteenpäin. 
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Ohjausryhmään kuuluu hankkeesta riippuen asemakaavoitus, maanomistajat, 

rakennusliike, erilaiset virastot ja muut järjestöt. Ohjausryhmän kokouksissa osallisten 

tavoitteet tulevat selkeästi ymmärretyiksi ja voidaan kehittää ratkaisuja, jotka palvelevat 

kaikkia. Maanomistajan kanssa samanlainen yhteistoiminta helpottaa prosessia. 

Asemakaavoituksen ja maanomistajan välillä korostuu yhteistoimintasopimuksen 

merkitys, jossa määritetään hankkeen keskeisimmät tavoitteet, vastuut, aikataulu ja muita 

keskeisiä asioita. Asukkaiden ja ympäristönsuojelun kanssa yhteistoimintaa auttaa hyvä 

osallistaminen, tiedottaminen ja erilaiset suunnittelutapahtumat, joissa asemakaava-

arkkitehdin johdolla asukkaille järjestetään mahdollisuus konkreettisesti vaikuttaa 

kaavaratkaisuihin. Myös ohjausryhmissä asukas ja ympäristönsuojelua pyritään 

kuulemaan. 

Maa ja mittauksen näkökulmasta prosessia helpottaa lisäksi selkeät sopimukset 

rakennusliikkeiden ja maanomistajien kanssa sekä näihin liittyvien 

sopimusneuvotteluiden aloittaminen jo varhaisessa vaiheessa. Myös 

yhteistoimintasopimus korostuu Maa ja mittauksen toiminnassa. Rakennusliike voi edellä 

mainitun yhteistoiminnan lisäksi vielä pyrkiä asukkaiden ja naapureiden 

huomioonottamiseen hyvällä tiedottamisella. 

Maanomistajien välisien konfliktien ratkaisu onnistuu asiantuntijoiden mielestä parhaiten 

asemakaavoituksen myötävaikutuksella. Kun asemakaavoitus toimii osallistavasti, 

puolueettomasti ja sovittelevasti niin maanomistajien väliset konfliktit ovat 

harvinaisempia. Maanomistajien välisiä konflikteja helpottaa myös maanomistajien 

väliset sopimukset, joissa käsitellään esimerkiksi rakennusoikeuden myynnistä saatujen 

tuottojen jakamista. Lopputuloksen kannalta ei ole useinkaan optimaalista, että 

esimerkiksi keskustakorttelissa jokaiselle tontille rakennetaan yhtä korkeat talot, joissa 

on yhtä paljon rakennusoikeutta. Maanomistajien välisillä sopimuksilla tätä 

eriarvoisuutta voidaan lieventää esimerkiksi sillä tavoin, että ne tontinomistajat, jotka 

saavat enemmän arvonnousua kaavaratkaisun johdosta kompensoivat sitä rahallisesti 

naapuritonteille. 
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3.6 A-insinöörien Kaupunginosan kehittämiskonsepti 

3.6.1 Konseptin sisältö 

Työn sisältö liittyy suomalaisen suunnittelu- ja rakennuttajatoimisto A-Insinöörien 

uuteen toimintakonseptiin. A-Insinöörit on 1950-luvulla perustettu rakennuttamis- ja 

suunnittelutoimisto, jolla on noin 600 työntekijää. Yritys on ollut mukana mm. Vuosaaren 

satama –hankkeessa, Helsinki-Vantaan Non-Schengen –terminaalin hankkeessa, 

Länsimetrohankkeessa sekä maanalaisen P-Hämpin hankkeessa. Kansainvälisiä 

projekteja yritykseltä löytyy sairaaloiden, voimalaitosten ja kauppakeskusten 

rakennesuunnittelun piiristä. 

A-Insinöörit on konserni, jonka muodostavat A-Insinöörit Oy, A-Insinöörit Suunnittelu 

Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, A-insinöörit Geotesti Oy, A-Insinöörit Turun 

Juva Oy, A-Insinöörit Laskenta Oy ja Laatukonsultit Oy ja Saanio & Riekkola Oy. 

Palveluja konserni tarjoaa ainakin geosuunnittelun, maaperätutkimusten, 

infrarakennuttamisen, infrasuunnittelun, kaavoituksen- ja kaupunkisuunnittelun, 

kiinteistöjen ylläpidon, korjausrakentamisen, korjaussuunnittelun ja kuntotutkimuksien, 

liikennesuunnittelun, määrä- ja kustannuslaskennan, rakennesuunnittelun, 

rakennuttamisen, siltasuunnittelun ja tarkastustoiminnan, kallio- ja 

ympäristösuunnittelun piiristä. Uusimpana palvelumuotona on allianssikonsultointi- ja -

fasilitointipalvelut, johon myös tämän tutkimuksen aihepiiri kaavoituksen- ja 

kaupunkisuunnittelun ohessa liittyy. 

Allianssikonsultointi kaupunginosahankkeissa toteutetaan uudella liiketoimintamallilla 

eli kaupunginosan kehittämiskonseptilla. Konseptin päätavoite on kaavataloudellisesti 

kestävä ja houkutteleva kaupunginosa. Tarkoitus on suunnitella, kaavoittaa ja rakentaa 

ainutlaatuisia ja monipuolisia kaupunginosaratkaisuja tehokkaalla aikataululla. 

Aikataulullinen tehokkuus perustuu yhteistoimintaan, ongelmien ennakointiin ja 

selvittämiseen aikaisessa vaiheessa sekä kaavoituksen ja maankäytön problematiikan 

tunnistamiseen ja sen ratkaisemiseen. Konseptin tuloksena syntyvän kaupunginosan 

ainutlaatuisuus ja kokonaisvaltaisuus taas perustuu erityisiin yhteistoiminnallisiin 

menettelyihin kaupunginosan suunnittelussa ja visioinnissa. 
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Itse kaupunginosan kehittämiskonsepti on nelivaiheinen prosessi, jonka vaiheet ovat: 

osapuolten sitouttaminen, yhteinen visio, konseptikehitys sekä toteutussuunnittelu ja 

toteutus. Pääpiirteittäin ensimmäisessä vaiheessa tärkeimmät julkisen ja yksityisen 

sektorin osalliset sitoutetaan hankkeeseen ja heidän toiveitaan ja odotuksiaan kuullaan 

kutsumalla heidät yhteiseen visiotyöpajaan. Julkiselta puolelta tyypillisiä osallisia ovat 

esimerkiksi ympäristökeskus, liikennelaitos, sosiaali- ja terveystoimi, oppilaitokset, katu- 

ja viherpalvelut, kaupunkisuunnittelu ja rakennusvalvonta. Yksityiseltä puolelta mukana 

voivat olla esimerkiksi maanomistajat, sijoittajat, kaupat, palveluntarjoajat, 

kiinteistönomistajat, asukkaat, asukasyhdistykset, työssäkävijät ja muut alueella toimijat. 

Prosessin toisessa vaiheessa taas kehitetään suunnittelun alla olevalle kaupunginosalle 

yhteistoiminnallisesti visio. Vision kehittämiseen osallistuvat kaikki kutsutut. 

Kaupunginosan visio on eräänlainen teema tai tarina, jonka ympärille kaupunginosa 

rakentuu ja joka tekee kaupunginosasta ainutlaatuisen ja houkuttelevan. Visiota pohditaan 

yhdeksän perusteeman näkökulmasta, joita ovat julkiset palvelut, kulttuuri, viheralueet, 

julkinen liikenne, kaupalliset palvelut, ympäristöystävällisyys, tiivis rakentaminen ja 

rakentamisen tekniikka.  

Kolmannessa vaiheessa visio realisoidaan konkreettisiksi konseptisuunnitelmiksi eli 

suunnitelmavaihtoehdoiksi siitä, miltä kaupunginosa tulee tulevaisuudessa näyttämään. 

Käytännössä mietitään kaavataloudellisia asioita kuten, miten asuminen, työnteko ja 

vapaa-aika järjestetään, miten koulutus, palvelut ja kaupat järjestetään, miten liikenne 

järjestetään ja miten kaupunginosa ottaa huomioon kestävän kehityksen. Kolmannen 

vaiheen lopussa yhteistoiminnallisesti päätetään mikä konseptisuunnitelmista on paras ja 

mitä lähdetään jatkojalostamaan. 

Neljännessä ja viimeisessä vaiheessa konseptisuunnitelmasta jatkojalostetaan toimiva 

mutta joustava suunnitelma kaupunginosasta. Kaavat- ja rakennusteknisten asioiden 

lisäksi vaiheessa pohditaan rakentamisen laatua, riskejä, kustannuksia, hankintoja ja 

markkinointia. Lisäksi laaditaan projektiohjelma, jolla kaupunginosa toteutetaan. 

Prosessin lopputuloksena tavoitellaan ”Periaatekaavaa” ainutlaatuisesta ja 

houkuttelevasta uudesta kaupunginosasta. 
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Kaupunginosan kehittäminen on projekti, jossa on suuri määrä sidosryhmiä. 

Lähtökohtaisesti oletuksena on, että kehittämiskonsepti toteutetaan kehitysyhtiöpohjalta 

eli perustetaan Kehitys Oy, jonka kautta kaikki toiminta tapahtuu. A-insinöörien rooli 

vaihtuu prosessin edetessä. Ensimmäisessä vaiheessa A-Insinöörit fasilitoi kehitysyhtiön 

perustamisen ja toimii kehitysyhtiössä konsulttina. Konsultin toimessa yritys fasilitoi 

osallisten välisten yhteistoiminnan ja vision luonnin, paikantaa ja ratkoo ongelmia ja 

tarjoaa asiantuntijapalveluita liiketoimintansa puitteissa. Asiantuntijapalveluita voivat 

olla esimerkiksi kaupunkisuunnittelu, infrasuunnittelu, geosuunnittelu, 

maaperätutkimukset, rakennesuunnittelu, määrä- ja kustannuslaskenta ja 

rakennuttaminen.  

Tämä työ asemoituu edellä kuvattuun kaupunginosan kehittämiskonseptiin kolmella 

tavalla. Ensinnäkin työssä tarjotaan katsaus työkaluihin, joita voidaan käyttää erilaisten 

kaavaratkaisujen yksittäisissä ja keskinäisissä arvioinneissa ja arvottamisissa ja näin 

kehittämisessä. Toiseksi työ tarjoaa katsauksen kaavoituksen ja maankäytön 

problematiikkaan eli asioihin, jotka viivyttävät kaavaprosessia ja huonontavat sen 

lopputulosta. Kolmas liityntäkohta konseptiin on työssä luotata visiosta arvonnousuksi -

menetelmä, jonka avulla pystytään arvioimaan ja kehittämään konseptin toisessa 

vaiheessa luotua visiota ja sen vaikutusta alueen houkuttelevuuteen hyvin konkreettisesti. 

3.6.2 Konseptin pilottihanke – Espoon Suurpelto 

A-Insinöörien kaupunginosan kehittämiskonsepti on uusi toimintatapa, jota pilotoidaan 

tutkimuksen aikana Espoon Suurpeltoon. Suurpelto on vuodesta 2007 asti rakenteilla 

ollut alue Espoossa Henttaan, Mankkaan ja Olarin välissä. Alue rajautuu Espoon 880 

hehtaarin keskuspuistoon. Suurpellon pinta-ala on kaiken kaikkiaan 325 hehtaaria, joista 

89 hehtaaria tulee olemaan puistoja. Alun perin alue oli tasaista rakentamatonta peltoa ja 

metsää. Suurpellon alue jakautuu seitsemään eri kaava-alueeseen, jotka ovat Suurpelto I, 

Suurpelto II… ja Suurpelto VII.  

Suurpellon alueen suunnittelun keskeinen tavoite on muodostaa uuden vuosituhannen 

ajattelua kuvaava työpaikka- ja asuinalue palvelukeskittymineen Kehä II:n ja 

raideliikenteen tarjoamien hyvien liikenneyhteyksien varteen. Tavoitteena on 

puutarhamainen kokonaisuus, jossa työnteko ja asuminen on yhdistetty uudella tavalla. 
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Suurpelto on hankkeena ja toteutukseltaan Espoon kaupungin mittakaavassa 

uudentyyppinen hanke, jossa keskiössä on käytön yhdistäminen alueen suunnitteluun jo 

varhaisessa vaiheessa sekä testataan uusia aluesuunnittelun toimintatapoja. 

Suurpelto toimii hyvänä pilottihankkeena kaupunginosan kehittämiskonseptille, sillä se 

on laajahko alue, jonka suunnittelussa kokeillaan monia kaupunginosan 

kehittämiskonseptin piirteitä. Tyypillisimpiä piirteitä, jotka tekevät Suupellosta sopivan 

pilottihankkeen ovat tiivistetty aikataulu, uudenlaiset palvelukonseptit, allianssitoiminta, 

suuri sidosryhmien määrä, voimakas julkisen ja yksityisen yhteistyö, käytön, suunnittelun 

ja investointien yhdistäminen sekä uudenlainen taloudellinen lähestymistapa, jossa koko 

Suurpelto muodostaa Espoon kaupungissa oman taseyksikkönsä. 

3.7 Tiivistelmä maankäytön problematiikasta 

Maankäytön problematiikkaa on pyritty kuvaamaan mahdollisimman laajalta 

näkökulmasta perehtyen sekä aikaisempaan tutkimukseen että haastattelemalla 

asiantuntijoita. Alla olevissa taulukoissa 7, 8 ja 9 kuvataan tiivistetysti 

kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntijahaastattelujen tulokset käsitellen ensin 

konfliktiherkän ja konfliktivapaan kaavan piirteitä, konfliktien ja problematiikan 

tyypillisiä seurauksia ja lopuksi maankäytön keskeisimpiä haasteita ja niiden 

ratkaisukeinoja. 

Taulukko 7. kuvaa kaavoitettavan alueen ja kaavan piirteitä, jotka tuovat mukanaan 

konfliktiriskiä. Tutkimuksen mukaan kaavan konfliktiherkkyys korreloi selkeästi 

muutaman asian kanssa. Tällaisia asioita ovat alueen koko, etäisyys keskustasta, olemassa 

oleva ympäristö ja taloudellisten intressien määrä. Aikaisempi tutkimus sekä asiantuntijat 

ovat kohtalaisen yksimielisiä näistä piirteistä. 
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Taulukko 7. Tiivistelmä ongelmallisista ja ongelmattomista kaavoista 

Konfliktiherkkä kaava Konfliktivapaa kaava 

Suuret infrahankkeet Pienet alueet 

Keskustakorttelit Laitakaupungin tai maaseudun alueet 

NIMBY-hankkeet Hankkeen aiheuttamat muutokset pieniä 

Täydennysrakentaminen Ennestään kaavoittamaton alue 

Alueella luonto- ja virkistysarvoja Ei luonnon- tai virkistysarvoja 

Paljon osallisia Vähän osallisia 

Alueella kulttuuriarvoja Pienet taloudelliset intressit 

Yksityinen maanomistus Kaupunki/kunta maanomistajana 

Merkittävästi taloudellisia intressejä   

Uudentyyppiset suuret hankkeet   

 

Taulukko 8 taas kuvaa maankäytön problematiikan ja konfliktien seurauksia. 

Tyypillisesti seuraukset voidaan jakaa kahteen kategoriaan eli kustannuksellisiin ja 

laadullisiin seurauksiin. Tyypillisesti konfliktit pidentävät kaavoituksen kestoa, sitovat 

resursseja ja aiheuttavat näin kustannuksia. Laadullisesta eli sisällöllisestä näkökulmasta 

prosessin venyminen saattaa vaikuttaa negatiivisesti kaavan sisältöön ja lopputulokseen. 

Asia ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, sillä jotkut asiantuntijat uskovat, että konflikteilla 

on myös hyviä puolia, kuten suunnitteluajan pidentäminen ja huonojen hankkeiden 

loppuminen.  

Taulukko 8. Tiivistelmä konfliktien vaikutuksista 

Konfliktien positiiviset ja negatiiviset vaikutukset 

Pidentävät suunnittelun kestoa 

Konfliktit antavat aikaa suunnitella 

paremmin 

Vaikutuksia kaavan sisältöön Huonot hankkeet raukeavat 

Ylimääräisiä selvityksiä Tarpeelliset osalliset tulevat kuulluksi 

Viivytystaistelua   

Passivoituminen   

Hankkeen keskeytyminen   

Laatu kärsii   

Aiheuttavat kustannuksia    

Syövät resursseja   
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Taulukko 9 vastaa parhaiten toiseen tutkimuskysymykseen, joka käsittelee maankäytön 

haasteita. Tutkimuksessa maankäytön haasteet on jaettu neljään kategoriaan, jotka ovat 

tavoitteelliset haasteet, tietotasoihin liittyvät haasteet, toimintatapoihin liittyvät haasteen 

ja vähäisen jouston tuomat haasteet. Ensimmäiseen kategoriaan kuuluu suurimmat ja 

tyypillisimmät haasteet, kuten taloudelliset, poliittiset, aikataululliset ja arvoristiriidat. 

Näitä ehkäisevinä toimenpiteinä nähtiin erityisesti osallistaminen, ongelmien ennakointi 

ja riskien ja tuottojen jakaminen. 

Tietotasojen haasteisiin taas pystytään vaikuttamaan olemalla avoimia tavoitteista ja 

toimintamalleista sekä tiedottamalla ja dokumentoimalla asianmukaisesti. Toiminnan 

näkökulma nähdään asiaksi, jossa on paljon parannettavaa. Vastuunjako ja toimintatavat 

koetaan epäselviksi. Parannuskeinona esitetään johdonmukaista prosessia selkeillä 

pelisäännöillä. Jouston haasteilla taas tarkoitetaan eri osapuolten aikaisessa vaiheessa 

lukittuja tavoitteita. Jos alueen tavoitteet luodaan myöhemmässä vaiheessa yhteistuumin, 

on neuvottelu helpompaa ja konflikteja syntyy vähemmän. 
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Taulukko 9. Tiivistelmä maankäytön haasteista ja niiden ehkäisemistä ja ratkaisemisesta 

  Haasteita Ehkäiseviä toimintatapoja 
T

a
v
o
it

te
et

 
Taloudelliset ristiriidat Riskien ja tuottojen jakaminen 

Poliittiset ristiriidat Ongelmien ennakointi 

Arvoristiriidat (luonto, kulttuuri, 

elävä kaupunkiympäristö) 

Sidosryhmäjohtaminen 

Kaavan sisältö (liiketilaa vs. 

asuinhuoneistoja) 

Ohjausryhmätoiminta 

Rakennusoikeuden jakaminen Osallistaminen 

Aikataululliset tavoitteet Erilaisia sopimuksia 

Maankäyttösopimuksen sisältö 

(aikataulut, arvonnousu) 

Sovittelevat toimenpiteet 

Toimijoiden kyky ryhtyä 

hankkeeseen yhtä aikaa 

  

     

T
ie

to
ta

so
t 

Osallisten tarkoitusperät ja motiivit 

epäselviä 

Avoimuus 

Epäonnistunut tiedottaminen Asianmukainen tiedottaminen 

Puutteelliset ja erilaiset tietotasot 

prosesseista ja toimintatavoista 

Dokumentointi 

     

T
o
im

in
ta

 

Epäselvä vastuunjako 

Prosessi johdonmukainen ja selkeästi 

johdettu 

Epäluottamusta synnyttävät 

toimintatavat 

Selkeät pelisäännöt 

Kankea toiminta Yhteistoimintasopimus 

     

J
o
u

st
o

 

Aikaisin lukkoon lyödyt tavoitteet 

Joustavaraa tavoitteissa, suunnitelmissa 

ja kaavassa 

Vähäinen neuvotteluvara   

 

Haasteita tutkimalla voi huomata, että A-Insinöörien kaupunginosan kehittämiskonsepti 

sisältää monia keinoja, joilla tutkimuksessa mainittuja haasteita voidaan ratkaista. 

Tyypillisimpiä keinoja ovat riskien ja tuottojen jakaminen, ongelmien ennakointi, 

osallistaminen, avoimuus, asianmukainen tiedottaminen ja dokumentointi, 

johdonmukainen ja selkeästi johdettu prosessi sekä lopputuloksena joustava kaava. Se, 

mitä konseptista tällä hetkellä puuttuu, on metodiikka, joka tukee konseptia saamaan 

aikaan erinomaisia tuloksia. Tämän diplomityön tarkoitus on kehittää menetelmä, jolla 

konseptin eri vaiheen tuloksia voidaan konkreettisesti mitata ja näin jatkuvasti parantaa 
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kohti loppukäyttäjän eli asukkaan, yrittäjän ja palveluntarjoajan kokemaa maksimaalista 

arvoa. 
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4 VISIOSTA ARVONNOUSUKSI –MENETELMÄ 

Menetelmä rakentuu osaksi A-Insinöörien kaupunginosan suunnittelukonseptia, joka on 

kuvattu edellisessä luvussa. Menetelmän tarkoitus on tukea konseptia arvioimalla vision 

toteutumista konseptisuunnitelmavaihtoehdoissa tutkimalla vaihtoehtojen potentiaalia 

alueen houkuttelevuuden näkökulmasta. Alueen houkuttelevuutta mitataan 

maksuhalukkuuden avulla eli pyritään määrittelemään konseptisuunnitelmien arvo 

loppuasukkaan tai käyttäjän kokemana. Toisin sanoen, menetelmän tarkoitus on toimia 

kaupunginosan kehittämiskonseptin tukena maankäytön haasteiden ratkaisemisessa. 

4.1 Menetelmän kuvaus ja tavoitteet 

4.1.1 Menetelmän tavoitteet ja niiden teoreettinen peruste 

Menetelmän päätavoite on ensimmäisen tutkimuskysymyksen mukaisesti parantaa 

maankäytön problematiikan ratkaisemista. Toisin sanoen, tavoite on arvioida 

kaupunginosan kehittämiskonseptissa luotua visiota ja siihen liittyviä 

suunnitteluvaihtoehtoja ja näin toimia konseptin tukena. Visiota voidaan arvioida 

tutkimalla sen sisältämien ominaisuuksien hintavaikutuksia kiinteistöjen hintaan yleisellä 

tasolla. Suunnitteluvaihtoehtojen arviointi taas tapahtuu yksityiskohtaisemmin 

arvottamalla vision ominaisuudet jokaisen suunnitteluvaihtoehdon kontekstissa. 

Suunnitteluvaihtoehtojen arviointi voidaan toteuttaa sekä rahamääräisenä että 

prosentuaalisina arvonnousuina. Rahamääräinen arviointi tarkoittaa, että menetelmän 

avulla pystytään antamaan arvioita alueen tulevista neliöhinnoista perustuen myynti- ja 

haastatteludataan sekä arvonmääritystyökaluihin. Prosentuaalisilla arvonnousuilla taas 

tarkoitetaan sitä, että menetelmä antaa tiedon siitä, miten asuinalueen arvo rakentuu 

vision ja siihen liittyvien suunnitelmavaihtoehtojen avulla. Toisin sanoen voidaan 

määrittää aikaisempaa myynti- ja haastatteludataa analysoimalla kuinka suuren osan 

asuntojen tai toimitilojen hinnoista mikäkin vision tuoma alueen vahvuus tai 

ominaispiirre kattaa. Informaatiota arvonmuodostuksesta käytetään suunnittelukonseptin 

tukena varmistamaan, että vision ja siihen liittyvien konseptisuunnitelmien 

suunnitteluprosessissa otetaan huomioon loppuasukkaan kokema arvo. 
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Menetelmän toinen tavoite on perustella sijoittajille ja muille sidosryhmille 

konkreettisesti kuinka kaupunginosan kehittämiskonseptin avulla voidaan saada aikaan 

houkuttelevia ja arvokkaita asuinalueita. Toinen tavoite vaatii sen, että menetelmä on 

yksinkertainen, ymmärrettävä ja sen tulokset ovat luotettavia. 

Tavoitteiden taustalla on luvussa 3.8 esitetty kaupunginosan kehittämiskonsepti ja sen 

tavoitteet, jotka olivat houkutteleva ja kaavataloudellisesti kestävä kaupunginosa ja 

aikataulullisesti tehokas ja ongelmaton kaavaprosessi. Menetelmä ei varsinaisesti puutu 

kaavaprosessin nopeuttamiseen, mutta muuten menetelmän tavoitteet ovat linjassa 

kehittämiskonseptin kanssa. 

4.1.2 Menetelmän kuvaus 

Menetelmä on viisivaiheinen prosessi, jonka vaiheet ovat kokonaisalueen määrittely, 

vision purkaminen, komponenttien arvostus, kokonaisalueen yksiköiden arvonnousut ja 

lopullisen hintapreemion määrittäminen ja arviot alueen tulevista neliöhinnoista. 

Menetelmän yleiskuvaus on esitetty kuvassa 5. 

Ensimmäisessä vaiheessa määritellään tutkittava kokonaisalue ja jaetaan siihen liittyvät 

konseptisuunnitelmat alueyksiköihin riippuen yksikön kiinteistötyypistä. Kiinteistötyypit 

ovat asuinkerrostalot, asuinpientalot ja liiketilat. 

Toisessa vaiheessa otetaan käsittelyyn visio, jonka pohjalta konseptisuunnitelmat on 

luotu. Visiosta määritetään ne keskeisimmät ominaisuudet eli vision komponentit, joilla 

ajatellaan olevan merkittävää arvoa alueen houkuttelevuuteen. Tyypillisiä arvotettavia 

kohteita voivat olla esimerkiksi julkinen liikenne, ympäristölliset asiat ja erilaiset julkiset 

ja kaupalliset palvelut. Visiota voi tutkia esimerkiksi viiden komponentin näkökulmasta. 

Kolmannessa vaiheessa arvotetaan toisessa vaiheessa määritetyt komponentit käyttämällä 

diplomityön teoriaosassa määriteltyjä arvonmääritystyökaluja. Luvussa 2.5 esitetyn 

kirjallisuuskatsauksen mukaan käyttökelpoisimpia menetelmiä ovat hedoninen regressio 

ja contingent valuation method. Diplomityön teoriaosa tarjoaa myös informaatiota, jota 

voi käyttää apuna komponentti-työkalusynteesissä, jossa jokaiselle määritetylle 

komponentille valitaan sopivin arvonmääritystyökalu. Kolmannen vaiheen tuloksena 

saadaan taulukko, jossa on määritetty kunkin komponentin hintavaikutukset 



84 

 

asuinkerrostalojen, asuinpientalojen ja liiketilojen kauppahintaan yleisellä tasolla. 

Vaiheessa otetaan huomioon myös eri komponenttien mitallisuudet esimerkiksi 

kvantitatiiviset etäisyydet arvonmäärityksen kohteeseen tai kvalitatiiviset mitat kohteen 

tasosta. 

Neljännessä vaiheessa taulukon tulokset sovelletaan varsinaisiin 

suunnitelmavaihtoehtoihin eli yhdistetään ensimmäisen ja kolmannen vaiheen 

informaatio. Tuloksena saadaan siis taulukko, joka esittää kunkin komponentin 

prosentuaalisen hintavaikutuksen kutakin ensimmäisessä vaiheessa esitettyä 

alueyksikköä kohtaan. Laskemalla kunkin komponentin preemiot yhteen saadaan vision 

tuoma kokonaisarvonnousu kutakin alueyksikköä kohtaan.  

Viimeisessä vaiheessa määritetään arviot alueen alueyksikköjen tulevista neliöhinnoista. 

Arviot perustuvat neljännen vaiheen dataan hintapreemioista, joita verrataan 

vertailukohteena käytettävän alueen keskihintoihin. Arviointi tapahtuu lisäämällä 

vertailukohteen keskihintaan vision tuoma preemio, jolloin saadaan euromääräinen arvio 

siitä kuinka arvokas asuinalue tulee kussakin suunnitteluvaihtoehdossa olemaan. 

Viimeinen vaihe ei ole menetelmän käyttämisessä pakollinen jos tyydytään preemioiden 

prosenttimuotoisiin esityksiin. 
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Kuva 5. Visiosta arvonnousuksi -menetelmän yleiskuvaus

 

4.2 Vaihe I – Kokonaisalueen määrittely 

Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa on määriteltävä kokonaisalue eli mihin tuleva 

kaupunginosa rajoittuu. Käytännössä tämä tarkoittaa maa-alueita, joissa kehitystä 

eteenpäin vievä kehitysyhtiö operoi. Kuva 6 kuvaa Espoon Suurpeltoa, jossa 

kokonaisalue on rajattu punaisella. 

Kokonaisalueen määrityksen jälkeen alue jaetaan suunnitellun asemakaavaratkaisun 

mukaan asuinpientaloalueisiin, asuinkerrostaloalueisiin ja liiketila-alueisiin. Jako 

tapahtuu maantieteellisesti eli kukin asuinpientalokeskittymä, asuinkerrostalokeskittymä 

ja liiketilakeskittymä muodostavat oman alueyksikkönsä. Kuhunkin alueyksikköön voi 

kuulua useamman korttelin verran maa-alaa, kunhan ne muodostavat yhtenäisen alueen 

ja sisältävät samantyyppistä rakentamista esim. asuinpientaloja. Yksikön koon ei tule olla 

yli muutamaa hehtaaria, sillä myöhemmässä analysointivaiheissa yksiköiden 

maantieteestä johtuvat sisäiset erot voivat haitata tuloksia. Kun yksiköt ovat määritelty, 

ne nimetään ja numeroidaan seuraavasti: 

1. Kokonaisalueen määrittely

2. Vision purkaminen

3. Komponenttien arvostus

4. Kokonaisalueen yksiköiden arvonnousut ja lopullisen 
hintapreemion määrittäminen

5. Arviot alueen tulevista neliöhinnoista
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- Asuinpientaloalueyksiköt: AP1, AP2, AP3,… 

- Asuinkerrostaloalueyksiköt AKT1, AKT2, AKT3,… 

- Liiketila-alueyksiköt KL1, KL2, KL3,… 

 

Yksiköiden määrä riippuu siitä kuinka suuri alue on ja kuinka erilaisia kiinteistötyyppejä 

on hajautettu. Kuva 1 esittää Espoon Suurpeltoa, jossa kokonaisalue ja kukin 

kiinteistötyyppiyksikkö on rajattu. Kuva on havainnollistava ja esittää kokonaisalueen 

rajauksen punaisella, kerrostaloalueyksiköt sinisellä, asuinpientaloyksiköt oranssilla ja 

liiketila-alueyksiköt violetilla. 

Kuva 6. Havainnollistus ensimmäisestä vaiheesta yhdessä suunnitelmavaihtoehdossa.

  

Ensimmäisen vaiheen tutkimuksellisena perusteluna toimii diplomityön luku 2.6, jossa 

on tehty kirjallisuuskatsaus kiinteistöjen hinnanmuodostukseen vaikuttaviin seikkoihin. 

Kirjallisuuskatsauksessa yleisimpänä aluejakona toimi kiinteistöjen jako omakotitaloihin, 

kerrostaloihin ja kaupallisiin tiloihin, mistä johtuu myös jako tähän menetelmään. Lisäksi 

kirjallisuuskatsauksesta oli havaittavissa että tyypillisesti hintaan vaikutti etäisyys 

arvostettavasta kohteesta. Tulokset olivat esitetty portaittain muutaman sadan metrin 
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välein, joten tässäkin menetelmässä alueyksikön koko ei tule olla muutamaa sataa metriä 

suurempi.  

4.3 Vaihe II – Vision purkaminen 

Kuten luvussa 3.8 mainittu, osana Kaupunginosan kehittämiskonseptia alueelle, jolla 

kehitysyhtiö operoi, luodaan yhteistoiminnallisesti visio. Visio on eräänlainen teema, 

joka sisältää alueen ”tarinan” ja piirteet, jotka tekevät alueesta ainutlaatuisen. Visio 

itsessään on yleispiirteinen yläkäsite, joka sisältää kohderyhmän, jolle alue suunnitellaan 

ja joukon vahvuuksia eli asioita, joilla uusi kaupunginosa erottuu muista, kilpailevista 

kaupunginosista. 

Menetelmän kannalta visio tulee purkaa pienempiin komponentteihin, joiden vision 

suunnittelijat näkevät tuovan lisäarvoa tulevien asukkaiden silmissä. Vision purkamisen 

jälkeen saadaan lista piirteistä eli vision komponenteista, joilla oletetaan olevan 

merkittävää arvoa alueelle. Tämän arvo lisää alueen asuntojen kysyntää, mikä taas 

realisoituu alueen asunnoissa ja liiketiloissa hintapreemiona. Tyypillisiä vision 

komponentteja voivat olla lähiliikennejunayhteys, korkea kaupallisten palveluiden taso, 

kansainvälinen koulu tai urheilulukio. 

4.4 Vaihe III – Komponenttien arvostus 

4.4.1 Käytännön toteutus 

Komponenttien arvostus on menetelmän työläin vaihe, jonka päätavoite on määrittää 

arvio kunkin vision komponentin kiinteistöjen tuleviin myyntihintoihin tuoma 

hintapreemio. Vaihe koostuu kahdesta eri osasta, jotka ovat työkalu-komponentti synteesi 

ja itse työkalun käyttö. Luvuissa 2.1 ja 2.2 esitellään joukko arvostustyökaluja, joita 

käytetään erilaisten ei-myytävien ja myytävien hyödykkeiden arvostamiseen. Luvut 

kuvaavat työkalujen toimintaperiaatteet ja tyypillisimmät käyttökohteet. 

Työkalu-komponentti synteesi suoritetaan yhdistelemällä lukujen 2.1 ja 2.2 sekä luvun 

2.6 informaatiota, siten, että jokaiselle vision komponentille määritetään parhaiten 

soveltuva arvostusmenetelmä. Arvostusmenetelmän valintaan vaikuttaa komponentin 



88 

 

oletettu merkityksellisyys, menetelmät, jolla aikaisempi tutkimus on komponenttia tai 

jotain samanlaista komponenttia arvostanut ja relevantin datan saatavuus. Relevantilla 

datalla tarkoitetaan riittävää myyntidataa, jota esimerkiksi hedoninen regressio käyttää. 

Myyntidatan puuttuessa menetelmänä voi esimerkiksi käyttää contingent valuation 

methodia, jossa arvottaminen tapahtuu kyselytutkimuksen avulla. 

Kirjallisuustutkimuksen mukaan yleisimpien arvostusmenetelmien seikkaperäiset ohjeet 

löytyvät diplomityön liitteistä. 

Vaiheessa on oleellista huomioida, että ei-myytävien asioiden eli komponenttien 

arvostaminen on haastavaa ja aikaa vievää työtä. Osa menetelmistä on nopeita, mutta osa, 

kuten hedoninen regressio, vaatii usein opinnäytetyön laajuisen työpanoksen ainakin 

tilanteissa, joissa data ei ole ”siistiä” ja regressio vaatii monimutkaisempaa datan 

läpikäyntiä. Toisaalta kerran siistittyä dataa voi käyttää useissa eri tutkimuksissa ja saada 

näin tuloksia nopeasti. Kuitenkin aikaisempaa tutkimusta kannattaa käyttää hyväksi, 

mikäli sellaista on tehty ja sen voidaan olettaa olevan relevanttia.  

Vaiheen tavoitteena on saada tietoa eri komponenttien alueille tuomista hintapreemioista 

ja siitä miten kunkin preemion vaikutus muuttuu eri muuttujien, esimerkiksi etäisyys 

kohteeseen, muuttuessa. Lopputuloksena saadaan informaatiota taulukon 10 mukaisesti. 

Taulukko toimii esimerkkinä ja siinä esitetyt lukemat ja mitallisuudet ovat satunnaisesti 

valittu. 

Taulukko  10. Hintapreemiot 

  AP AKT KL 

Komp. 1 
+10 %, jos etäisyys 0 - 400 m   
+5 %, jos etäisyys 400 - 800 m 
+0 %, jos etäisyys yli 800 m 

+15 %, jos etäisyys 0 - 400 m   
+7 %, jos etäisyys 400 - 800 m 
+2 %, jos etäisyys yli 800 m 

+20 %, jos etäisyys 0 - 400 m   
+0 %, jos etäisyys yli 400 m 

Komp. 2 
+9 %, jos on                                 
+0 %, jos ei 

+9,8 % ,jos on                       
+0%, jos ei 

Ei vaikutusta 

Komp. 3 
+22 %, jos erinomainen           
+9 %, jos hyvä                             
-10%, jos huono 

+17 %, jos erinomainen           
+8,2 %, jos hyvä                             
-4 %, jos huono 

+17 %, jos erinomainen           
+4 %, jos hyvä                             
+0 %, jos huono 

Komp. 4 Ei vaikutusta Ei vaikutusta 
+40 %, jos etäisyys 0 - 500 m   
+ 0 %, jos etäisyys yli 500 m 

Komp. 5 
+22 %, jos korkea                    + 
+9 %, jos keskimääräinen                             
-10 %, jos matala 

+12 %, jos korkea                   
+3 %, jos keskimääräinen                             
-10 %, jos matala 

+16 %, jos korkea                   
+4 %, jos keskimääräinen                             
-20 %, jos matala 

 



89 

 

Jos käytetään esimerkkinä komponenttia 1, joka olkoon paikallisjunayhteys ja 

mitallisuutena etäisyys juna-asemaan. Komponenttia on tutkittu hedonisella regressiolla, 

jossa on tarkasteltu suurta otosta myyntidataa. Regression tuloksena saadaan etäisyydestä 

riippuvat preemiot asuinpientalojen, asuinkerrostalojen ja liiketilojen keskihinnoille. 

4.4.2 Tutkimuksellinen perustelu 

Kolmas vaihe perustuu hedonisten hintojen teoriaan. Hedonisessa hintojen teoriassa 

asuminen on moniulotteinen heterogeeninen hyödyke. Molempia asunnon rakenteellisia 

ja laadullisia ominaisuuksia sekä sijaintiin liittyviä ominaisuuksia pidetään erillisinä 

osina asumisen kokonaisuudessa. Mitään näistä yksittäisistä ominaisuuksista ei voida 

myydä erikseen, vaan asunnot myydään kokonaisuuksina yhdellä markkinahinnalla. 

Hedonisten hintojen idea on, että markkinat epäsuorasti paljastavat liitoksen eri 

ominaisuuksien ja myyntihinnan välillä. (Laakso & Loikkanen 2004.) 

4.5 Vaihe IV – Kokonaisalueen yksiköiden arvonnousut ja lopullinen 

hintapreemio 

Kuten edellisen vaiheen tuloksista huomataan, komponenttien vaikutus kiinteistöjen 

riippuu monista tekijöistä. Vaikuttavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi etäisyys (palvelut, 

liikenneyhteydet, mukavuudet) ja komponentin taso arvosanana (maisema, palvelutaso). 

Menetelmän viidennessä vaiheessa yhdistetäänkin edellisen vaiheen informaatio 

ensimmäisen vaiheen yksikköjakoon. Yksiköt sijaitsevat eri paikoissa, joten niissä on 

erilaiset maisemat, näkymät ja etäisyydet kunkin komponentin näkökulmasta. 

Viidennen vaiheen käytännön toteutuksessa alueen jokaista yksikköä tarkastellaan 

neljännessä vaiheessa muodostuneen preemiotaulukon näkökulmasta. Näin saadaan 

aikaiseksi yksikkökohtaiset preemiot jokaiselle asuinpientaloyksikölle, 

asuinkerrostaloyksikölle ja liiketilayksikölle. Viidennessä vaiheessa saadaan taulukon 11 

tyyppinen tulos, joka kuvaa preemion kutakin kiinteistöyksikköä kohti. Edellisen tavoin 

taulukko 11 toimii esimerkkinä ja yksinkertaisuuden vuoksi kaikkia yksiköitä on valittu 

kolme. 
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Taulukko 11. Kaikkien yksiköiden arvonnousut 

  AP1 AP2 AP3 AKT1 AKT2 AKT3 KL1 KL2 KL3 

Komp. 1 10,00 % 0,00 % 0,00 % 15,00 % 7,00 % 2,00 % 20,00 % 0,00 % 0,00 % 

Komp. 2 0,00 % 9,00 % 0,00 % 0,00 % 9,80 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Komp. 3 9,00 % 9,00 % -10,00 % 8,20 % 8,20 % 0,00 % 4,00 % 4,00 % 17,00 % 

Komp. 4 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 40,00 % 0,00 % 

Komp. 5 9,00 % 0,00 % 2,00 % 3,00 % 3,00 % 12,00 % 4,00 % -20,00 % 16,00 % 

Yhteensä 28,00 % 18,00 % -8,00 % 26,20 % 28,00 % 14,00 % 28,00 % 24,00 % 33,00 % 

4.6 Vaihe V – arviot tulevista neliöhinnoista 

Jos halutaan arvioida tulevia neliöhintoja edellisessä vaiheessa määritettyjen preemioiden 

näkökulmasta, täytyy kullekin kiinteistötyypille (AP, AKT ja KL) määrittää vertailuhinta. 

Vertailuhinta määritetään tutkimalla esimerkiksi lähialueiden keskiarvoja käyttämällä 

apumuuttujana neliöhintaa eli €/kem2. Kun vertailuhinnat on saatu määriteltyä, niin 

kunkin alueyksikön neliöhinnan arvio saadaan lisäämällä siihen vision tuoma preemio. 

Näin jokaisen alueyksikön hinta riippuu siitä, miten visio siinä toteutuu. Se, miten 

laskemat vastaavat todellisuutta riippuu paljolti vision määrittelystä ja sen komponenttien 

valinnasta. Komponenteissa tulee tällöin olla mukana keskeisimmät alueen sisällä 

hintoihin vaikuttavat ominaisuudet. Kuvassa 7 on esitetty neliöhinnan määräytyminen 

jokaiselle alueyksikölle. Vaaleammalla värillä on kuvattu vertailuhinta, joka on jokaisen 

kiinteistötyypin sisällä sama. Tummemmalla värillä on kuvattu vision tuoma preemio. 

Esimerkiksi asuinpientaloalueyksikön 3 tapauksessa visio tuottaa negatiivista preemiota 

eli laskee alueen arvoa, kun taas vastaavasti yksikön 1 alueella hintavaikutus on 28 % 

positiiviseen suuntaan. 
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Kuva 7. Neliöhinta-arvioiden muodostuminen 

 

4.7 Menetelmän tuoma informaatio ja sen käyttömahdollisuudet 

Menetelmästä saadaan pääasiassa neljän tyyppistä informaatiota. Ensimmäiseksi 

pystytään laskemaan komponenttikohtaiset preemiot kullekin alueyksikölle sekä 

prosentteina että euromääräisesti. Lisäksi pystytään laskemaan koko vision tuomat 

preemiot kaikille alueyksiköille prosentuaalisesti ja euromääräisesti. Kolmas saatava data 

on arviot alueen neliöhinnoista kun tiedetään vertailutaso. Neljäs menetelmän tuoma data 

saadaan, kun menetelmästä toteutetaan vain toinen ja kolmas vaihe. Näin voidaan toimia, 

kun halutaan arvioida vain visiota ja sen vaikutusta asuntojen hintaan yleisellä tasolla ja 

jättää aluekohtainen soveltaminen huomiotta. 

Informaation käyttökohteet ovat moninaisemmat. Ensinnäkin menetelmä mahdollistaa 

vision arvioinnin yleisellä tasolla. Tämä tapahtuu lähinnä toisen ja kolmannen vaiheen 

avulla. Tutkimalla useita mahdollisia komponentteja, joista visio voidaan muodostaa, 

saadaan arviot siitä, mitkä vision komponentit ovat loppukäyttäjän näkökulmasta 

arvokkaimpia. Lisäksi voidaan arvioida erilaisia visiovaihtoehtoja suhteessa toisiinsa. 

Komponenttien ja visiovaihtoehtojen vertailu mahdollistaa vision suunnittelemisen ja 

muokkaamisen sellaiseksi, että se maksimoi alueen arvon tulevien asukkaiden silmissä. 

Toinen keskeinen käyttökohde on erilaisten suunnitelmavaihtoehtojen arvottaminen 

vision näkökulmasta. Eri suunnitelmavaihtoehdoissa visio toteutuu eri tavalla, jolloin 

kyetään määrittämään kuinka hyvin mikäkin vaihtoehto toteuttaa visiota. Esimerkiksi 
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alueyksiköitä siirtelemällä ja rakennusoikeuden määrää muuttamalla pystytään 

simuloimaan erilaisia tilanteita ja näin tulla kyseisen vision kannalta parhaaseen, 

loppukäyttäjää miellyttävään ratkaisuun. 

Kolmas käyttökohde menetelmälle on suuntaa-antava kannattavuuslaskenta. Kun 

arvioidaan eri komponenttien hintavaikutuksia eri alueille, pystytään määrittämään 

komponentin tuoma kokonaisvaikutus alueelle. Jos komponentin, esimerkiksi palvelun, 

järjestäminen alueelle on huomattavan kallista, mutta menetelmä osoita sillä olevan 

merkittävää hintavaikutusta asuntoihin tai liiketiloihin tulee miettiä onko komponenttiin 

järkevää investoida. 

Investointeihin liittyy myös neljäs käyttökohde. Menetelmää voidaan käyttää 

kaupunginosan kehittämiskonseptin markkinoinnissa sijoittajille, sillä menetelmä 

perustelee konkreettisesti, kuinka uudella osallistavalla ja loppuasukkaan kokemaa arvoa 

korostavalla suunnitteluprosessilla voidaan saavuttaa merkittäviä taloudellisia etuja 

verrattuna perinteiseen aluesuunnitteluun. 

4.8 Menetelmän ja tulosten kriittinen tarkastelu 

Kaupunginosan kehittämiskonsepti on täysin uudenlainen tapa suunnitella kaupunginosia 

ja asuinalueita, mikä tuo omat haasteensa, sillä konsepti on vielä pilottihankkeessa. 

Lisäksi kokonaisvaltaista alueen arvonmuodostamista ei ole aikaisemmin tehty eikä sitä 

varten ole olemassa systemaattista menetelmää, joka ottaa huomioon erityisesti 

ulkoisvaikutukset. Tämän takia menetelmässä on muutamia selkeitä kohtia, jotka 

aiheuttavat haasteita. 

Vision muodostaminen ja komponentteihin purkaminen on subjektiivinen prosessi. Se, 

mitkä asiat valitaan arvostettaviksi ja millä oletetaan olevan arvoa alueen 

loppuasukkaille, riippuu menetelmän käyttäjän hypoteeseista. Aikaisempi kirjallisuus, 

asiantuntijoiden lausunnot ja kokemus antavat kuitenkin apua oikeiden hypoteesien 

tekemiseen. Toinen visioon liittyvä epävarmuustekijä on, että visiossa ei saa olla 

komponentteja, joilla on vaikutus toisiinsa. Esimerkiksi erinomaiset 

yksityisautoilumahdollisuudet ja julkiset kulkuyhteydet voivat olla asioita, joilla on 
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vaikutuksia toisiinsa. Menetelmä ei ota huomioon komponenttien välisiä 

riippuvuussuhteita ellei niitä osata matemaattisesti mallintaa.  

Arvonmäärityksen näkökulmasta haasteita luo tarkkuus ja relevantin datan saatavuus. 

Kun määritetään arvioita tulevista neliöhinnoista, yhdistetään kaksi virhelähteen 

sisältävää tekijää (preemio ja vertailuhinta) niin virheen määrä kertautuu lopputuloksessa. 

Relevantilla datalla tarkoitetaan käyttökelpoista ja tarpeeksi monipuolista dataa Suomen 

asunto- ja toimitilakaupoista. Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintarekisteri 

tarjoaa kattavaa dataa kaikista Suomessa tehdyistä asuntokaupoista. Tiedot ovat saatavilla 

xlm-muotoisena ja ne sisältävät kiinteistöjen tyypillisemmät ominaisuudet, kuten iän, 

kunnon, koon, alueen, kerrosluvun ja kauppahinnan. Jos halutaan arvioida muiden kuin 

näiden ominaisuuksien vaikutusta kiinteistön, täytyy dataan lisätä arvotettava asia 

mitallisuuksineen. Kaikki menetelmät eivät kuitenkaan käytä hintadataa. Esimerkiksi 

contingent valuation method on arvonmääritysmenetelmä, joka perustuu 

kyselytutkimukseen. 

4.9 Heikko Markkinatesti 

Konseptin ja menetelmän uutuuden tason takia ei ole vielä olemassa hanketta, jota voi 

soveltaa menetelmän oikeellisuuden testaamisessa. Tästä syystä menetelmää on tutkittu 

heikolla markkinatestillä eli menetelmä teoreettisine perusteluineen on esitetty kahdelle 

tutkimusalan asiantuntijalle, jotka arvioivat menetelmää viidestä näkökulmasta. 

Näkökulmat ovat teoreettinen pohja taustalla, helppokäyttöisyys, tulosten luotettavuus, 

menetelmän käytettävyys ja vapaa sana. Teoreettisesta pohjasta pyydettiin keskittymään 

arvonmääritykseen, hedoniseen hintateoriaan, loppukäyttäjän kokemaan arvoon, ei-

markkinahintaisten hyödykkeiden arviointiin ja ulkoisvaikutusten arviointiin. 

Helppokäyttöisyydestä taas perehdyttiin menetelmän ymmärrettävyyteen, menetelmän 

sisältävien työkalujen käytön helppouteen, datan saatavuuteen ja datan analysoitavuuden 

helppouteen. Tulosten luotettavuudessa käsiteltiin vision arvottamisen luotettavuuteen, 

konseptisuunnitelmien luotettavuuteen ja menetelmän sisältämien työkalujen tulosten 

luotettavuuteen. Käyttökelpoisuuden arvioinnissa asiantuntijoita pyydettiin antamaan 

arvio sopivuudesta A-Insinöörien kaupunginosan kehittämiskonseptiin sekä kunnan tai 

kaupungin maankäytön suunnitteluprosesseihin. Viimeiseksi pyydettiin antamaan arvio 
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menetelmästä vapaan sanan muodossa. Kyselylomakkeisiin ja vastauksiin kannattaa 

tutustua liitteissä 3 ja 4. 

Molempien arvioijien mukaan teoriapohja menetelmälle on relevantti ja tutkittava asia 

erittäin ajankohtainen, johon ei vielä ole olemassa päteviä arviointi- ja 

arvottamistyökaluja. 

Helppokäyttöisyyden näkökulmasta oltiin myös samalla linjalla. Menetelmä ja sen 

rakenne on ymmärrettävä. Suurimmaksi ongelmaksi muodostuu molempien mukaan 

relevantin datan saatavuus ja sen hankinnan vaikeus. Julkisilla tahoilla tätä dataa on 

enemmän käytössä kuin yksityisellä sektorilla. Analysointi taas on sopivilla tilastollisilla 

analyysityökaluilla kohtalaisen selkeää ja helppoa. 

Tulosten luotettavuuden arviointi on molempien asiantuntijoiden mielestä vaikeaa, sillä 

toistaiseksi ei ole olemassa relevantteja vertailukohtia. Kuitenkin teoriapohjan perusteella 

ja arvioijien asiantuntemuksen perusteella menetelmässä ei selkeitä virhelähteitä tai 

tuloksia vääristäviä asioita ole. 

Käyttökelpoisuudesta annettiin hyvät arviot. Menetelmä on kohtalaisen helposti 

implementoitavissa suoraan kaavoitusprosesseihin myös välillisten hyötyjen 

aikaansaamiseksi. Välillisillä hyödyillä tarkoitetaan menetelmän esimerkiksi konfliktien 

ratkaisua ja suunnitelmien perustelua eri sidosryhmille. Kaiken kaikkiaan molemmat 

arvioijat suosittelivat menetelmän implementointia A-Insinöörien konseptiin 

pilottihankkeita käyttäen ja pitivät menetelmää hyvänä pohjana jatkotutkimukselle. 
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5 YHTEENVETO 

5.1 Tutkimuksen kulku ja tulokset 

Tutkimuksen päätavoite on kehittää menetelmä, joka toimii kaupunginosan 

kehittämiskonseptin tukena ja arvioi tämän eri vaiheiden tuloksia alueen loppukäyttäjän 

näkökulmasta. Menetelmä mahdollistaa konseptisuunnitelmien vertailun ja 

rahamääräisen arvottamisen sekä vision arvioimisen yleisellä tasolla. 

Tutkimuksen toinen tavoite on tarjota toimeksiantajayritykselle kattava katsaus 

maankäytön ja kaavoituksen problematiikasta. Työ käsittelee kaavoituksen 

problematiikkaa ongelmallisten kaavojen, ongelmien syiden, seurausten ja ehkäisyn 

näkökulmasta. Tutkimus käsittelee myös lukuisia arvonmääritys ja arviointityökaluja, 

jotka kaikki eivät sisälly lopulliseen menetelmään, joten tutkimuksen kolmas tavoite on 

tarjota lopullisen menetelmän lisäksi tietoa erilaisista arvonmääritys ja kaavaratkaisujen 

arviointityökaluista. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tuloksia on vaikea summata, sillä vastauksena on 

joukko arvonmääritys ja arviointityökaluja. Yleisellä tasolla voi sanoa, että erilaisia 

arvonmääritys ja varsinkin arviointityökaluja on olemassa lukematon määrä. Työ kattaa 

arvonmääritykseen käytettävät työkalut hyvin, mutta arviointityökalujen näkökulmasta 

työ edustaa 7 työkalun esittelyllä vain murto-osan kaikista arviointityökaluista. 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella arvonmääritystyökaluista relevanteimmaksi 

osoittautuvat hedoninen regressio ja contingent valuation method. Hedoninen regressio 

edustaa paljastetun preferenssin työkaluja ja perustuu myyntidataan, kun taas contingent 

valuation on sanotun preferenssin työkalu, joka perustuu kyselypohjaiseen dataan 

hypoteettisista markkinatilanteista. Molemmista työkaluista on liitteissä seikkaperäiset 

käyttöohjeet ja menetelmää kuvaavassa luvussa 4 esitetään niiden käyttöä menetelmän 

kontekstissa. Arviointityökaluista on vaikeampi määrittää käyttökelpoisinta menetelmää 

vaan valinta jää lukijalle, joka tutustuu diplomityössä esitettyihin menetelmiin oman 

liiketoimintansa näkökulmasta. 

Toisessa tutkimuskysymyksessä tulokset ovat kohtalaisen selkeitä, vaikka kaavoituksen 

problematiikka on erittäin laaja-alaista. Suurin osa problematiikasta johtuu selkeästi 
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yhteistoiminnan ongelmista tai sen puutteesta. Yhteistoiminnan ongelmien syyt voidaan 

karkeasti jakaa kolmeen kategoriaan, jotka ovat tavoitteelliset ristiriidat, tietotasoihin 

liittyvä problematiikka ja toimintaan liittyvä problematiikka.  

Tavoitteellisia ristiriitoja esiintyy kaikkien osallisten välillä ja ne liittyvät tyypillisesti 

joko taloudellisiin tai poliittisiin intresseihin, arvoristiriitoihin tai ympäristönsuojeluun. 

Näihin liittyvät keskeiset ratkaisukeinot ovat tutkimuksen mukaan riskien ja tuottojen 

jakaminen, ongelmien ennakointi ja ennaltaehkäisy, sidosryhmäjohtaminen ja aktiivinen 

osallistaminen. 

Tietotasojen problematiikka on kaksitahoista. Ensinnäkään osalliset eivät ole välttämättä 

tietoisia toistensa tarkoitusperistä ja motiiveista, mikä sisältää riskin, että käsitykset 

muodostuvat hyvin liioitelluiksi. Toinen ongelmakohta on, että eri osallisilla ei 

välttämättä ole yhtä tarkat käsitykset tai tietotasot siitä, miten prosessit etenevät tai millä 

tavoin missäkin vaiheessa tulee tai voi toimia. Keskeisimpinä ratkaisuina tähän työ 

ehdottaa avoimuutta sekä tavoitteiden että suunnitelmien osalta ja asianmukaista 

tiedottamista ja dokumentointia prosessiin ja suunnitteluun liittyen. 

Toiminnan näkökulmasta keskeisimmiksi ongelmiksi nousivat epäselvä vastuunjako eri 

osallisten välillä, epäluottamusta synnyttävät toimintatavat, kuten ohivaikuttaminen tai 

poliitikkoihin vetoaminen ja eri organisaatioiden kaavoihin kangistunut toiminta. 

Ratkaisuehdotuksina tähän työ tarjoaa keinoja kuten suunnitteluprosessin 

johdonmukaistaminen, pelisääntöjen selkiyttäminen ja tiedottaminen ja 

yhteistoimintasopimuksen luonti. Yhteistoimintasopimuksella tarkoitetaan osallisten 

välistä sopimusta, joka laaditaan prosessin alkuvaiheessa ja joka käsittää vastuunjaon ja 

keskeisimmät tavoitteet. 

Vastauksena kolmanteen kysymykseen diplomityössä kehitettiin visiosta arvonnousuksi 

–menetelmä, jonka tarkoituksena on arvottaa ja arvioida yhteistoiminnallisen 

suunnitteluprosessin tuloksia alueen loppukäyttäjän kokeman arvon näkökulmasta. 

Menetelmä on viisivaiheinen ja sen teoriapohjana toimii arvottamisen teoria, jota on 

käsitelty luvussa 2. Itse menetelmä esitellään seikkaperäisesti luvussa 4. 
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5.2 Pohdintaa 

On yllättävää kuinka vähän arvonmääritystyökaluja käytetään aluesuunnittelussa 

Suomessa. Tutkimuksen mukaan ne ovat kohtalaisen helppokäyttöisiä ja heijastelevat 

ihmisten mieltymyksiä maksuhalukkuuden muodossa hyvinkin tarkasti. Tieteessä sen 

sijaan arvonmääritys on suosittu aihe, jota on tutkittu runsaasti ja tutkitaan edelleen. 

Yrityksissä ja kaavoituksen suunnittelussa luotetaan yleensä kokemusperäiseen tietoon ja 

suunnittelijoiden näkemyksiin siitä, mitkä asiat asukkaita ja yrityksiä houkuttelee. Syynä 

kokemusperäisen tiedon käyttämiseen arvonmääritystyökalujen sijasta lienee käsitys 

työkaluista vaikeaselkoisina tilastollisina menetelminä, joihin on epämieluisaa lähteä 

tutustumaan. Toinen syy arvonmäärityksen vähäisyyteen lienee rakennusteollisuuden 

erittäin perinteiset toimintatavat, jotka muuttuvat erittäin verkkaisesti. Osasyynä 

hitaaseen muuttumiseen lienee Maankäyttö- ja rakennuslaki, joka ohjaa 

rakennusteollisuutta ja sen prosesseja enemmän kuin muut lait perinteistä teollisuutta. 

Kaavoituksen problematiikkaa tutkiessa jäi mielikuva, että kaavaprosessin vaikeus ja 

hitaus johtuu erityisesti siitä, että rakennusteollisuuden toimitusketjut ovat 

monimutkaisempia ja polveilevampia kuin esimerkiksi kuluttajatuotteita valmistavien 

yritysten toimitusketjut. Monimutkaisuus johtuu julkisen vallan, loppuasukkaan, 

järjestöjen ja monien muiden tahojen aktiivisesta mukana olemisesta. Asia on hyvin 

ymmärrettävä, sillä rakennusteollisuus muokkaa koko yhteiskunnan elinympäristöä 

voimakkaasti ja sen ratkaisujen vaikutus näkyy ympäristössä vuosikymmeniä, joten 

julkisen vallan ja muiden yhteistä hyvää edustavien tahojen mukanaolo alueen 

suunnittelussa on oikeutettua ja hyvä asia. 

Tutkimuksen aikana joutui esittelemään diplomityötä, sen tuloksia ja A-Insinöörien 

liiketoimintakonseptia useille asiantuntijatahoille, kuten tutkijoille, asemakaavoitukselle, 

arkkitehdeille ja yrityksille. Poikkeuksetta kuulijat ovat osoittaneet suurta mielenkiintoa 

konseptia ja sen tuloksia kohtaan. Erityisesti asiantuntijoita tuntui kiehtovan uudenlainen 

osallistaminen ja loppuasukkaan näkökulman huomioiminen. Alan asiantuntijoiden 

kesken vallitseekin yhtäläinen käsitys siitä, että tulevaisuuden aluesuunnittelu on 

osallistavampaa ja paremmin loppukäyttäjän arvoa huomioivaa kuin mitä se tällä hetkellä 

on. A-Insinöörien konsepti onkin ensimmäinen laatuaan, joka tämän idean on 

konkretisoinut liiketoiminnaksi. 
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5.3 Ehdotuksia toimeksiantajayritykselle 

Työn lähtökohtana oli A-Insinöörien uusi kaupunginosan kehittämiskonsepti, jonka 

tueksi tarvittiin työkaluja. Tämä diplomityö tarjoaa työkalun vision ja 

suunnitelmavaihtoehtojen arviointiin loppukäyttäjän kokeman arvon ja alueen tulevan 

arvon näkökulmasta, mutta tutkimusprosessissa heräsi muutamia ajatuksia muista 

työkaluista ja menetelmistä, joita konseptin tueksi voisi kehittää. Esimerkkinä tällaisista 

menetelmistä ovat esimerkiksi allianssitoiminnassa käytetyt yhteistoiminnalliset 

menetelmät, workshop-fasilitoinnissa käytettävät menetelmät ja QFD-tyyppiset 

menetelmät, joilla epämääräisiäkin toiveita voidaan muuttaa selkeiksi suunniteltavien 

alueiden piirteiksi. 

Lisäksi ehdotuksena toimeksiantajayritykselle on tutustua toisessa luvussa esitettyihin 

multikriteerimenetelmiin ja harkita voisiko niitä käyttää konseptin tukena 

kaavaratkaisujen tai pienempien kokonaisuuksien arvioinnissa ja vertailuissa. 

Esimerkiksi painotettu summaus on helppokäyttöinen menetelmä, jolla 

suunnitelmavaihtoehtoja voi vertailla eri näkökulmista pisteyttämällä. 

 

5.4 Tutkimuksen arviointia 

Tutkimusaihe ja tutkimuksen tekeminen osoittautui varsin mielenkiintoiseksi, mutta 

tutkimuksen edetessä löytyi seikkoja, jotka eivät työtä täysin tutkimuksellisesti tuo tai 

olisi voinut hoitaa toisin. Jos työn päätavoitteena on luoda menetelmä kaavaratkaisujen 

arvottamiseen, niin kaavoituksen problematiikka ei ole paras empiirinen tutkimusalue, 

joka menetelmän luomista tukee. Problematiikan tutkimuksen tarkoitus onkin tuoda 

kontribuutiota enemmän A-Insinööreille kuin menetelmälle. Jos olisi etsinyt 

tutkimusaluetta, joka olisi tuonut merkittävää etua molemmille, olisi voinut päätyä 

tutkimaan esimerkiksi kaupunginosien piirteitä, joita eri sidosryhmät pitävät 

houkuttelevuutta lisäävänä. Tällöin olisi saanut empiiristä tutkimustulosta, joka antaa 

lähtökohdat A-Insinöörien aluesuunnittelulle ja siten myös lopulliselle menetelmälle. 
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Joka tapauksessa menetelmän luominen onnistui hyvin. Menetelmä vaikuttaa hyvältä ja 

on sopivan yksinkertainen käyttää. Toisaalta aihepiiri ja lähestymistapa ovat Suomessa 

uusia, jolloin relevantin datan saatavuus voi osoittautua haasteeksi. Kuitenkin, jos data, 

vaikkakin vaikeuksien kautta, saadaan koottua, on menetelmän tulevaisuuden 

käyttäminen helpompaa sillä samaa dataa voi käyttää uudelleen jäsentelemällä. 

Menetelmästä on myös huomioitava, että asuinpientalojen ja asuinkerrostalojen 

arvioiminen on helpompaa kuin liiketilojen arvioiminen, sillä asuinpientalojen ja 

asuinkerrostalojen myyntidataa on olemassa huomattavan paljon enemmän. 

Tutkimuksellisesta näkökulmasta diplomityö on teoriapitoinen. Toinen luku ja suuri osa 

kolmannesta luvusta käsittelee aikaisempaa tutkimusta jättäen kyselytutkimukselle 

pienemmän osan. Tämä ei kuitenkaan ole heikkous, sillä kaikki aikaisempaan 

tutkimukseen pohjautuva teoria on luotettavaa ja tukee diplomityön aihetta hyvin. 

Tutkimuksellisesta näkökulmasta sanottakoon vielä, että haastattelututkimusosiossa on 

esimerkkinä käytetty Oulua, joka ei ole paras mahdollinen tutkimuskenttä kaavoituksen 

problematiikan saralla, sillä Oulussa kaavoitusprosessi on nopea ja usein ongelmaton. 

Toisaalta Oulusta sai tietoa hyvistä toimintatavoista, joita voi käyttää myös muilla 

paikkakunnilla. 

5.5 Mahdollisuuksia jatkotutkimukseen 

Tutkimuksen loppuvaiheessa nousi esille aiheita, joita Suomessa ei ole vielä 

laajamittaisesti tutkittu. Eräs tällainen voisi olla suomalaisille yrityksille, 

kiinteistönomistajille, asukasyhdistyksille, palveluntarjoajille, kaupan ja muun alan 

toimijoille kohdistettu kyselytutkimus siitä, millaisia piirteitä nämä toivoisivat 

kaupunginosan sisältävän. Tulokset antaisivat lähtökohdat suomalaiselle 

aluesuunnittelulle ja tukisivat myös tässä diplomityössä kehitettyä menetelmää siten, että 

voitaisiin helposti valita vision komponentit, joilla oletetaan olevan arvoa asukkaiden, 

palveluntarjoajien ja yritysten näkökulmasta. 

Toinen tutkimuksen paikka olisi määrittää Suomen eri kuntien ja kaupunkien käytäntöjä 

liittyen kaavoitukseen. Omien tulosten mukaan esimerkiksi Oulun asemakaavoituksella 

olisi paljon toimintatapoja, joita voitaisiin soveltaa muidenkin kuntien ja kaupunkien 

kaavoitusprosesseihin ja sujuvoittaa niitä. 
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Kolmas jatkotutkimuskohde liittyy toisessa luvussa esitettyyn contingent valuation –

arvonmääritysmenetelmään, jonka tarkkuutta kaavoitukseen liittyvissä asioissa ei ole 

tarpeeksi tutkittu. Aikaisemmat tutkimustulokset osoittavat, että menetelmä liioittelee 

asioiden negatiivisia vaikutuksia, mutta positiivisista vaikutuksista ja niiden tarkkuudesta 

ei ole olemassa tutkimustulosta. Jos tarkkuudesta saataisiin varmuus, niin contingent 

valuation voisi osoittautua erinomaiseksi kaavoitukseen liittyväksi 

arvonmääritysmenetelmäksi helppoutensa ja vähäisen datatarpeensa johdosta. 
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Liite 1 – Ohjeet hedonisen regression tekemiseksi  

1. Vaihe 

Hedonisen hinnoittelumetodin ensimmäinen vaihe on kerätä relevantti data myyntidata 

arvostusta varten tietyltä alueelta tietyltä ajanjaksolta. Tyypillinen ajanjakso on yksi 

vuosi. Analysoitavasta datasta tulee löytyä: 

- Myyntihinnat ja myytyjen kohteiden sijainti 

- Kohdeen ominaisuudet, jotka vaikuttavat hintaan kuten koko, huoneiden määrä, 

kunto ja ikä 

- Ympäristön ominaisuudet, jotka vaikuttavat myyntihintaan kuten etäisyydet 

työpaikkakeskittymiin, ostoskeskuksiin 

- Julkinen liikenne 

- Ympäristölliset asiat, jotka vaikuttavat hintaan 

Jos ympäristölliset arvot ovat tutkimuksen kohteena niin mittarina voi olla etäisyys 

luontoon. Jos taas tutkitaan julkisten liikenneyhteyksien vaikutusta, niin eräs mitallisuus 

voi olla etäisyys pysäkille tai asemalle. Dataa taas on saatavilla kiinteistönvälittäjiltä, 

maanmittauslaitokselta ja muista lähteistä. 

 

2. Vaihe 

Kun data on kerätty ja koostettu, seuraava askel on tilastollisesti estimoida funktio, joka 

liittää kiinteistön ominaisuudet ja ominaisuuksien tasot lopulliseen kauppahintaan. 

Funktio ilmoittaa kunkin ominaisuuden eli muuttujan vaikutuksen funktion arvoon. Jos 

tutkimuksen kohteena on esimerkiksi raideliikenneyhteys, niin menetelmän käyttäjä voi 

muuttamalla muuttujaa ”aseman etäisyys kiinteistöön” nähdä kuinka se vaikuttaa 

kiinteistöjen keskiarvohintaan.  
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Liite 2 - Ohjeet Contingent Valuation Methodin (CV) käyttämiseksi 

1. Vaihe 

Ensimmäisessä vaiheessa määritetään arvottamisongelma. Vaiheessa määritellään 

tarkkaan mitä asiaa arvotetaan ja mikä on relevantti populaatio.  

2. Vaihe 

Toisessa vaiheessa tehdään alustavat päätökset siitä, miten kysely toteutetaan. 

Esimerkkejä ovat sähköpostikysely, puhelinhaastattelu tai henkilökohtainen haastattelu. 

Lisäksi määritetään kuinka suuri joukko otetaan kyselyyn. Henkilökohtaiset haastattelut 

ovat usein tehokkaimpia, sillä niissä on helpoin selittää tarvittavat taustatiedot järkevän 

vastauksen saamiseksi. Myös visuaaliset apuvälineet kuten videot, luonnokset tai kuvat 

auttavat vastaajaa antamaan rehellisimmän vastauksen. 

3. Vaihe 

Kolmannessa vaiheessa suunnitellaan kysely. Se on prosessin tärkein ja vaikein osa-alue. 

Siinä määritellään kysymyksen muotoilu ja esittämistapa pyrkimyksenä saada 

mahdollisimman luotettavia ja totuudenmukaisia vastauksia. Huomioon otettavia asioita 

on kysymyksen asettelu, hypoteettisen markkinatilanteen luominen, tutkittavan kohteen 

mahdollinen mitallistaminen ja relevantin pohjatiedon tarjoaminen. Vaiheeseen kuuluu 

myös kyselyn testaaminen pienemmällä populaatiolla. 

4. Vaihe 

Neljännessä vaiheessa kysely toteutetaan aikaisempien vaiheiden mukaisesti- 

5. Vaihe 

Viimeisessä vaiheessa kyselydata analysoidaan tilastollisin menetelmin. Analysointi 

riippuu siitä, mitä ja miten on kysytty. Jos kyselydata on pelkkiä maksuhalukkuuksia, 

tyypillinen analysointitapa on yksinkertaisesti keskiarvojen tutkimista.  
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Liite 3 - Heikko markkinatesti - Visiosta arvonnousuksi -menetelmä 

 

Arvioija: 

Nimi: Patrik Skogster 

Tehtävä: Erikoissuunnittelija 

Yritys: Espoon kaupunki, Kaupunkisuunnittelukeskus 

 

Menetelmä: 

Ideat menetelmän taustalla: 

Arvonmääritys, hedoninen hintateoria, loppukäyttäjän kokema arvo, ei-

markkinahintaisten hyödykkeiden arviointi, ulkoisvaikutusten arviointi 

Sanallinen arvio: Käsitellään konkreettista ja ajankohtaista ongelmaa, johon ei 

ole olemassa vielä päteviä arviointi- ja työstämistyökaluja. 

Teoreettinen pohja relevantti. Hyvä idea.                                                                                       

Arvosana:  5 

Helppokäyttöisyys: 

Menetelmän ymmärrettävyys, menetelmän sisältävien työkalujen käytön helppous, datan 

saatavuus, datan analysoinnin helppous, vaatiiko maanmittausosaamista 

Sanallinen arvio: Suurin ongelma lienee datan saatavuus. Mukana sekä 

empiiristä numeraalista että myös kyselytutkimusten kautta 

saatavaa dataa, mikä on hyvä, joskin työläs tutkimuksellinen 

valinta. Analysointi onnistuu perinteisin tilastollisin 

menetelmin. Vaatii perustiedot kaavoitusprosessin kulusta. 

Arvosana:   4 
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Tulosten luotettavuus: 

Vision arvottamisen luotettavuus, konseptisuunnitelmien arvottamisen luotettavuus, 

menetelmän sisältämien työkalujen tulosten luotettavuus 

Sanallinen arvio: Ei ole olemassa relevantteja vertailukohtia. Toisaalta 

mahdollisuus luoda uutta luotettavuusanalyysiä ja -

teoriapohjaa. Menetelmän luotettavuustarkastelu on haaste 

ilmiön abstraktiuden vuoksi, mutta toisaalta myös 

mahdollisuus.  

Arvosana:  4 

Menetelmän käyttökelpoisuus: 

Konseptivaihtoehtojen arviontiin, vision arviointiin, suunnittelun tukena, 

arviointityökaluna, sopivuus A-insinöörien konseptiin, sopivuus 

kaupunkisuunnittelukeskuksen prosesseihin 

Sanallinen arvio: Vaikuttaa erinomaisen käyttökelpoiselta. Implementoitavissa 

suoraan kaavoitusprossesseihin välittömien ja myös 

välillisten hyötyjen aikaansaamiseksi. Välillisten hyötyjen 

analysointia ei tule unohtaa. 

Arvosana:  5  

Vapaa sana: Kaavatalous ei sinänsä ole monimutkaista. Siinä käsitellään 

kunnalle kaavoituksesta aiheutuvien kustannusten ja 

saatavien tulojen suhdetta. Suuri ongelma kaavoitusprosessin 

pitkälle kestolle ovat kaavasta tehtävät valitukset. Osa 

aiheellisia, osa aiheettomia. Mikäli menetelmällä saadaan 

luotua työkaluja interaktiivisempaan kaavoitusprosessiin, 

joka nopeuttaa kaavoituksen läpimenoaikoja, on työ 

kerrassaan ansiokasta! 

Kokonaisarvosana menetelmälle: 5 
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Liite 4 - Heikko markkinatesti - Visiosta arvonnousuksi –menetelmä 

 

Arvioija: 

Nimi: Janne Pihlajaniemi 

Tehtävä: Tutkijatohtori 

Yritys: Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta 

 

Menetelmä: 

Ideat menetelmän taustalla: 

Arvonmääritys, hedoninen hintateoria, loppukäyttäjän kokema arvo, ei-

markkinahintaisten hyödykkeiden arviointi, ulkoisvaikutusten arviointi 

Sanallinen arvio: Menetelmän taustalla on ajatus mitata aluesuunnittelutasolla 

esitetyn vision mukaisten laatutekijöiden suhdetta 

kiinteistöjen hintoihin. Lähtökohtaisesti esitellyt 

arvonmääritysmenetelmät – hedoninen regressiomallinnus 

sekä contingent valuation –  ovat tehtävään soveltuvia, 

hieman toisistaan poikkeavia menetelmiä. Molemmilla on 

omat vahvuutensa ja heikkoutensa etenkin jos kyseessä on 

vasta suunnitteluvaiheessa oleva alue, jolta siis ei voi olla 

olemassa toteutunutta markkinahinta-aineistoa. Hedoninen 

regressiomallinnus toimisi tässä yhteydessä ehkä parhaiten 

käyttämällä verrokkiaineistona ominaisuuksiltaan 

mahdollisimman lähelle vastaavantyyppisiä alueita, joista on 

olemassa dataa toteutuneista markkinahinnoista. Contingent 

valuation –menetelmää käyttämällä kyselytutkimus voidaan 

puolestaan rakentaa vastaamaan hypoteettista 

markkinatilannetta juuri suunnittelun kohteena olevalla 

alueella, mutta tällöin tulee huomioida se, että todellisessa 

markkinatilanteessa ilmenevä maksuhalukkuus voi poiketa 

selkeästikin siitä, mitä kyselytutkimuksen hypoteettisessa 

markkinatilanteessa ilmoitetaan kustakin ominaisuudesta 

maksettavan. Paras lopputulos voisi hyvinkin olla 
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saavutettavissa yhdistämällä käytännön tutkimuksessa 

molempia kuvattuja menetelmiä.               

Arvosana:  5 

 

Helppokäyttöisyys: 

Menetelmän ymmärrettävyys, menetelmän sisältävien työkalujen käytön helppous, datan 

saatavuus, datan analysoinnin helppous, vaatiiko maanmittausosaamista 

Sanallinen arvio:  Menetelmä on työssä hyvin kuvattu, mutta molempien 

menetelmien kohdalla datan hankintavaihetta voi pitää 

haastavana. Hedonisessa regressiomallinnuksessa tulee 

varmistua siitä, että mielenkiinnon kohteena olevien 

laatutekijöiden lisäksi hintoihin yleisesti vaikuttavia tekijöitä 

on nk. kontrollimuuttujina malleissa mukana riittävästi. 

Contingent valuation –menetelmän mukaisen kyselyn 

rakentaminen siten, että tulokset ovat mielekkäitä ja 

luotettavia on puolestaan vaativaa. Kokonaisuutena paras 

lopputulos voisi olla saavutettavissa monitieteisellä 

tutkimusryhmällä, jossa olisi maanmittausosaamisen lisäksi 

ainakin myös aluesuunnittelun sekä kaupunkitalouden alojen 

osaamista.                  

Arvosana:   4 

 

Tulosten luotettavuus: 

Vision arvottamisen luotettavuus, konseptisuunnitelmien arvottamisen luotettavuus, 

menetelmän sisältämien työkalujen tulosten luotettavuus 

Sanallinen arvio: Aluesuunnittelun tason laatutekijät ovat hyvin moniulotteisia 

ja haastavia määritellä. Lisäksi voidaan olettaa, että eri 

laatutekijät ovat osin vuorovaikutteisessa suhteessa toisiinsa 

ja että eri laatutekijöiden arvostus voi myös muuttua ajan 

myötä. Tilastolliset menetelmät ovat niin ikään herkkiä ja 

niiden luotettavuus riippuu olennaisesti kerätyn aineiston 

koosta ja laadusta. Tulosten luotettavuuden suhteen olennaista 
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on niiden käyttötapa – toisin sanoen pyritäänkö tuloksista 

löytämään eksakteja, suoraan sovellettavissa olevia hintoja 

vai ennemminkin suuntaa-antavia, pienalueiden 

eroavaisuuksia havainnollistavia tunnuslukuja.                   

Arvosana:  4 

 

Menetelmän käyttökelpoisuus: 

Konseptivaihtoehtojen arviontiin, vision arviointiin, suunnittelun tukena, 

arviointityökaluna, sopivuus A-insinöörien konseptiin, sopivuus 

kaupunkisuunnittelukeskuksen prosesseihin 

Sanallinen arvio: Menetelmä voi oikein ymmärrettynä ja käytettynä tuoda 

hyvän lisätyökalun aluesuunnitteluprosesseihin. Siitä, 

sujuvoittaako menetelmä prosesseja voi toki olla montaa 

mieltä ja todentuu vasta käytännössä. Parhaimmillaan 

menetelmää voidaan käyttää parantamaan prosessin 

läpinäkyvyyttä ja havainnollistamaan eri 

suunnitteluratkaisujen taloudellisia ulottuvuuksia.      

Arvosana:  5  

Vapaa sana: Diplomityössä on teoreettisella tasolla esitetty 

mielenkiintoinen tapa havainnollistaa millä tavalla erilaiset 

aluesuunnittelun tason laatuominaisuudet ja kiinteistöjen 

hinnat kytkeytyvät toisiinsa. Työlle soisikin syntyvän jatkoa 

kehitettyä menetelmää käytäntöön soveltavien 

pilottihankkeiden ja niihin yhdistyvän jatkotutkimuksen 

muodossa.    

Kokonaisarvosana menetelmälle: 5 

 


