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Veden laadun merkitys on tärkeää joka puolella maailmaa. Euroopassa EU on määritellyt 

vesipolitiikan puitedirektiivin Water Framework Directive (WFD) vuonna 2000 ja 

meristrategiadirektiivin Marine Strategy Framework Directive (MSFD) vuonna 2008, joilla pyritään 

parantamaan EU:n jäsenmaiden vedenlaatua. 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää maksuhalukkuutta vedenlaatuun vapaa-ajan kiinteistöjen 

hinnan kautta. Menetelminä maksuhalukkuuden selvittämiseen käytetään lausuttujen preferenssien ja 

paljastettujen preferenssien menetelmiä. Lausuttujen preferenssien menetelmistä tutkielmassa 

käytetään ehdollisen arvottamisen menetelmää ja paljastettujen preferenssien menetelmistä käytetään 

hedonisten hintojen menetelmää. Tutkielman tuloksilla pyritään kuvastamaan vesialueiden käyttäjien 

maksuhalukkuutta paremmasta vedenlaadusta korkeampina kiinteistöhintoina sekä tutkia 

eroavaisuuksia rakennettujen ja rakentamattomien vapaa-ajan kiinteistöjen välillä. Tutkielmassa on 

lisäksi ajankohtaista selvittää, antavatko kaksi veden laadun arvottamisen menetelmää samankaltaisen 

tuloksen. Mikäli maksuhalukkuus on samankaltainen molemmilla menetelmillä, menetelmän valinta 

ei vaikuta tutkimustuloksiin. Tulokset antavat kuvan menetelmien valinnan luotettavuudesta 

vesipolitiikan tekijöille.  

 

Pro gradu -tutkielman tuloksena saatiin, että ehdollisen arvottamisen menetelmällä saatu 

maksuhalukkuus erinomaista vedenlaatua kohtaan on huomattavasti alhaisempi kuin hedonisten 

hintojen menetelmällä saatu maksuhalukkuus. Ehdollisen arvottamisen menetelmän tuloksena oli, että 

yli 50 % vastaajista eivät olisi valmiita maksamaan erinomaisesta vedenlaadusta verrattuna siihen, 

mitä heidän vesistönsä tila oli kiinteistöä ostettaessa. Poikkeavia maantieteellisiä eroja 

maksuhalukkuudessa ei löytynyt. Hedonisten hintojen menetelmän tulosten mukaan vedenlaadun 

muutos tyydyttävästä erinomaiseen vedenlaatuun vaikuttaa vapaa-ajan asuntojen hintaan positiivisesti 

38 %. Euromäärällisesti erinomaisesta vedenlaadusta ollaan valmiita maksamaan 14 839 euroa 

enemmän kuin tyydyttävästä vedenlaadusta. Hedonisten hinnan menetelmän tutkimuksen tulokset 

ovat tilastollisesti merkittäviä. Tulokset tarkoittavat, että vedenlaadulla on positiivinen vaikutus 

vapaa-ajan asuntojen hinnan muodostumiseen.  

 

Tutkielmassa tarkasteltiin myös kahden eri menetelmän tulosten eroavaisuutta maksuhalukkuuteen. 

Menetelmillä saadut tulokset kertoivat, että menetelmän valinnalla on merkitystä vedenlaadun 

maksuhalukkuuden mittaamisessa. Koska maksuhalukkuuden välillä voi olla suuri ero, täytyy 

vesipolitiikan kanssa tekemissä olevien henkilöiden ymmärtää mahdollinen tulosten eroavaisuus. 

Tällä on merkitystä taloudellisessa päätöksenteossa esimerkiksi tilanteissa, joissa vesipoliittisin 

tavoittein päätetään parantaa vesistön vedenlaatua. Muutokselle täytyy laskea kustannus-hyöty 

analyysi, joten vedenlaadun muutokselle täytyy osata asettaa oikeanlainen arvo. Näin vesipolitiikalla 

voidaan saavuttaa halutut tavoitteet.  Liike-elämässä tulokset auttavat myös ymmärtämään vapaa-ajan 

asuntojen hinnoittelua vapailla markkinoilla. Hinnoittelu esimerkiksi kertoo, miten paljon 

vedenlaaduntila voi vaikuttaa asunnon hintaan. Tätä tietoa voivat hyväksikäyttää niin 

kiinteistövälittäjät kuin verottajakin. 
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Muita tietoja     
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1 JOHDANTO 

On vuosi 2004, olet juuri ostanut itsellesi ja perheellesi vapaa-ajan asunnon, jossa 

pääset rentoutumaan ja virkistäytymään arjen kiireistä. On kuuma heinäkuun päivä 

ja lämpömittarin elohopea on kivunnut 30 ºC kohdalle. Päätät lähteä uimaan 

läheiseen vesistöön, koska uiminen viilentää mukavasti hieman punaiseksi palanutta 

ihoasi. Saavut rantaan ja kävelet juuri rakentamallesi laiturille. Jätät pyyhkeen 

odottamaan laiturille ja astut veteen. Joudut kuitenkin kahlaamaan 50 metriä 

rannasta, jotta pääset uimaan. Rantavesi on nimittäin niin rehevöitynyt, että uiminen 

rantavedessä on mahdotonta. Vihdoinkin pääset kahlaamisen jälkeen uimaan. Päätät 

kellua hetken selälläsi ja vain nauttia veden vilvoittavasta vaikutuksesta. Huomaat, 

että veden pienet asukit, kalat, ovat myös päättäneet rentoutua ja kelluvat kanssasi 

selällään, evät kohti taivasta. Rentouttavan uimisen jälkeen päätät lähteä takaisin 

kohti laituria. Matkalla laiturille ajattelet ihailevasi vedenpohjan rakennetta, mutta 

turhaan. Et näe vedessä edes omia käsiäsi. Vedenkirkkaus on valitettavasti luokaton. 

Pääset takaisin laiturille ja mietit vesistön kuntoa, olisipa vesi edes hieman 

paremmassa kunnossa. 

Yllä kuvailtu tarina on fiktiivinen kuvaus vapaa-ajan kiinteistön omistajan 

mahdollisesta tilanteessa Suomessa. Tarinan vesistön kunto on vähintään välttävässä 

tai huonossa kunnossa. Miksi vedenlaatu on meille suomalaisille niin tärkeä? Osasyy 

siihen on, että suomalaiset omistavat yli puoli miljoonaa vapaa-ajan asuntoa. Näistä 

asunnoista suurin osa sijaitsee alle 100 metrin päässä lähimmästä vesistöstä. Veden 

laadun merkitys on tärkeä niin Suomessa kuin muuallakin maailmalla. Euroopassa, 

missä olemme tottuneet pitämään veden laatua hyvänä, on herätty asian tärkeyteen. 

EU on määritellyt vesipolitiikan puitedirektiivin Water Framework Directive (WFD) 

vuonna 2000 ja meristrategiadirektiivin Marine Strategy Framework Directive 

(MSFD) vuonna 2008, joilla pyritään parantamaan EU:n jäsenmaiden vedenlaatua.  

Vedenlaatu on ympäristöhyödyke, jonka arvoa ei voida perinteisten 

taloustieteellisten menetelmien avulla määritellä. Ympäristöhyödykkeellä ei ole 

suoraa hintaa tai markkina-arvoa. Siksi ympäristöhyödykkeiden arvottamista täytyy 

tarkastella eri näkökulmasta. Ympäristöhyödykkeiden kohdalla arvosta puhuttaessa, 

puhutaan käyttöarvosta ja ei-käyttöarvosta. Ympäristöhyödykkeiden kokonaisarvo 
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muodostuu juurikin noiden kahden summasta. Ympäristöhyödykkeiden 

kokonaisarvoista voidaan käyttää termejä maksuhalukkuus (WTP) ja  

hyväksymishalukkuus (WTA).  Kuluttajien maksuhalukkuutta voidaan mitata 

subjektiivisesti ja objektiivisesti. Menetelmät jaetaan kahteen ryhmään, paljastettujen 

preferenssien (Revealed Preference) menetelmiin ja lausuttujen preferenssien (Stated 

preference) menetelmiin. Paljastetuilla menetelmillä pyritään mittaamaan kuluttajien 

objektiivista maksuhalukkuutta toteutuneen käyttäytymisen pohjalta. Lausutuissa 

menetelmissä kuluttajilta kysytään suoraan, miten paljon he arvostavat 

ympäristöhyödykettä taikka ympäristölaadun muutosta eli subjektiivisia arvoja. 

Paljastettujen menetelmien yleisimmät menetelmät ovat hedonisten hintojen 

menetelmä ja matkakustannusmenetelmä. Lausuttujen menetelmien menetelmät ovat 

ehdollisen arvottamisen menetelmä ja valintakoemenetelmä. 

Tässä Pro gradu –tutkielmassa selvitetään maksuhalukkuutta vedenlaatuun vapaa-

ajan kiinteistöjen hinnan kautta. Menetelminä maksuhalukkuuden selvittämiseen 

käytetään lausuttujen preferenssien ja paljastettujen preferenssien menetelmiä. 

Lausuttujen preferenssien menetelmistä tutkielmassa käytetään ehdollisen 

arvottamisen menetelmää ja paljastettujen preferenssien menetelmistä käytetään 

hedonisten hintojen menetelmää. 

Tutkielman tarkoituksena on selvittää vesialueiden käyttäjien maksuhalukkuus 

paremmasta vedenlaadusta korkeampina kiinteistöhintoina sekä tutkia eroavaisuuksia 

rakennettujen ja rakentamattomien vapaa-ajan kiinteistöjen välillä. Tutkielmassa on 

lisäksi ajankohtaista selvittää, antavatko kaksi veden laadun arvottamisen 

menetelmää samankaltaisen tuloksen. Mikäli maksuhalukkuus on samankaltainen 

molemmilla menetelmillä, menetelmän valinta ei vaikuta tutkimustuloksiin. Tulokset 

antavat kuvan menetelmien valinnan luotettavuudesta vesipolitiikan tekijöille.  

Tutkielman aineisto on saatu Luonnonvarakeskukselta. Aineiston omistaa 

Luonnonvarakeskus ja rahoitus aineistoon on saatu MMM:n ja YM:n 

yhteistutkimusohjelmasta Maa- ja metsätalouden vesienhoidon 

yhteistutkimusohjelma 2006 – 2009 hankkeeseen ”Vesiensuojelun hyödyt”. Kiitän 

aineiston hankinnasta ja toteuttamisesta Anni Huhtalaa, Eija Poutaa ja Janne Artellia. 
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Erityiskiitos vielä Janne Artellille, joka on auttanut aineiston saamisessa ja 

käsittelyssä. 

Vapaa-ajan asuntojen kohdalla vedenlaadun merkitystä hintaan on tutkittu hyvin 

vähän. Tämä johtuu osittain vedenlaadun vaikeasta määrittelystä. Aiemmin tehdyissä 

hedonistisen hinnan menetelmän tutkimuksissa muun muassa Leggett & Bockstael 

(2000), Gibbs, Halstead & Boyle (2002), Horsch & Lewis (2009), Artell (2013) ja 

Tuttlen & Heintzemanin (2015) veden laadulla on havaittu olevan merkitystä vapaa-

ajan kiinteistöjen hintaan. Pääosin kaikissa objektiivisissa tutkimuksissa on päädytty 

tulokseen, että vedenlaadun muutoksella on positiivista merkitystä kiinteistöjen 

hintaan. Lausuttujen preferenssien menetelmissä pyritään aliarvioimaan veden 

merkitystä verrattuna paljastettujen preferenssien menetelmien tuloksiin. 

Pro gradu –tutkielman empiirinen osio keskittyy hedonisten hintojen menetelmään ja 

hinta funktion estimointiin regressiomallintamisen avulla. Ehdollisen arvottamisen 

menetelmän kyselylomakkeen ja tiedonkeruun on toteuttanut MTT Taloustutkimus, 

nyk. Luonnonvarakeskus. Saadut tulokset ovat raakoja, mallintamattomia ehdollisen 

arvottamisen kysymyksellä saatuja maksuhalukkuuksia.  

Pro gradu -tutkielman tuloksena saatiin, että ehdollisen arvottamisen menetelmällä 

saatu maksuhalukkuus erinomaista vedenlaatua kohtaan on huomattavasti alhaisempi 

kuin hedonisten hintojen menetelmällä saatu maksuhalukkuus. Ehdollisen 

arvottamisen menetelmän tuloksena oli, että yli 50 % vastaajista eivät olisi valmiita 

maksamaan erinomaisesta vedenlaadusta verrattuna siihen, mitä heidän vesistönsä 

tila oli kiinteistöä ostettaessa. Poikkeavia maantieteellisiä eroja maksuhalukkuudessa 

ei löytynyt. Hedonisten hintojen menetelmän tulosten mukaan vedenlaadun muutos 

tyydyttävästä erinomaiseen vedenlaatuun vaikuttaa vapaa-ajan asuntojen hintaa 

positiivisesti 38 %. Euromäärällisesti erinomaisesta vedenlaadusta ollaan valmiita 

maksamaan 14 839 euroa enemmän kuin tyydyttävästä vedenlaadusta. Hedonisten 

hinnan menetelmän tutkimuksen tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä. Tulokset 

tarkoittavat, että vedenlaadulla on positiivinen vaikutus vapaa-ajan asuntojen hinnan 

muodostumiseen. Lisäksi veden laadun merkitystä mitattaessa, menetelmän 

valinnalla on merkitystä. 
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Pro gradu –tutkielman luvussa kaksi luodaan katsaus ympäristötalouteen ja 

ympäristön arvon muodostumiseen. Luvussa kolme perehdytään ympäristön 

arvottamisen menetelmiin ja niiden eroavaisuuksiin. Neljännessä luvussa 

määritellään vedenlaatu ja siihen käytettävät mittarit. Luvussa viisi tehdään 

katselmus aiempiin hedonisten hintojen menetelmällä tehtyjen tutkimusten tuloksiin. 

Kuudennessa luvussa esitellään tutkielman aineistot ja menetelmät. Luvussa 

seitsemän käydään tutkielman subjektiiviset ja objektiiviset tulokset läpi. Luvussa 

kahdeksan vertaillaan tuloksia ja teoriaa toisiinsa sekä arvioidaan tulosten 

merkitystä. Tämän pro gradun –tutkielman luvut kaksi ja kolme pohjautuvat Antti 

Väyrysen (2016) seminaarityöhön. 
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2 YMPÄRISTÖTALOUSTIEDE 

2.1 Ympäristötaloustieteen synty 

Ympäristö- ja luonnonvarataloustiedettä sanotaan ympäristötaloustieteeksi. 

Ympäristötaloustiede on taloustieteen yksi osa-alue. Vaikkakin ympäristötalous 

itsessään on nuori osa-alue taloustieteessä, sen historia ja juuret ulottuvat hyvin 

pitkälle kansantaloustieteen historiaan. (Ympäristötaloustiede: Luonnontalouden ja 

kansantalouden yhteensovittamista.2001) 

Kansantaloustiede, nykyinen taloustiede, on syntynyt 1600- ja 1700-luvun Länsi-

Euroopassa, jolloin markkinatalousjärjestelmästä tuli hallitseva talousjärjestelmä. 

1700-luvulla syntyi poliittinen taloustiede, jonka lähtökohtana oli Adam Smithin 

(1723-1970) kirjoittama teos Kansakuntien varallisuus (The Wealth of Nations), joka 

painotti työnjaon saavan aikaan taloudellista hyötyä. Teoksessa Smith kuvasi 

markkinoilla toimivan hintamekanismin ns. ”näkymättömän käden”, jonka merkitys 

oli, että markkinat toimivat ilman ulkopuolisen niihin puuttumista. Teoksella oli 

keskeinen merkitys taloustieteen kehitykselle. (Pekkarinen & Sutela 2002) 

Taloustieteen hallitsevaksi suuntaukseksi muodostui 1800-luvulla klassinen 

taloustiede, jonka keskiössä olivat markkinoiden käyttäytyminen ja taloudellinen 

kasvu. (Hoffrén 1994). Klassisen taloustieteen edustajat Robert Malthus (1766-

1834), David Ricardo (1772-1823) ja John Stuart Mill (1806-1873) joutuivat jo 

1800-luvulla miettimään talouden ja ympäristön välistä suhdetta tutkiessaan 

väestökasvun ja maan niukkuuden aiheuttamia ongelmia. He loivat kaksi 

vaihtoehtoista käsitystä, kuinka ihminen törmää luonnon asettamiin rajoituksiin, 

absoluuttisen niukkuuden teorian ja suhteellisen niukkuuden teorian. Absoluuttisen 

niukkuuden teoriassa yhteiskunta törmää luonnon asettamiin rajoihin ja sen jälkeen 

hintamekanismi alkaa reagoida niukkuuteen. Suhteellisen niukkuuden teoriassa 

esimerkiksi viljeltävä maa ei lopu kesken, mutta sen laatu huononee. (Ollikainen 

1991 s.16-20)  

Klassinen taloustiede sai vierelleen uuden valtavirtauksen, uusklassisen talousteorian 

1870- luvun alussa. Tämän perusajatuksen luojina olivat englantilainen Stanley 
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Jevons (1835-1882), itävaltalainen Carl Menger (1840-1921) ja ranskalainen Léon 

Walras (1834-1910). Uusklassinen teoria on pitänyt valta-asemansa taloustieteen 

valtavirtana näihin päiviin saakka. Uusklassinen taloustiede tutkii 

yhteiskuntaluokkien sijasta yksilöiden taloudellista käyttäytymistä. Kuluttajan 

nähtiin olevan rationaalinen siten, että kuluttuja käyttää tulonsa hyödykkeeseen, 

mistä hän saa suurimman mahdollisen hyödyn. Tämän vuoksi uudeksi kiinnostuksen 

kohteeksi nousi voimavarojen tehokas käyttö taloudessa. (Hoffrén 1994)  

Ympäristökysymykset nousivat keskiöön 1900-luvun ensi vuosikymmeninä, jolloin 

esiteltiin Lewis Cecil Grayn (1881-1952) toimesta ehtyvien luonnonvarojen käytön 

periaatteet ja Harold Hotellingin (1895-1973) toimesta ns. Hotelling-sääntö. 

Hotelling- säännön mukaan uudistamattomien luonnonvarojen käyttö on 

optimaalista, kun luonnonvarojen hinta vastaa korkokantaa. Hotelling-säännön 

katsotaan olevan nykyisen uusklassisen taloustieteen yhtenä välttämättömänä ehtona. 

(Hoffrén 1994) 

Voidaan katsoa, että ympäristötaloustieteet ovat varsinaisesti syntyneet 1950- ja 

1960-luvuilla. 1950-luvulla perustettiin Yhdysvaltojen Washingtoniin itsenäinen 

tutkimuslaitos Resources for the Future (RFF). RFF:n keskeinen ajatus oli 

uusklassisen talousteorian soveltaminen luonnonvarojen käyttöön. RFF:n 

ensimmäisinä tehtävinä olikin tutkia mm. Yhdysvaltojen luonnonvarojen, kuten 

mineraalien, energian ja maatalouden riittävyyttä kasvavassa talouden tarpeessa, 

johtuen toisesta maailmansodasta. Uusia näkökulmia ympäristötaloudelle antoi myös 

Rachel Carsonin (1907-1964) kirjoittama kirja Äänetön kevät (Silent Spring) vuonna 

1962. Kirjan katsotaan laittaneen liikkeelle maailmanlaajuisen ympäristöliikkeen ja 

vaikuttaneen paljon ympäristötaloustieteen kehitykseen. Kirjan aihe käsittelee, miten 

hyönteismyrkyt kulkeutuvat ravintoketjun kautta aina ihmiseen saakka. (Pearce 2002 

s. 57-81) 

1960- ja 70-luvun vaihteessa julkaistiin paljon kirjoituksia, joissa haastettiin 

uusklassista ympäristötaloustiedettä. Tällöin myös ilmaantuivat saastumis- ja 

jäteongelmat. 1970- luvulle asti talouden nopea kasvu pohjautui luonnonvarojen aina 

tehokkaampaan hyödyntämiseen. Tämä herätti vilkkaan keskustelun 1970-luvun 

alussa luonnonvarojen ja talouskasvun rajoista. Olivettiin ja Fiatin johtajistoon 
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kuulunut italiainen Aurellio Peccein (1900-1983) aloitteesta kokoontui 

kansainvälinen kolmenkymmenen henkilön ryhmä eri alojen asiantuntijoita Roomaan 

miettimään ihmiskunnan sen hetkisistä ja tulevaisuuden ongelmista. Näin syntyi 

Rooman Klubi. Lopullisen ajatuksen luonnonvarojen rajallisuudesta nosti vuonna 

1972 julkaistu Rooman klubin raportti Kasvun rajat (The Limits to Growth). 

Raportin tuloksena ongelmaksi nähtiin arvokkaiden luonnonvarojen ehtyminen ja 

sitä kautta taloudellisen kasvun pysähtyminen. (Naskali Arto 2015 s. 69-77) 

Raporttia päivitettiin vuonna 1992 professori Jay Forresterin toimesta. Tutkimuksen 

nimeksi tuli Beoynd the Limits, missä tietokoneohjelmalla esitettiin tulevaisuuden 

talous. Tietokoneohjelma huomioi tutkimuksessa myös kuluttajan käyttäytymisen. 

Molempia tutkimuksia pidetään pessimistisen mallin teorioina, joissa luonnon varat 

tulevat ehtymään ja sitä kautta yleinen hyvinvointi laskemaan. Teorian yksi 

äänekkäimmistä kritisoijista oli ekonomisti Julian Simon. Simon julkaisi teoksen The 

Ultimate resource, jossa Simon näki kustannusten laskun, lisääntyneet tutkimuksen, 

mahdollisuuden päästä tutkimattomille luonnon lähteille jopa puhtaamman luonnon 

johtavat parempaan elämään ja luonnon varojen loputtomaan käyttöön. Suurimpana 

erona malleissa nähdään ihmisen käyttäytyminen, jonka seurauksena päädytään joko 

Forresterin pessimistiseen malliin taikka Simonin optimistiseen malliin.  (Tietenberg 

cop. 2004s. 2-13) 

1970-luvun alussa uusklassista ympäristötaloutta kritisoitiin, koska 

ympäristötaloustieteen uskotaan ratkaisevan luonnon- ja ympäristönhoidon ongelmia, 

vaikka se perustuu vain yhteen teoreettiseen puitekehykseen, uusklassiseen. Tämän 

rinnalle nousi vihreä talous, jonka juuret ulottuvat aina niinkin kauas kuin 

uusklassinen ympäristötaloustiede. (Naskali Arto 2015) 

Viimeistään 1980- luvulla vihreä talous taikka ns. ekologinen taloustiede sai 

kannatusta. Tämän tieteen lähtökohtana on sovittaa yhteen sosiaali-, luonnon- ja 

taloustiede, joilla pyritään selvittämään talouden tapahtumia ja ilmiöitä. 1990-luvulla 

moni Nobel-palkittu ekonomisti (mm. Arrow, Kahneman, Ostrom ja Sen) laajensi 

omaa viisauttaan ja ymmärrystään taloustieteitä kohtaan juuri ekologisen 

taloustieteen avulla. (Spash Clive L. 2011) 
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Tulevaisuudessa ympäristökysymykset tulevat olemaan entistä suuremmassa roolissa 

taloudessa ja joudumme ottamaan sen huomioon. Spash (2011) mukaan saasteiden ja 

saastuttamisen kontrolloinnista on tullut todella suuret markkinat. Esimerkiksi hiilen 

päästökaupan markkinat olivat suuruudeltaan 51 biljoonaa dollaria vuonna 2007 ja 

vuonna 2008 markkinat olivat kasvaneet jo 80 biljoonaan dollariin. Ilma on ollut 

aiemmin meille kaikille ilmainen hyödyke, mutta tämäkin on muuttumassa 

kasvihuoneilmiön seurauksena. 

Näistä ympäristötalouden näkökulmista työssäni tarkastellaan taloutta ja ympäristöä 

perinteisen ympäristötaloustieteen kautta. 

2.2 Taloustieteen lähestymistapa ympäristöön 

Yhteiskunnan ja luonnon välistä suhdetta on tärkeä tarkastella myös talousteorioiden 

avulla ja jotta ihmisen ja ympäristön välinen suhde olisi helpommin ymmärrettävissä, 

ympäristötaloustiede on keino tähän. Ympäristötaloustieteen käsitteet ovat 

perinteisesti lähtöisin uusklassisen taloustieteen teoriasta. (Hoffrén, 1994) 

Taloustiede siis auttaa meitä ymmärtämään ja selittämään taloudessa tapahtuvia 

ilmiöitä yksilötasolta aina maailmantalouteen saakka. Perinteinen taloustiede on 

aiemmin jaettu kahteen teoriaan, mikro – ja makroteoriaan. Ympäristötalous on 

kuulunut näistä kahdesta mikroteorian puolelle. Nykyään kuitenkin monet 

ekonomistit näkevät taloustieteen yhtenä teoriana ja luokittelu mikron ja makron 

välillä on vähentymässä. 

Ympäristötaloustiede voidaan jakaa kahteen näkökulmaan, kansantaloustieteelliseen 

näkökulmaan ja liiketaloustieteelliseen näkökulmaan. Kansantaloudellinen 

näkökulma tutkii ympäristöä suurempana kokonaisuutena, kuten luonnonvarojen 

käyttöä, ympäristön rahallista arvottamista, saastumista ja hyvinvoinnin sekä 

ympäristön yhteyttä. Liiketaloustieteellinen lähestymistapa tutkii ympäristötaloutta 

yrityksen näkökulmasta, kuten miten yritykset sopeuttavat toimintaansa 

ympäristöpolitiikan vaatimuksiin ja miten yritykset käyttävät 

ympäristöystävällisyyttä hyväksi liiketoiminnassaan. (Paavola 1996) 
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Höffman (1994) määrittelee kirjassaan, että kaikki ympäristöön ja luonnonvarojen 

käyttöön liittyvät ongelmat voidaan ratkaista markkinamekanismin avulla, mikäli se 

toimisi ympäristötaloustieteen kohdalla. Markkinamekanismi taloustieteessä 

perustuu kysyntään ja tarjontaan, Niissä tapahtuvissa muutoksilla voidaan tehdä 

päätelmiä markkinoiden toiminnasta ja ilmiöistä. Kysyntä- ja tarjontakaavioiden 

avulla voidaan nähdä ja arvioida, millaisia muutoksia markkinoiden tasapainoon 

tapahtuu, jos joku muuttuja muuttuu. (Paavola 1996) 

Otetaan esimerkiksi kuvan 1 esimerkkitilanne, missä kuvataan mökkitonttien hinnan 

tasapainotilannetta ja sen muutosta. 

 

Kuvio 1. Tulojen kasvun aiheuttama kysynnän muutos 

Mökkitonttien alkuperäinen tasapaino on tilanteessa, missä hinta on pº ja määrä on 

qº. Kuluttajien ostovoima muuttuu (esim. tulotaso nousee). Kuluttajilla on enemmän 

rahaa käytettävissä ja mökkitonttinen kysyntä kasvaa. Tämä johtaa siihen, että 

kysyntäkäyrä siirtyy oikealle ja uusi tasapainotilanne löytyy pisteistä p¹ ja q¹.  

Jotta kyseinen markkinamekanismi toimii, tulee markkinoilla vallita täydellisen 

kilpailun tilanne. Jotta täydellinen kilpailu vallitsee markkinoilla, täytyy seuraavien 

ehtojen olla voimassa:  

P

Q

p0

q0

p1

q1

Tarjonta

Kysyntä



16 

 Ostajia ja myyjiä on riittävän monta ja kunkin markkinaosuus on pieni 

 Markkinoilla toimivien yritysten hyödykkeet ovat samanlaisia 

 Markkinoilla vallitsee täydellinen informaatio eli tietämys hyödykkeen 

ominaisuuksista 

 Markkinoille on vapaa pääsy ja niiltä voi poistua vapaasti ja hyödykkeen 

tuottamisoikeuksia tai – mahdollisuuksia ei ole mitenkään rajoitettu. 

Täydellisen kilpailun tilanne on hyvin harvinainen ja sen ehdot ovat tiukat. 

Useimmilla markkinoilla vallitsee siis epätäydellinen kilpailu. Vaikka markkinoilla 

vallitsee epätäydellinen kilpailu, se ei tarkoita, etteivät markkinat silti toimisi hyvin, 

mutta tehottomasti. Voidaan sanoa, että markkinat toimivat tehottomasti ja sille on 

kolme keskeistä syytä: 

 Ulkoisvaikutukset, julkishyödykkeet ja yhteiset resurssit 

 Epätäydellinen kilpailu 

 Epätäydellinen informaatio 

ja usein jonkin näistä kohdista valitsee markkinoilla. (Pohjola ym. 2006) 

Ympäristötalouden kannalta täydellisten markkinoiden tehottomuuteen johtaa 

erityisesti niiden luonne, puutteellisesti määritellyt omistussuhteet ja 

ulkoisvaikutukset. (Paavola 1996) 

Perinteisesti oletetaan, että resurssiallokaatio kohdistuu ainoastaan 

yksityishyödykkeisiin, joita kuluttajat voivat kuluttaa sulkien pois toisen kuluttajan 

kuluttamisen hyödykkeeseen. Yksityishyödykkeen arvo määräytyy markkinoilla, 

missä kuluttajat maksavat hyödykkeestä yhtä suuren hinnan, mutta kuluttavat sitä 

omien preferenssien ja tulojen mukaisesti. Kaikilla hyödykkeillä ei ole tällaisia 

ominaisuuksia. Näitä hyödykkeitä sanotaan julkishyödykkeiksi. Julkishyödykettä 

voivat kaikki kuluttajat käyttää yhtä paljon, eikä sen käyttäminen sulje toisen 

kuluttajan mahdollisuutta kuluttaa hyödykettä. Ympäristöhyöty on yksi tällainen 

julkishyödyke. (Kiukaanniemi ym. 1991) 

Ympäristöhyödykkeet ovat luonteeltaan ja ominaisuuksiltaan julkishyödykkeitä. 

Niiden käyttöä ei voi helposti kontrolloida ja niiden kulutus on jaettua. Nämä 

voidaan jakaa kahteen kategoriaan; Julkishyödykkeisiin ja puhtaisiin 
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julkishyödykkeisiin. Julkishyödykkeessä ja puhtaassa julkishyödykkeessä on samoja 

ominaisuuksia, kuten ei kilpailua eikä poissuljettavuutta. Erona näissä on, että 

puhtaan julkishyödykkeen yhden kuluttajan käyttämä määrä ei vaikuta toisen 

kuluttajan kulutettavissa olevaan määrään lainkaan. 

Esimerkiksi mökkirannassa oleva vene on yksityinen hyödyke. Sen käyttöä voi 

rajoittaa lukitsemalla vene laituriin, jolloin venettä ei voi käyttää samanaikaisesti 

moni kuluttaja. Vesistö, jonka rannalla mökki sijaitsee, on taas puhdas 

julkishyödyke. Sen käyttöä ei voi rajoittaa ja sitä voi yhtäaikaisesti käyttää usea 

kuluttaja, poissulkematta toisen käyttömahdollisuutta. Koska julkishyödykkeille ei 

voi luoda niiden luonteensa vuoksi omistusoikeutta, toimivat markkinat niiden 

kohdalla tehottomasti. Omistusoikeudet määrittyvät eri maissa eritavalla, ja niitä 

määrittelevät lait ja tapakulttuuri. 

Ulkoisvaikutukset voivat olla negatiivisia taikka positiivisia. Ulkoisvaikutuksiksi 

sanotaan taloudellisen toiminnan ulkopuolisia sivuvaikutuksia. Ulkoisvaikutuksille ei 

muodostu automaattisesti markkinahintaa, joten siksi niiden hyödyistä ei makseta, 

taikka haitoista ei makseta korvauksia. Koska hyödykkeen omistaja ei saa 

positiivisista ulkoisvaikutuksista maksua tai joudu maksamaan negatiivisista 

ulkoisvaikutuksista korvauksia, tämä poikkeaa tehokkaiden omistusoikeuksien 

määritelmästä ja markkinatkaan eivät voi toimia tehokkaasti. (Paavola 1996) 

Ulkoisvaikutukset pyritään ratkaisemaan ympäristöpoliittisin keinoin. Menetelmien 

tunnetuimpia kehittäjiä ovat Pigou (1920) ja Coasen (1960). Keskeisimmät 

menetelmät ulkoisvaikutusten ratkaisemiseen ovat Pigou-vero, ympäristö- ja 

päästöluvat ja sääntely eli lainsäädäntö. (Kolstad 2000) 

Ympäristöhyödykkeen markkinahintaa eli -arvoa ei pystytä määrittelemään 

normaalin markkinamekanismin puitteissa, koska ympäristöhyödykkeiden osalta 

markkinat epäonnistuvat toimimaan tehokkaasti. Siksi ympäristöhyödykkeen arvon 

määrittely tapahtuu eri näkökulmasta. 
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2.3 Ympäristön arvo 

Ympäristö on hyvin arvokas ja ainutlaatuinen varanto, koska se mahdollistaa meille 

elämisen maapallolla ilman, veden ja kasvillisuuden kautta. Ympäristö tarjoaa meille 

myös raakamateriaaleja ja energiaa. Ympäristöä voidaan kuitenkin mitata myös 

arvossa. 

Taloustieteessä arvo ilmaisee, kuinka paljon rationaalinen kuluttuja on valmis 

luopumaan jostain hyödykkeestä saadakseen jotain toista hyödykettä. Taloustieteessä 

täydellisen kilpailun teoriassa oletetaan, että resurssien allokaatio tapahtuu 

markkinoiden välityksellä. Kysynnän ja tarjonnan seurauksena hyödykkeelle syntyy 

hinta taikka arvo, jonka vallitessa kuluttajat maksivoivat hyötynsä. (Varian cop. 

2010) 

Arvo on myös tärkeä osa ympäristötaloustiedettä. Ympäristön arvottamisessa 

pyritään määrittelemään ympäristöresurssin taikka siinä tapahtuvien muutosten 

taloudellinen arvo. Tämä voitaisiin toteuttaa rakentamalla ympäristön taikka sen 

tilassa tapahtuvien muutosten kysyntäkäyrät. Niillä selvitetään ihmisten 

maksuhalukkuus ympäristölle taikka sen muutoksille. Ongelmana kuitenkin on, että 

monille ympäristöresursseille taikka muutoksille ei ole aitoja markkinahintoja, 

jolloin kysyntäkäyrien laatiminen markkinainformaation perusteella on mahdotonta. 

(Paavola, 1996) 

Koska ympäristöhyödykkeellä ei ole markkinahintaa, eikä arvoa voida määritellä 

kysyntäkäyrien avulla, täytyy ympäristöhyödykkeitä tarkastella eri näkökulmasta. 

Tällöin ympäristön kohdalla arvosta puhuttaessa, puhutaan käyttöarvosta ja ei-

käyttöarvosta. Ympäristön kokonaisarvo muodostuu käyttöarvoista ja ei- 

käyttöarvoista. Käyttöarvot voidaan jakaa suoriin (välittömiin), epäsuoriin 

(välillisiin) ja optioarvoihin. Ei- käyttöarvot sisältävät olemassaoloarvon ja 

perintöarvon. (Hoffrén 1994) 
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Kuvio 2. Ympäristön arvot 

Käyttöarvoilla tarkoitetaan luonnon käytöstä saatavia arvoja. Suorat käyttöarvot 

perustuvat ihmisen samaan suoraan hyötyyn luonnosta. Suorista käyttöarvoista 

hyvinä esimerkkeinä ovat luonnon virkistyskäyttö, kalastus ja marjastus. Epäsuorat 

käyttöarvot kuvastavat ympäristön ja luonnon välisten palvelusten arvoa ihmiselle, 

kuten erilaiset maisema ja viihtyvyyshyödyt. Esimerkkinä tästä voisi olla kaunista 

maisemaa ihaileva lenkkeilijä. Optioarvolla tarkoitetaan lisäarvoa, joka luonnosta 

voidaan saada tulevaisuudessa.  Tällainen voi olla ihmisen maksuhalukkuus 

tulevaisuudessa nauttia puhtaasta luonnosta. Optioarvon mittaaminen on tosin 

ongelmallinen, koska odotukset ovat rationaalisia eli ihmiset eivät maksa 

tulevaisuuden käyttömahdollisuudesta enempää kuin odotusarvon. (Paavola, 1996) 

Ei- käyttöarvolla tarkoitetaan kuluttajan saamaa hyötyä ilman, että kuluttuja kuluttaa 

hyödykettä. Ei-käyttöarvojen keskeinen arvokategoria on olemassaoloarvo ja 

perintäarvo. Olemassaoloarvo on arvo kuluttajalle, että jokin on olemassa. Tällainen 

arvo voi olla esimerkiksi tieto, että Saimaan norppa taikka valaat ei kuole 

sukupuuttoon. Kuluttajat eivät kuitenkaan saa minkäänlaisia välittämiä hyötyjä 

Suora-arvo

Kokonaisarvo

Ei -käyttöarvoKäyttöarvo

Epäsuora-
arvo

Optioarvo Olemassaoloarvo Perintöarvo
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eläinten suojelusta. Perintäarvo katsotaan olevan arvo, jonka kuluttuja näkee sille, 

että luontoa jää myös tuleville sukupolville. Olemassaolo ja perintöarvot perustuvat 

1) haluun jättää luottoa perintönä seuraaville sukupolville, 2) läheisiin perustuvaan 

hyväntahtoisuuteen, 3) sympatiaan, 4) käsitykseen luonnon ja oman hyvinvoinnin 

kombinaatioon ja 5) ajatukseen, että ihminen on vastuussa elinympäristöstään. 

(Paavola, 1996) 

Kuinka saamme nidottua yhteen käyttöarvon ja ei –käyttöarvon? Millä mittarilla 

pystymme mittaamaan ympäristöhyödyn arvoa? Puhumme kuluttajien 

maksuhalukkuudesta. 

2.4  Maksuhalukkuus 

Ympäristön kokonaisarvosta voidaankin käyttää kahta termiä maksuhalukkuutta 

(willingness to pay) ja hyväksymishalukkuutta (willingness to accept). Valinta niiden 

välillä tapahtuu tarkasteltavasta ongelmasta riippuen. Lähinnä tarkastelen ympäristön 

arvoa maksuhalukkuuden näkökulmasta. Taloustieteessä maksuhalukkuus tarkoittaa 

rahamäärää, jonka kuluttuja on valmis maksamaan hyödykkeestä. Ympäristöön 

sovellettuna, se tarkoittaa sitä rahasummaa, jonka kuluttaja on valmis maksamaan 

ympäristöhyödykkeestä, jotta se on olemassa ja paljonko kuluttaja saa siitä hyötyä.  

Teoreettisesti siihen voidaan käyttää seuraavaa kaavaa. 

Maksuhalukkuus=käyttöarvo + optioarvo + ei-käyttöarvo  (1) 

Olemme valmiita maksamaa ympäristöhyödykkeestä jonkin arvon, joka vaihtelee 

tilanteen mukaan. Esimerkiksi, olemme valmiita maksamaan sadevarjosta eri arvon 

vesisateessa ja auringon paisteessa.  Vesisateessa olemme valmiita maksamaan 

sadevarjosta huomattavasti enemmän kuin auringon paisteessa. Voidaankin sanoa, 

että vesisateen ja auringon paisteen maksuhalukkuuksien erotus kuvaa sitä lisäarvoa, 

joka sateenvarjolla on vesisateessa verrattuna auringon paisteeseen eli toisin sanoen 

puhumme maksuhalukkuudesta. 
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Ympäristöhyötyjen maksuhalukkuuksien tiedustelemisen ja keräämisen 

tarkoituksena on saada informaatio kysyntäkäyrien laatimiselle. Kysyntäkäyrien 

muodostaminen ympäristöhyötyjen kohdalla on, kuten aiemmin on esitetty, hyvin 

vaikeaa taikka jopa mahdotonta. Siksi kysyntäkäyrät täytyy muodostaa eri tavalla 

ympäristöhyötyjen kohdalla. Yksityishyödykkeen kohdalla maksuhalukkuus vastaa 

kuluttajan ylijäämän ja tuotteen markkinahinnan summaa. Ympäristöhyödykkeen 

kohdalla lasketaan kaikkien siitä hyötyvien maksuhalukkuudet yhteen. Jos me kaikki 

hyödymme kauniin maiseman arvosta, olemme valmiita maksamaan siitä ja sen 

säilymisestä. Tällöin oikea arvo maisemalle on yhteenlaskettu maksuhalukkuutemme 

eikä yhden kuluttajan maksuhalukkuus. (Paavola 1996) 

Paavolan (1996) mukaan näillä perusteille voimme laatia ympäristöhyödyille 

kysyntäkäyriä. Kysyntäkäyrät tosin eroavat toisistaan muillakin tavoin kuin 

summaustavan mukaan. Yksityishyödykkeen kysyntäkäyrällä tarkastellaan usein 

hyödykkeen hinnan muutoksia hyvinvointiin, kun ympäristöhyödykkeen kohdalla 

kysyntäkäyrällä pyritään selvittämään ympäristöhyödykkeen laadunmuutoksia 

hyvinvointiin, koska ympäristöhyödykkeillä ei ole markkinahintaa. 

Jos ympäristöhyödykkeen esim. luonnonpuistojen määrä kasvaa, kasvavat myös 

niiden käytöstä saatavat hyödyt, ja kuluttajien hyvinvointi. Toisaalta myös 

luonnonpuistojen kasvava määrä vähentää kuluttajien maksuhalukkuutta hyödykettä 

kohtaan.  Kuvassa 3 selvennetään tilannetta graafisesti. 
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Kuvio 3. Kuluttajan maksuhalukkuuden laskeminen hyödykkeen määrän kasvaessa 

Paavola (1996) olettaa, että kuluttajien ajatellaan olevan myös halukkaita 

maksamaan ympäristön laadun parantumisesta. Otetaan esimerkiksi vedenlaadun 

parantuminen mökkitonttien vesistöissä. Kuvassa 4 halu maksaa 

ympäristöhyödykkeestä noudattaa kysyntäkäyrää BC ja ympäristöhyödykkeen 

kokonaishyöty vastaa kolmion ABC alaa. Ympäristöhyödykkeen eli veden laatu 

paranee, ajatellaan sen kasvattavan ihmisten maksuhalukkuutta siten, että 

kysyntäkäyrä siirtyy ylöspäin (CD). Jolloin kuluttajien saama kokonaishyöty kasvaa 

kolmion OCD kokoiseksi. 

WTP

Q

A

B

0 Q1 Q2
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Kuvio 4. Kuluttajan maksuhalukkuuden muutos hyödykkeen laadun muuttuessa 

Ympäristön laatumuutosten tarkastelu ei ole kuitenkaan näin yksiselitteinen ja sitä on 

yksinkertaistettu, jotta laatumuutosten ja maksuhalukkuuden yhteyttä voidaan 

selvittää.  Maksuhalukkuutta on yritetty selittää Marshallian ja Hicksin 

kysyntäfunktioiden avulla. Pääasiassa menetelmät ovat kuluttajan ylijäämä, 

kompensaatiovariaatio (Compensation variation, CV) ja ekvivalenttivariaatio 

(Equivalent variation, EV).  

Varianin (1992) mukaan oletetaan, että hyötyfunktio u = u (x,q) kuvaa meille 

millaisen hyvinvoinnin kuluttuja saa kuluttamistaan hyödykkeistä x ja ympäristön 

laadusta q. Lisäksi oletetaan, että kuluttuja maksimoi oman hyötynsä tulojen y 

suhteen hinnoilla p. Mistä saadaan kaava: 

max u = (x,q)  s.t     y= p * x (2) 

Kun tämä ratkaistaan, saadaan marshallin kysyntäfunktio 

x = x (p,y,q) (3) 
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Funktio kuvaa siis hyödykkeen x kysynnän määrää hyödykkeen hinnoilla p ja 

ympäristön laadulla q. Talousteorian mukaan kuluttajan kysyntäfunktiolla 

määritellään ja mitataan taloudellisia hyötyjä. Kuluttajan ylijäämäksi määritellään 

alue, joka jää marshallin kysyntäkäyrän vasemmalle puolelle ja hintatason 

yläpuolelle. (Varian cop. 1992) 

 

Kuvio 5. Kuluttajan ylijäämä 

Kuluttajan ylijäämä on yleisimmin käytetty mittaustapa, koska kuluttajan ylijäämässä 

ei tarvitse estimoida Hicksin kysyntäfunktiota. Kuluttajan ylijäämä ei kuitenkaan ole 

ympäristölaadun muutoksen mittarina aina paras mahdollinen, koska sen rajoitukset 

ovat hyvin tarkat. (Mäntymaa & Svento 1991, Mäntymaa 1993 s. 12-26) 

Hyvinvoinnin ja ympäristön laadun muutoksia voidaan tarkastella myös 

kompensaatiovariaation ja ekvivalenttivariaation kautta. Tämä vaatii kuitenkin 

Hicksian kysyntäfunktion muodostamisen.  

Varianin mukaan (Varian cop. 1992) Hicksin kysyntäfunktiossa Marshallin 

kysyntäfunktiosta poiketen hyödyn maksimoinnin sijaan minimoidaan kuluttajan 

kulut. 

min  p * x  s.e  u= (x,q) (4) 

P

Q
B

A

Marshallin kysyntäkäyrä

Kuluttajan ylijäämä

q

p0

p1
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Kun tämä ratkaistaan, saadaan Hicksin kysyntäfunktio 

h = h (p,u,q) (5) 

Kompensaatiovariaatio mittaa suurinta mahdollista rahamäärää, joka kuluttajalta 

voidaan ottaa pois uusien hintojen vallitessa, että hänen alkuperäinen hyötytasonsa 

säilyy. 

v (p,q0 ,y) = v (p,q1,y – CV) (6) 

Ekvivalenttivariaatio mittaa pienintä mahdollista rahamäärää, joka kuluttajalta 

voidaan ottaa pois uusien hintojen vallitessa, että hänen alkuperäinen hyötytasonsa 

säilyy. 

v (p,q1,y) = v (p,q0,y + EV) (7) 

Mittarit voidaan johtaa epäsuoran hyötyfunktion ja menofunktion avulla. (Varian 

cop. 1992) 

Miksi sitten Hicksin kysyntäfunktion ja sitä kautta kompensaatiovariaation ja 

ekvivalenttivariaation soveltaminen ympäristöhyödykkeisiin on vaikeaa? 

Maksuhalukkuutta ja hyvinvointia tulisi selvittää Hicksin kysyntäkäyrän perusteella, 

jolloin kuluttajan halukkuus maksaa ympäristöhyödykkeestä tarkoittaisi, että täytyisi 

luopua jonkin muun hyödykkeen kulutuksesta. (Paavola 1996). Ongelmana tässä on, 

ettei tarvittavia tietoja voida kerätä empiirisesti. Siksi empiirinen arvottamistutkimus 

perustetaan Marshallin kysynnän käsitteisiin, jossa kysyntäpäätöksillä nähdään 

olevan niin pieni vaikutus budjettiin, että ne voidaan jättää huomioimatta ja 

maksuhalukkuuden ja hyvinvoinnin mittaukseen voidaan käyttää kuluttajan 

ylijäämää. (Cowell 2006) Lisäksi ympäristön muutokset eivät yleensä aiheuta hinnan 

muuttumista. Ympäristöhyödykkeitä ei voida vaihtaa yksityisillä markkinoilla niiden 

luonteensa vuoksi. Ympäristöhyödykkeiden muutos tavallisesti vaikuttaa niiden 

määrään taikka laatuun, mutta ei hintoihin. Siksi variaatiot eivät sovellu kovin hyvin 

ympäristönlaadun muutosten estimointiin ja mittaamiseen. (Mäntymaa 1993) 



26 

Koska ympäristöhyödykkeiden kokonaisarvoa mitataan maksuhalukkuudella, on 

siihen kehitetty erilaisia mittausmenetelmät, joilla pyritään arvottamaan 

ympäristöhyödyke. 
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3 YMPÄRISTÖN ARVOTTAMINEN 

3.1 Menetelmät 

Kuluttajien maksuhalukkuutta voimme mitata käyttöarvon ja ei –käyttöarvon 

summana, kuten kaavassa (1) esitettiin. Menetelmät jaetaan kahteen ryhmään, 

paljastettujen preferenssien (Revealed Preference) menetelmiin ja lausuttujen 

preferenssien (Stated preference) menetelmiin. Paljastetuilla menetelmillä pyritään 

mittaamaan kuluttajien maksuhalukkuutta toteutuneen käyttäytymisen pohjalta. 

Paljastetuista menetelmillä haetaan objektiivisia arvoja. Menetelmissä etsitään 

ympäristöön liittyviä maksettuja hintoja, jotka kuvaavat epäsuorasti 

ympäristöhyödykkeen arvostusta. Lausutuissa menetelmissä kuluttajilta kysytään 

suoraan, kuinka paljon he arvostavat ympäristöhyödykettä taikka ympäristölaadun 

muutosta eli subjektiivisia arvoja. (Garrod & Willis 1999) 

Taulukko 1. Menetelmät ympäristön arvottamisessa 

Arvo       Menetelmä       Esimerkki   

          Käyttöarvo 

 

Suora-arvo 

 

Hedonisten hintojen menetelmä 

  

Mökkitontin arvo 

  

Eräsuora-arvo Matkakustannusmenetelmä 

  

Veden puhdistuminen 

taikka virkistysalueen 

käyttö 

          

          Ei -

käyttöarvo 

 

Olemassaoloarvo 

Ehdollisen arvottamisen 

menetelmä 

  

Norpan olemassaolo 

  

Perintöarvo 

 

Valintakoemenetelmä 

   

Metsien olemassaolo 

tuleville sukupolville 

                    

Käyttöarvon ja ei –käyttöarvon mittaus voidaan jakaa paljastettujen ja lausuttujen 

menetelmien välillä. Paljastetut menetelmät mittaavat käyttöarvoa (suorat ja 

epäsuorat arvot) ja lausutut menetelmät ei-käyttöarvoa (olemassaolo- ja 

perintäarvot). Paljastettujen menetelmien yleisimmät menetelmät ovat hedonisten 

hintojen menetelmä ja matkakustannusmenetelmä. Lausuttujen menetelmien 

menetelmät ovat ehdollisen arvottamisen menetelmä ja valintakoemenetelmä. 

(Nijkamp & Batabyal 2011) Taulukossa 1 nähdään menetelmien jako tarkemmin. 

Kullakin menetelmällä on omat etunsa ja haittansa sekä omat parhaat 

soveltamiskohteensa. 
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Paljastetut preferenssit eivät pysty estimoimaan ei-käyttöarvoja, koska niillä ei ole 

ns. samanlaista suhdetta markkinahyödykkeisiin kuin käyttöarvoilla, joista voidaan 

määritellä kysyntäfunktiot. Lausuttujen preferenssien menetelmät ovat myöskin 

tärkeitä. Niillä pystytään mittaamaan ympäristöhyödykkeiden olemassaolo, kuten 

virkistysalueen olemassaolo. (Garrod & Willis 1999) 

3.2 Hedonisten hintojen menetelmä 

Hedonisten hintojen menetelmän (Hedonic Price Method) ensimmäiset askeleet 

otettiin vuonna 1939, kun Andrew Court tutki eri muuttujien vaikutusta hintaan 

autoteollisuudessa. Court teki työuransa autoteollisuuden parissa ja hän käytti sanaa 

”hedonistinen” selittämään eri muuttujia auton kokonaishinnassa (Goodman 1998).  

Itse menetelmä sai alkunsa Lancasterin (1966) tutkielmasta, missä hän käänsi 

kuluttajan saaman hyödyn laskentatavan päälaelleen. Aiemmin oli ajateltu, että 

hyödyke itsessään tuottaa kuluttajalle hyödyn. Lancasterin esittämässä teoriassa, 

kuluttajat ovatkin kiinnostuneet hyödykkeen ominaisuuksista enemmän kuin itse 

hyödykkeestä. Tämä tarkoitti sitä, että hyödykkeen kokonaishyöty muodostuu sen eri 

ominaisuuksista, toisin kuin aiemmat kulutuskäyttämisteoriat olivat antaneet 

ymmärtää (Lancaster 1966). Lancasterin ajatusta kokonaishyödyn muodostumisesta 

jatkoi Sherwin Rosen (1974) tutkielmassa "Hedonic Prices and Implicit Markets: 

Product Differentiation in Pure Competition". Tutkielma onkin hedonisten hintojen 

menetelmän ns. perusteos, jossa kuvataan menetelmän mahdollisuudet sekä myös 

menetelmän käyttöä rajoittavat tekijät. (Rosen 1974) 

Hedonisten hintojen menetelmässä, kuten myös matkakustannusmenetelmässä, 

oletetaan, että hyödykkeiden markkina-arvon ja ympäristön laadun välillä on yhteys. 

Hedonisten hintojen menetelmässä käytetään perustietona markkinoilta saatavaa, 

todellisiin päätöksiin perustuvaa hintatietoa. Menetelmän perusajatus perustuu siihen, 

että hyödykkeen hinta riippuu sen erilaisista ominaisuuksista, kuten Lancaster (1966) 

esittikin. Ominaisuuksilla ei kuitenkaan ole suoraa hintaa, vaan arvostus täytyy 

selvittää hyödykkeen havaittavissa olevan hinnan kautta epäsuorasti. (Garrod & 

Willis 1999, Mäntymaa & Svento 1991, Paavola 1996) Esimerkiksi kesämökkitontin 
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hinta on tontin laadullisten tekijöiden mm. tontin koon, kaupunkietäisyyden sekä 

ympäristön laadun kokonaisuus. 

Rosen (1974) mukaan hedonistinen hinta on hyödykkeen ominaisuuden 

implisiittinen hinta. Hedonisten hintojen menetelmällä pyritään selvittämään, miten 

ominaisuuden z määrän, tason taikka laadun muutos vaikuttaa tuotteen 

kokonaishintaan. Tämä saadaan selville, kun estimoidaan hedonistinen hintafunktio. 

Funktiossa johdetaan hyödykkeen havaituista hinnoista hyödykkeen ominaisuuksien 

arvot. Selittävänä tekijän on siis hinta (p) muuttujina hyödykkeen ominaisuudet z. 

Hedonistinen hintafunktio on siten, 

p(z)= p (z1, z2, …, zn)  (8) 

jossa hyödykkeen hinta muodostuu ja on riippuvainen sen eri ominaisuuksista 

z1,z2…,zn. Esimerkiksi mökkitonttien hinta voisi muodostua aiemman esimerkin 

mukaisesti ominaisuuksista, kuten tontin koko, kaupunkietäisyydestä ja 

ympäristönlaadusta. 

Garrod & Willisin (1999) mukaan hedoninen hintafunktio voi olla lineaarinen taikka 

epälineaarinen. Mikäli funktio on lineaarinen, on funktion estimointi helpommin 

ratkaistavissa regressiomallintamisen avulla kuin epälineaarisen eli pienimmän 

neliösumman menetelmällä. Tällöin hyödykkeen hinta selitetään sen eri 

ominaisuuksien avulla, hedonisen hintafunktion muodon ollessa lineaarinen, 

p= β+ β´Z+ ε  (9) 

missä hyödykkeen hintaa P selittää tuotteen ominaisuusien vektori Z. β on 

vakiotermi, β estimoitavien regressiokertoimien vektori ja ɛ on virhetermi, joita ei 

ole otettu mukaan selittämään hintaa. Mikäli hintaa mitataan luonnollisin 

logaritmein, saadaan tietoa siitä, paljonko hinta muuttuu prosenteissa, kun selittävän 

tekijä muuttuu yhden yksikön verran. Tällöin hedoninen hintafunktio on muodoltaan, 

ln p= β+ β´ Z+ ε (10) 
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Rosenin (1974) teoreettinen viitekehys käsittelee hintamallia kuluttajan kautta 

oletuksena. Taloustieteen perusoletuksena on, että kuluttaja maksimoi hyötyään 

budjettirajoitteen ollessa voimassa, jolloin maksimointiongelma on, 

Max u(x,z)    s.t p(z) + x = y                        (11) 

missä u on kuluttajan hyötyfunktio, x on kuluttajan muita hyödykkeitä ja z kuvastaa 

hyödykettä ja sen ominaisuuksia. Optimaalisen hyödyn rajoittavana tekijän on 

budjettirajoite, missä y on kuluttajan tulot, p(z) kuvastaa hedonista hintafunktiota 

ominaisuuksilla z ja x muu kulutus.  X:n hinta on normalisoitu ykköseksi. Tästä 

voidaan johtaa kuluttajan maksimointiongelma muotoon, 

U(y- θ,z)= u                         (12) 

missä θ tarkoittaa kiinnostuksen kohteena olevaan tuotteeseen käytettävissä olevia 

tuloja. Toisin sanoen θ kuvastaa rahamäärää mikä kuluttajalla on käytettävissä 

ominaisuuden z hankintaan ja kuvastaa kuluttajan tavoittelemaan maksimaalista 

hyötyä. Kun tätä johdetaan taas hieman pidemmälle, saadaan selville kuluttajan 

ostotarjousfunktio, joka on 

θ (y,z,u)                         (13) 

missä θ kuvastaa käytettävissä olevia tuloja havittelun hyödyn tasosta u, kun 

ominaisuuden z vallitessa, kun tuloja on y verran. Ostofunktio kertoo 

maksuhalukkuuden (WTP) ominaisuudelle z. Samalla tavalla johdettuna yrityksen 

maksimointiongelman kautta saadaan selville yrityksen myyntitarjousfunktio. 

(Kolstad 2000 s. 323-332) 

Hedonisten hintojen menetelmän käyttöön liittyy ongelmia, kuten muihinkin 

tilastotutkimuksiin. Hedonisten hintojen menetelmän ongelmia voivat olla 

ensinnäkin funktion epälineaarisuus, muuttujien multikollineaarisuus ja aineiston 

mittausvirhe. Suurin ongelma on kuitenkin relevantin aineiston löytäminen ja 
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kerääminen, jotta tutkimusaineistoa on tarpeeksi ja se on luotettavaa. (Garrod & 

Willis 1999) 

Hedonisten hintojen menetelmän käyttö on ollut hyvin laaja-alaista, koska sen 

perusteoria perustuu havaittuihin hintoihin, jotka ovat löydettävissä. Menetelmään on 

eniten käytetty asuntomarkkinoihin liittyen. Tutkimuksissa on pyritty löytämään 

ympäristöhyödykkeitä taikka ympäristömuuttujien arvoja asuntomarkkinoilla. 

Tällaisia ympäristömuuttujia ovat esimerkiksi; veden laatu, etäisyys vesistöstä, 

kaupunkietäisyys ja ilman laatu. (Malpezz Stephen 2002) 

3.3 Matkakustannusmenetelmä 

Matkakustannusmenetelmän (Travel Cost Method) historia ulottuu aina 1930-

luvulle. Harold Hotellign, joka pohti paljon uusiutumattomien luonnonvarojen 

käyttöä, ehdotti kirjeessään eräille tutkijoille matkakustannusmenetelmää 

mahdolliseksi arvostuksen mittaamistavaksi. Menetelmän kehittäminen lähti 

liikkeelle 1947, kun Hotelling esitti menetelmää mittaamaan Yhdysvaltojen 

kansallispuistojen ja muiden virkistysalueiden kokonaisarvoa. (Arrow, K.J and 

Lehmann, E.L 2005) 

Matkakustannusmenetelmä onkin ensimmäisiä varsinaisia ympäristöhyötyjen ja -

haittojen arvottamismenetelmiä. Matkakustannusmenetelmän perusajatuksena on 

esim. virkistysalueen käyttämisestä aiheutuneet matkakustannukset kuvaavat 

kuluttajien maksuhalukkuutta virkistyskohteesta. Rationaalinen kuluttuja pyrkii aina 

maksimoimaan hyötynsä ja hyvinvointinsa, joten matkakustannukset eivät voi olla 

suuremmat kuin heidän saamansa hyöty virkistyskohteesta. (Paavola 1996) 

Matkakustannusmenetelmässä käyttökustannuksiin lasketaan matkakustannukset, 

perilläolokustannukset, pääsymaksut ja mahdolliset varusteiden 

pääomakustannukset. Varusteiden pääomakustannuksilla tarkoitetaan varusteisiin ja 

muihin investointeihin menneitä kuluja, jotka mahdollistavat virkistysalueen käytön. 

(Miettinen & Hämäläinen 1996) Aikakustannus on aiheuttanut menetelmässä paljon 

keskustelua, toiset eivät huomioi aikakustannusta lainkaan ja toiset hinnoittelevat sen 
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parhaan vaihtoehtoisen kustannuksen mukaan eli työn palkan mukaan. (Paavola 

1996) 

Matkakustannusmenetelmässä lähtökohtana ja oletuksena on, että itse virkistysalueen 

käyttö ei maksa mitään, jolloin hyödykkeen raja-arvo on 0. Sen seurauksena 

hyödykkeen osalta ei ole laskettavissa olemassaoloarvoa. Siksi 

matkakustannusmenetelmää käytettäessä on tehtävä yksinkertaistuksia ja oletuksia. 

Menetelmän perussubjektina pidetään virkistysalueen käyttäjää ja objektina 

virkistymistavoitetta. Kuluttuja toimii hyödyn (utility) tuotantovälineenä. 

Virkistymispaikat toimivat raaka-aineena (input), joiden avulla kuluttuja tuottaa 

itselle virkistäytymistä (output). Budjettirajoitteen päätöksenteolle antavat kuluttajan 

tulot. (Miettinen & Hämäläinen 1996) 

Matkakustannusmallin toteutus tapahtuu kustannusfunktion estimoinnilla. Perusmalli 

matkakustannusmenetelmässä saadaan kaavasta, 

N= f (Tc)  (14) 

missä N ovat käyntikerrat ja Tc matkakustannus paikkaan x. Kaavassa ei huomioida 

muita muuttujia kuin matkakustannus, joka ei yksinään pysty määrittelemään 

kohteen kysyntää. Näin ollen kaavassa tulee huomioida myös muitakin selittäjiä, 

kuten tulot, ikä ja vaihtoehtoinen kohde. Jolloin Parsonsin (2003) mukaisesti 

rakennetaan single-site malli, missä huomioidaan keskeiset informaatiot, jotka 

vaikuttavat kysyntään. Rakennetaan kaava,  

N= f (Tc, x)+ ɛ (15) 

missä x sisältää aiemmin mainitut muuttujat. Perinteisessä regressio mallissa ɛ on 

regressiovirhe. (Parsons 2003) 

Aineiston kerääminen tapahtuu haastattelemalla virkistysalueella vierailevia ihmisiä 

taikka kyselylomakkeella. Tulosten pohjalta voidaan laatia tilastollinen analyysi, 

jonka tuloksena saadaan kohteen kysyntäkäyrä. Kysyntäkäyrän laatimisen jälkeen, 

voidaan määritellä ilmaisen virkistyskohteen kysyntäkuvio.  
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Kuvio kuvaa, että virkistyskohteeseen tehdään niin vierailuja, mikäli ”pääsymaksu” 

eli kokonaiskustannukset ovat pienemmät kuin p¹. Kuviossa nähdään kuluttajan 

ylijäämä (kts. kuvio 5). Kuluttuajan ylijäämäksi tulee pº ja p¹ sekä marshallin 

kysyntäkäyrän välinen kolmio. (Miettinen & Hämäläinen 1996)  

Matkakustannusmenetelmän ongelmana on Parsonin (2003) mukaan se, että 

menetelmä ei ota huomioon esimerkiksi kuluttajia, jotka omistavat kiinteistön 

virkistysalueen lähellä.  Paavola (1996) määrittelee myös ongelmiksi menetelmässä 

hyvän ja laajan aineiston keräämisen vaikeuden. Lisäksi menetelmän ongelmana on 

aiemmin mainittu matkustusajan arvottaminen sekä substituuttialueet. 

Paavolan (1996) mukaan matkakustannusmenetelmää sovelletaan myös puhtaamman 

veden ja ilman ilmanlaadun taloudelliseen arviointiin. Esimerkiksi, ihmiset 

matkustavat kaupungeista kohti kesämökkejä, missä pääsevät nauttimaan puhtaasta 

vedestä, ilmasta ja eteenkin luonnosta. 

3.4 Ehdollisen arvottamisen menetelmä 

Ehdollisen arvottamisen menetelmän (Contingent valuation, CV) kehittäjänä voidaan 

nähdä olevan Cinacy-Wantrup vuonna 1947. Menetelmän ensimmäiset sovellukset 

tulivat 1960-luvun taitteessa, kun Davis Harvardin yliopistosta julkaisi väitöskirjansa 

vuonna 1963, jonka aiheena oli Mainen osavaltion metsien virkistyshyödyt. 

Menetelmän kautta käyttö on lisääntynyt tämän jälkeen nopeasti. Yksi tärkemmistä 

syistä on menetelmän lisääntynyt käyttö USA:ssa. 1980-luvulla CV-menetelmä 

hyväksyttiin siellä päteväksi menetelmäksi arvioida rahassa ympäristöhaittojen 

suuruutta. (Portney 1994) Menetelmän onkin yleisimmin ja eniten käytetty 

menetelmä ympäristöhyötyjen ei-käyttöarvojen määrittelyssä. 

CV -menetelmästä käytetään myös nimityksiä maksuhalukkuuskysely taikka 

subjektiivisen arvostuksen –menetelmä. Menetelmällä pyritään arvioimaan 

kyselemällä ja haastattelemalla kuluttajien maksuhalukkuutta (WTP) ja 

hyväksymishalukkuutta (WTA) (Miettinen & Hämäläinen 1996). Tärkeimpänä 

kysymyksenä ehdollisen arvottamisen menetelmän käytössä on omitusoikeudet. Jos 

kuluttaja ei omista oikeutta hyödykkeeseen, on relevantti mittari, kuinka paljon 
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kuluttaja on valmis maksimissaan maksamaan päästäkseen käyttämään hyödyttä. Jos 

kuluttaja omistamaa oikeuden kuluttaa hyödykettä, voidaan kysyä, paljonko hän on 

valmis minimissään luopumaan, jotta hänen hyötynsä pysyy ennallaan. (Garrod & 

Willis 1999) Menetelmän kysymys voidaan esittää kahdessa eri muodossa. Voidaan 

kysyä, paljonko kuluttaja on valmis maksamaan siitä, että ympäristön laatu paranee 

taikka säilyy entisellään. Tällöin saadaan vastaukseksi tieto maksuhalukkuudesta 

(WTP).  

Kysymys voidaan esittää myös siten, että kysytään, paljonko kuluttajalle olisi 

maksettava, mikäli ympäristön laatu huononee taikka ei parane. Tällöin saadaan 

vastaukseksi hyväksymishalukkuus (WTA). Yleisesti tuloksien ongelmaksi tulee, 

että hyväksymishalukkuus ylittää selvästi maksuhalukkuuden. Teorian mukaan 

maksuhalukkuuden ja hyväksymishalukkuuden pitäisi olla yhtä suuria, sillä 

hyödykkeen arvo tulisi olla sama osto- ja myyntitilanteessa. Monet tutkimukset 

kuitenkin osoittavat, että näin ei kuitenkaan ole. Siksi hyväksymishalukkuuden 

tutkimisesta on yleisesti luovuttu. (Carson 1997, Mäntymaa 1993) 

Koska hyödykkeiden ei –käyttöarvojen määrittelyssä ei ole markkinoita saatikka 

hintoja, CV –menetelmässä luodaan hypoteettiset markkinat, joiden tavoitteena on 

luoda vastaajalle mahdollisimman todenoloinen hyödykkeen markkinatilanne. Jotta 

markkinatilanteen luominen on mahdollista, hypoteettiset markkinat tulee määritellä 

vastaajalle mahdollisimman tarkasti seuraavat markkinoiden ominaisuudet (Garrod 

& Willis 1999, Kiukaanniemi ym. 1991 s.75, Mäntymaa 1993s. 29): 

 Oston ja myynnin kohteena oleva tuote tai palvelus 

 Hyödykkeen nykyinen käyttömahdollisuus ja sen vaihtelut 

 Institutionaalinen rakenne, jonka vallitessa hyödykettä tarjotaan 

 Maksutapa, ts. peritäänkö lisähinta esim. veroina sekä 

 Jonkinlainen päätöksentekosääntö, joka määrittelee muutoksen toteutumisen 

Toisin sanoen CV –menetelmässä ei kysytä kuluttajien asenteita taikka mielipiteitä, 

vaan pyritään selvittämään heidän arvostuksensa mahdollisissa esim. luonnontilan 

muutoksista. Menetelmässä myös oletetaan, että kuluttaja käyttäytyy samalla tavalla 

todellisilla kuin hypoteettisilla markkinoilla.  
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CV –menetelmän toteuttamisen yleisimmät tekniikat ovat tarjouspeli (bidding 

game), maksukortti ja diskreetin valinta. Näistä eniten käytetty menetelmä on itseään 

toistava tarjouspeli, tässä tekniikassa ei vastaajalta kysytä suoraan maksuhalukkuutta, 

vaan tarkoituksena on pelinomaisesti saavuttaa tila, missä vastaaja haluaa pysyä ja 

hyväksyä. Pelissä esitetään vastaajalle kysymys, missä on esitetty 

ympäristöhyödykkeen tilan muutos. Haastattelija esittää tämän jälkeen vastaajalle 

rahamäärän X ja kysyy, haluaako vastaaja maksaan kyseisen summan, että 

ympäristön tila säilyy ennallaan. Jos vastaus on ”kyllä”, haastattelija lisää kyseisen 

tarjouksen päälle rahasumman Z. Jos vastaus on ”ei”, haastattelija vähentää siitä 

rahasumman Z. Tämän jälkeen kysymys toistetaan niin kauan kunnes vastaaja 

hyväksyy summan eikä halua nostaa taikka laskea sitä. Maksukorttimenetelmä on 

kehitetty vaihtoehdoksi tarjouspelille. Maksukorttimenetelmässäkään ei kysytä 

suoraan kuluttajalta hänen maksuhalukkuutta, vaan hänelle annetaan taulukko, johon 

on laitettu suuri määrä arvoja nollasta aina erittäin suureen lukuun saakka. Kuluttaja 

valitsee näistä luvuista rahamäärän, jonka on valmis maksamaan tutkittavan 

ympäristön laadun muutoksesta. Maksukorttimenetelmän etuna on, että se tarjoaa 

kuluttajalle visuaalisen kuvan maksuhalukkuudesta ja antaa enemmän apua 

päätöksen tekoon kuin suora kysymys. Kolmantena päätekniikkana voidaan pitää 

diskeerin valinnan menetelmää. Menetelmässä kuluttajalle esitetään rahasumma ja 

kysytään, onko kuluttaja valmis maksamaan kyseisen rahasumman 

ympäristöhyödykkeestä taikka ympäristön laadun muutoksesta. Vastaukseksi 

pyydetään, joko ”kyllä” tai ”ei”, eikä kuluttajalle esitetä enää jatkokysymyksiä. 

Tutkimuksen otos jaetaan tavallisesti osaotoksiin ja kullekin ryhmälle tarjotaan eri 

summaa joltakin vaihteluväliltä. Saadusta aineistosta voidaan estimoida ympäristön 

kysyntäfunktio. Menetelmän hyvä puolena on, että se jäljittelee jokapäiväisiä 

ostopäätöksiä paremmin kuin suora kysymys. (Mäntymaa 1993) 

CV –menetelmän ongelmana on menetelmään liittyvät virhemahdollisuudet eli 

harhat. Menetelmässä harhoja voivat olla yleiset harhat, menetelmään liittyvät harhat 

ja toteutukseen liittyvät harhat. Yleisiin harhoihin sisältyy strateginen harha, 

informaatioharha ja hypoteettinen harha. Strategisella harhalla tarkoitetaan, että 

kuluttaja muokkaa antamaansa vastausta itseään hyödyttäväksi. Esimerkiksi jos 

kuluttajan antamat arvostukset ympäristöhyödykkeestä yhdistetään maksettavaan 

hintaan (esim. vero), kuluttaja todennäköisesti vähättelee saamaansa hyötyä. Mikäli 
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hyödykettä ei yhdistetä hintaa, kuluttaja todennäköisesti liioittelee saamaansa hyötyä. 

Informaatioharha aiheutuu siitä, että kuluttaja on ymmärtänyt 

ympäristöhyödykkeestä annetun tiedon väärin, kuin mitä tutkimuksessa on 

tarkoitettu. Hypoteettinen harha perustuu siihen, että kuluttaja ei osaa mieltää 

kysyttyä hyödykettä todelliseksi eikä siksi osaa antaa sille rahallista arvoa. Seuraava 

harhoihin liittyvät pääryhmä on menetelmään liittyvät harhat. Menetelmään liittyvät 

harhat, miten tarkasti hypoteettinen markkina ja siihen liittyvät ominaisuudet on 

osattu kuvata kuluttajalle. Viimeinen pääryhmä on toteutuksiin liittyvät harhat. Tämä 

voidaan jakaa otantaharhaan ja haastattelijasta aiheutuvaan harhaan. Otantaharhalla 

tarkoitetaan yleisesti otantaan liittyviä virhemahdollisuuksia. Haastattelijan harha voi 

syntyä, jos haastattelijoita on enemmän kuin yksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että eri 

haastattelijat voivat vaikuttaa eri tavalla kuluttajan arvottamisprosessiin. (Mäntymaa 

1993) 

CV –menetelmän huippu oli 1990- luvulla, jolloin menetelmä oli laajassa käytössä. 

2000-luvulla CV-menetelmän rinnalle on tullut vaihtoehtoinen menetelmän; 

valintakoemenetelmä. 

3.5 Valintakoemenetelmä 

Valintakoemenetelmän (Choice Experiment, CE) keksi 1980-luvulla Louviere ja 

Hensher (1982) sekä Louviere ja Woodworth (1983). He yhdistelivät monen 

tieteenalan lainalaisuuksia ja teorioita, jonka lopputuloksena oli 

valintakoemenetelmä. Tämän kaltaista menetelmää käytettiin psykologiassa jo 1960-

luvulla, josta käytettiin nimeä Stated preferance ja Stated choice -menetelmä. 1970-

luvulta lähtien menetelmää on käytetty myös markkinatutkimuksessa. (Garrod & 

Willis 1999, Hoyos 2010) Ympäristötaloudessa menetelmää alettiin käyttää 

ympäristöhyötyjen ja ympäristönlaadun arvottamisessa 1990-luvulta alkaen, 

ensimmäinen menetelmän sovellus tehtiin vuonna 1994 (Adamowicz & Louviere 

1994). Alan tutkimus on lisääntynyt voimakkaasti 2000-luvulla ja kasvaa edelleen. 

(Garrod & Willis 1999) 

Valintakoemenetelmän ajatus perustuu näkökulmaan, että ympäristöhyödyn kuten 

myös ympäristölaadun muutoksen arvostus koostuu eri ominaisuuksista. 
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Menetelmässä perustana käytetään samaa Lancasterin (1966) ajatusta kuin hedonisen 

hinnan menetelmässä. Menetelmässä kuluttajalle annetaan valittavaksi vaihtoehtoja, 

joihin liitetään eri ominaisuuksia. Kuluttajan tekemien valintojen perusteella saadaan 

tietoa ominaisuuksista ja niiden välisistä suhteista. Tutkimuksen tavoitteena on siis 

saada vastaus kuluttajanvaihtoehdosta, joka tuottaa kuluttajalle kaikkein suurimman 

hyödyn taikka kuinka suuri osuus kokonaishyödystä on yhdellä ominaisuudella. 

(Garrod & Willis 1999, Hoyos 2010). Ominaisuuksia veden tapauksessa voisi olla 

veden puhtaus ja virkistäytymismahdollisuus (mm. kalastus ja uinti). 

Menetelmän toteutus tapahtuu kyselynä, missä kuluttajalle esitetään eri 

valintatilanteita. Perusajatuksena on, että kyselyssä yhtenä vaihtoehtona 

valintatilanteessa on myös nykytila ns. status quo –tila. Saadut tulokset analysoidaan 

tilastollisin menetelmin, jolloin saadaan selville kuluttajien maksuhalukkuus, mutta 

myöskin eri ominaisuuksien arvo sekä niiden välinen suhde. (Garrod & Willis 1999) 

Tällä hetkellä lausuttujen preferenssien menetelmien käytössä 

valintakoemenetelmällä on etunsa verrattuna ehdollisen arvottamisen menetelmään. 

Valintakoemenetelmässä kuluttaja asetetaan luontevammin ostajan asemaan, koska 

hänellä on valittavissa eri hyödykkeitä, joilla on erilaiset ominaisuudet. Ehdollisen 

arvottamisen menetelmä pystyy arvottamaan vain yhden muuttujan, kun 

valintakoemenetelmällä pystytään samaan ulos useamman hyödykkeen 

ominaisuudet. Tämä saattaa olla myös samalla valintakoemenetelmän ongelma, 

koska se koostuu useasta eri valintatilanteesta, hyödykkeestä ja ominaisuudesta. 

Tällöin vastaajien rasite vastattaessa kasvaa ja tutkimuksen tulosten luotettavuus 

saattaa heiketä.  
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4 VEDENLAATU JA MITTARIT 

Suomea sanotaan tuhansien järvien maaksi. Tämä pitää myös tilastollisesti paikansa. 

Suomessa on yhteensä 187 888 järveä, joiden pinta-ala on yli 500 m². Lisäksi 

Suomessa on jokia, joiden yhteenlaskettu pituus on yli 21 000 km sekä määrällisesti 

paljon meren rantaviivaa. Tämä tarkoittaa konkreettisesti sitä, että kaikki vesimassa 

peittää n. 10 % maamme pinta-alasta. Koska vesi on olennainen osa suomalaisuutta 

ja veden laadun merkitys on meille suomalaisille hyvin tärkeä, veden laadun 

heikkenemiseen suhtaudutaan vakavasti. (Sievänen 2010) 

Veden laadun merkitys on tärkeä myös muualla maailmalla kuin Suomessa. 

Euroopassa, missä olemme tottuneet pitämään veden hyvää laatua jopa itseisarvona, 

on herätty asian tärkeyteen. EU on määritellyt vesipolitiikan puitedirektiivit 

nimeltään Water Framework Directive (WFD) vuonna 2000 ja Marine Strategy 

Framework Directive (MSFD) vuonna 2008, joilla pyritään parantamaan EU:n 

jäsenmaiden vedenlaatua. Ensimmäisen puitedirektiivin mukaan jäsenmaiden 

sisävesien pintavesien laadun piti saavuttaa erinomainen tai hyvä ekologinen tila 

vuoteen 2015 mennessä. Toisen puitedirektiivin mukaan luonnon monimuotoisuuden 

täytyy säilyä merialueilla ennallaan vuoteen 2020 saakka. (Euroopan parlamentti 

2000, Euroopan parlamentti 2008) Nämä direktiivit koskivat ja koskevat myös 

Suomea. 

Suomi on ollut osaltaan uranuurtaja tällä alueella, koska Suomessa veden laadun 

seuranta on aloitettu jo 1960-luvulla. Ympäristökeskus (SYKE) seuraa Suomen 

vesistöjen tilaa jatkuvasti. Tiedon keruu tapahtuu paikallisesti (yksittäinen vesistö), 

alueellisesti (vesistöalue) ja valtakunnallisesti (koko Suomi). Havaintopaikoista 

otetaan vesinäyte säännöllisin väliajoin. Havaintopaikat ja menetelmät pyritään 

pitämään mahdollisimman samoina, jotta tulosten vertailukelpoisuus säilyisi. 

Vertailun vuoksi tietoa hankitaan myös Euroopan ja maailman vesistöjen tiloista. 

Veden tilan seurannalla saadaan selville tietoja muun muassa vesien 

rehevöitymisestä, happitilanteesta ja haitallisten aineiden pitoisuuksista. Jatkuvan 

seurannan avulla voidaan selvittää suojelutoimenpiteiden vaikutukset vesistöjen 

tilaan. (Ympäristö.fi 2015b)  
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Suomessa pintavesien suurimpana ongelmana on niiden rehevöityminen. Tämä 

johtuu liiallisten ravinteiden, kuten typin ja fosforin, pääsystä vesiin. Nämä ravinteet 

sotkevat veden alkuperäistä ekologista tilaa ja aiheuttavat vesistöissä muun muassa 

kasvillisuuden lisääntymistä, kalakannan muutoksia ja veden kirkkauden 

huonontumista. (Sievänen 2001, Sievänen 2010) 

Ennen EU:n vesipuite direktiivien voimaantuloa, Suomen ympäristökeskus tilastoi 

vesistöjen laadusta käyttäen käyttökelpoisuusluokitusta. Vesistöjen tilan luokittelussa 

tarkasteltiin käyttökelpoisuutta vedenottoon, virkistyskäyttöön ja muihin ihmisen 

tarpeisiin. Vesistöjen käytettävyyskelpoisuusluokitus kuvattiin viisiportaisella 

asteikolla; erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono. Erinomainen 

vedenlaatu merkitsi kaikkiin suuntiin hyviä virkistysmahdollisuuksia. Kun 

vastakohtaisesti huono luokka merkitsi vakavia rajoituksia vedenkäyttöön ja jopa 

rajoituksia veden fyysiseen kosketukseen. Kuviossa 6 näemme Suomen vesistöjen 

käyttökelpoisuusluokittelun mukaisen tilan vuosina 2000 – 2003. Pääosa Suomen 

vesistöistä oli jo tässä vaiheessa hyvässä kunnossa. 

 

Kuvio 6. Vesistöjen käyttökelpoisuusluokituksen mukainen tila Suomessa 2000 – 2003 (Suomen 
ympäristökeskus, 2004) 
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Vesien luokittelu on ollut kuitenkin muutoksen kourissa. Vesipuitedirektiivien myötä 

vedenlaadun luokittelussa on siirrytty käyttämään veden ekologista tilaa. Ekologisen 

tilan virallinen luokitus on kolmiportainen; korkea, hyvä ja kohtalainen. Suomessa 

on lisätty kaksi laatutasoa ja skaalaus tehty viisiportaiseksi, jotta se vastaisi ennen 

käytettyä veden käyttökelpoisuusluokittelua. Ekologisen tilan uudessa luokittelussa 

kiinnitetään huomiota enemmän kalaston, pohjaeläimistön ja vesikasvillisuuden 

tilaan. Mitä lähempänä vesistön tila on vastaavan vesistön luonnontilaa, sitä 

parempaan luokkaan se kuuluu.  

Ekologisen tilan määritelmiä; 

 Erinomainen = Vesistö on luonnontilassa ja useimmiten vesi on kirkasta. 

Veden käyttöä ei rajoita esimerkiksi levän esiintymisen vuoksi. Ei 

kalakuolemia. Sopii erittäin hyvin kaikille käyttötavoille. 

 Hyvä = Vesistö on lähes luonnontilainen. Paikallisesti rajoittunutta levän 

kukintaa voi esiintyä satunnaisesti. Vesi soveltuu vielä useimpiin 

käyttötapoihin. 

 Tyydyttävä = Vesistöön on päässyt vähän jätevesiä ja vesistö on 

huomattavasti rehevöitynyt. Leväkukintoja voi esiintyä toistuvasti. 

Vesistössä on pitoisuuksia veden laatuun vaikuttavista aineista. 

Sedimentissä tai eliöstössä pitoisuudet voivat olla hieman korkeampia 

kuin koskemattomissa luonnonvesissä. Vesistö on kuitenkin yleensä 

tyydyttävässä kunnossa useimmille käyttötavoille. 

 Välttävä = Jätevedet vaikuttavat voimakkaasti vesistöön. Leväkukinnat 

ovat yleisiä ja voivat rajoittaa vedenkäyttöä pitkään. Vesistössä on 

pitoisuuksia veden laatuun vaikuttavista aineista. Sedimentissä tai 

eliöstössä pitoisuudet voivat olla selvästi suurempia kuin 

koskemattomissa luonnonvesissä. Veden pH voi olla lyhytaikaisesti hyvin 

alhainen ja kalakuolemia voi joskus esiintyä happamissa olosuhteissa. 

Vesi on sopiva vain joihinkin käyttötapoihin. 

 Heikko = Jätevettä vesistössä. Leväkukintoja esiintyy usein ja ne ovat 

usein runsaita sekä rajoittavat veden käyttöä pitkään. Vesistön 

happipitoisuus on huono. Vesistössä on pitoisuuksia veden laatuun 

vaikuttavista aineista. Sedimentin tai eliöstön pitoisuudet voivat aiheuttaa 

selvän riskin veden käytölle. Veden pH voi olla pitkiä aikoja hyvin 

alhainen ja kalakuolemia esiintyy happamissa olosuhteissa toistuvasti. 

Veden käyttö sopii huonosti ihmisen käyttötapoihin. 

Yhteenvetona voi todeta, että huonossa ja välttävässä tilassa veden käyttäminen 

ihmisen tarpeisiin aiheuttaa terveysriskejä ja kalakuolleisuus on suurta. Hyvässä ja 
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erinomaisessa tilassa veden käyttäminen on riskitöntä ja vesistö on luonnontilassa. 

(Ympäristö.fi 2015a)  

Suomessa veden seurannan mukaan vesien laatu on tällä hetkellä hyvällä tasolla. 

Vuonna 2010 Suomen järvien pintavesistä kolme neljäsosaa oli joko erinomaisella 

tai hyvällä tasolla kun taas jokien ja rannikkovesien tilanne oli huonompi. Jokivesistä 

noin puolet ja rannikkovesistä alle 40 % oli erinomaisella taikka hyvällä tasolla. 

Kehitystä sisävesistöjen pintavesien laadussa on kuitenkin tapahtunut, koska vuonna 

2015 järvien pintavesistä jo 85 % ja jokien pintavesistä 65 % täyttivät erinomaisen 

tai hyvän tason kriteerit. Rannikkovesien tilanne on päinvastoin huonontunut 

vuodesta 2010, kun enää 25 % vesistöistä yltivät erinomaiselle tai hyvällä tasolle. 

Vesistöjen vedenlaatu paranee siirryttäessä maantieteellisesti etelästä pohjoiseen ja 

lännestä itään. Tämä on havaittavissa myös kuvioissa 6 ja 7.   (Sievänen 2001, 

Sievänen 2010) 

 

Kuvio 7. Vesistöjen ekologinen tila Suomessa vuonna 2010 (Ympäristöministeriö, 2012) 



42 

 

Mihin perustuu suomalaisten arvostus hyvää tai erinomaista veden laatua kohtaan? 

Ensinnäkin suomalaiset nauttivat joka miehen oikeudesta, mikä tarkoittaa, että 

kaikilla suomalaisilla on mahdollisuus käyttää luontoa virkistyskäytössä 

omistusoikeuksiin katsomatta. Toiseksi Suomessa vesien virkistyskäyttö on hyvin 

yleistä ja esimerkiksi kaksi kolmasosaa suomalaisista ui luonnon vesissä joka vuosi. 

Uinti onkin suomalaisten toiseksi suosituin ulkona tapahtuva virkistysmuoto kävelyn 

jälkeen. Suosituimmat veden käyttöön liittyvät virkistysmuodot Suomessa ovat 

uiminen, kalastaminen ja veneily. (Sievänen 2001) Edellä mainittujen asioiden 

lisäksi suomalaiset omistavat puoli miljoonaa kesämökkiä ja arviolta 45 %:lla 

suomalaisista on mahdollisuus kesämökin käyttöön. Näistä mökeistä suuriosa 

sijaitsee alle 100 metrin päässä lähimmästä vesistöstä (Nieminen 2010) 
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5 VEDEN LAADUN ARVOSTUS HEDONISTEN HINTOJEN 

MENETELMÄLLÄ 

Ympäristötaloudessa eri arvottamismenetelmillä pyritään selvittämään 

ympäristöhyödykkeen arvoa. Koska teorioiden mukaan monellakaan 

ympäristöhyödykkeellä ei ole suoraan hintaa tai arvoa, joudutaan ne selvittämään 

käyttämällä hedonisten hintojen menetelmää, matkakustannusmenetelmää, ehdollisen 

arvottamisen menetelmää tai valintakoemenetelmää. Tutkielmassa keskitytään näistä 

menetelmistä teorian asteella tarkemmin hedonisten hintojen menetelmään ja sillä 

tehtyihin tutkimuksiin.  

Boyelin & Kielin (2001) mukaan hedonisten hintojen menetelmää on käytetty 

pääasiassa selvittämään asuntomarkkinoihin vaikuttavia ympäristöhyödykkeistä 

johtuvia muuttujia, kuten ilman ja veden laatua sekä ympäristön tilaa. Edellä 

mainittua menetelmää on sovellettu myös muille markkinoille kuten 

kertakulutushyödyke- ja kestokulutushyödykemarkkinoihin. 

5.1 Aiemmat tutkimukset 

David (1968) ja Epp & Al-Ani (1979) olivat ensimmäiset hedonisten hintojen 

menetelmää tutkimuksessaan käyttäneet tutkijat, joiden tutkimuksissa selvisi veden 

laadun ja kiinteistöjen arvon välinen yhteys. Vedenlaadulla on siis tiedetty jo pitkään 

olevan merkitystä asuntomarkkinoihin. Tutkimusta on kuitenkin tehty varsin vähän. 

Leggettin ja Bockstaelin (2001) nostavat esille vaikeuden löytää sellainen veden 

laadun mittari, joka olisi yksiselitteinen ja jolla olisi suora vaikutus 

asuntomarkkinoihin. Osassa tutkimuksista veden laadulle on laadittu omia mittareita, 

osassa on käytetty julkisen vallan määrittelemiä laatukriteerejä ja osassa on käytetty 

yleisesti mitattavia veden laadun arvoja, kuten veden pH-arvoa. 

Pääosin kaikki viimeaikaiset tutkimukset veden laadusta on toteutettu 

kiinteistömarkkinoita varten USA:ssa. Leggett & Bockstael (2000) Michael, Boyle & 

Bouchard (1996, 2000), Boyle, Poor & Taylor (1999) tutkivat veden laadun 

merkitystä Mainessa. Esimerkiksi Leggett & Bockstael (2000) käyttivät hedonisten 

hintojen menetelmää selvittääkseen veden laadun merkitystä kiinteistöjen arvoon 
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Chesapeake Bayssa, Mainessa. Heillä oli tutkimuksessa 1183 havaintoa Anne 

Arundelin rannikkoa pitkin vuosina 1993 -1997. He havaitsivat tutkimuksessaan, että 

veden laadulla oli merkitystä kiinteistöjen ostajien maksuhalukkuuteen. Vastaavaan 

tulokseen tutkimuksissaan tulivat myös Gibbs, Halstead & Boyle (2002) New 

Hampshiressa; Poor, Pessagno & Paul Marylandissa (2007) sekä Horsch & Lewis 

(2009) Winsconsissa. Edellä mainituissa tutkimuksissa vedenlaadulla todettiin 

olevan merkitystä kiinteistöjen hintaan. Esimerkiksi Horschin & Lewisin (2009) 

tutkimuksessa Winsconsin alueen heikkolaatuisten järvien alueella olevien 

kiinteistöjen hinta oli 13 % alempi kuin kiinteistöjen, jotka sijaitsivat hyvälaatuisten 

järvien lähistöllä. USA:n ulkopuolella Clapper & Caudill (2014) tutkivat 

vedenlaadun merkitystä vapaa-ajan kiinteistöjen hintaan Kanadan Ontariossa. 

Tutkimuksessa oli mukana alueen 74 järveä ja 253 kiinteistökauppaa. Myös tässä 

tutkimuksessa veden laadulla oli merkittävä vaikutus vapaa-ajan kiinteistöjen 

hintaan.  

Uusimpana tutkimuksena on Tuttlen & Heintzemanin (2015) tekemä tutkimus 

Adirondack Parkiin USA:ssa. Adirondack Park on perustettu vuonna 1892 New 

Yorkin osavaltioon. Alueella sijaitsee yli 3 000 järveä ja 30 000 mailia jokea. Jotta 

alueesta saadaan oikeat mittasuhteet, alue on suurempi kuin maailman kuulut 

Yellowstone, Evergledes tai Crand Canyonin kansallispuisto. Adirondack Parkista 43 

% omistaa valtio ja 57 % on yksityisessä omistuksessa. Tutkimuksessa Tuttle & 

Heintzeman (2015) selvittivät vedenlaadun merkitystä alueen kiinteistöjen hintaan. 

Heidän aineistonsa oli kerätty 9 vuoden ajalta vuosina 2001-2009 ja havaintoja heillä 

oli yhteensä 12 001. He käyttivät tutkimuksessaan hedonisten hintojen menetelmää ja 

log-lineaarista tapaa (Tuttle & Heintzelman 2015). Tuttlen  & Heintzemanin (2015) 

aineistossa oli ympäristömuuttujien lisäksi paljon tietoa itse kiinteistöistä, kuten 

rakennuksen ikä ja huoneluku sekä tontin koko. Vedenlaatua he mittasivat lähimmän 

vesistön pH – arvolla, kuikkalintujen olemassaololla ja siankärsämön 

levinneisyydellä. Tutkimuksen regressiomalli esitettiin muodossa 

ln  pijt  = λt + αj + zitβ + xij + ɲjt + ξit                         (16) 
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missä pijt on kiinteistön hinta kiinteistössä i, ryhmässä j ja aikana t; λt  esittää 

aikasarjaa milloin kiinteistö on ostettu; αj väestön kiinteää ryhmään; zitβ kuvastaa 

vedenlaadun muuttujia (pH, kuikkalinnut ja siankärsämö); xij kuvastaa kiinteistön 

ominaisuuksia (rakennuksen ikä, huoneluku, tulisijojen määrä, tontin koko, yms.); ɲjt 

ja ξit  ovat virhetermejä. Binäärimuuttujana (dummy -muuttuja) on huomioitu 

etäisyys ostajan kotoa, etäisyys lähimpään vesistöön, etäisyys lähimpään kaupunkiin 

ja vesistön koko (Tuttle & Heintzelman 2015). Tuloksena hekin saivat, että veden 

laadulla on merkittävä vaikutus alueen kiinteistöjen hintaan. Lisäksi he tekivät 

huomion, että kiinteistöjen ostajilla näkyy olevan hyvä tietämys ostettavan kohteen 

lähistöllä olevasta vesistöstä ja alueen ekosysteemistä. (Tuttle & Heintzelman 2015) 

Euroopassa tehtyjä tutkimuksia on todella vaikea löytää ja Suomessakin hedonisen 

hinnan menetelmää on käytetty pääasiassa ympäristöarvojen mittaamiseen, kuten 

näkymän ja puistojen merkitystä myytävien asuntojen hintaan. Janne Artell (2013) 

tutki väitöskirjassaan - Suomen pintavesien virkistyskäyttö ja laatu – Paljastetut 

preferenssit, kansalaisten näkemykset ja spatiaaliset kysymykset, veden laadun 

merkitystä rakentamattomien mökkitonttien hintaan sekä subjektiivisen ja 

objektiivisen vedenlaadun arvostuksen eroavaisuutta. Artellin tutkimus oli myös 

oman tutkielmani pohjateos.  

5.2  Suomen pintavesien virkistyskäyttö ja laatu – Paljastetut preferenssit, 

kansalaisten näkemykset ja spatiaaliset kysymykset 

Janne Artell on tutkinut väitöskirjassaan (2013) vesissä virkistäytymisen arvoa 

todellisen markkinakäyttäytymisen perusteella ekonometristen menetelmien keinoin. 

Hänen väitöskirjansa perustuu kolmeen tutkimukseen;  

 Vesterinen (Artell),J.,Pouta, E.,Huhtala, A. & Neuvonen, M (2010) Impacts of 

changes in water quality on recreation behavior and benefits in finland.  

 Artell, J. (2013). Lots of value? A spatial hedonic approach to water quality 

valuation. 

 Artell, J., Ahtiainen, H. & Pouta, E. (2013). Subjective vs. objective measures in 

the valuation of water quality. 

 Artellin tutkimuksen ensimmäisessä osassa tutkittiin paikallisissa vesistöissä 

päivittäin tapahtuvan virkistäytymisen arvoa matkakustannusmenetelmän avulla. 
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Tutkimuksen toisessa osassa tutkittiin vedenlaadun merkitystä rakentamattomien 

rantatonttien hintaan hedonisten hintojen menetelmällä. Tutkimuksen kolmannessa 

osassa arvioitiin subjektiivisen ja objektiivisen vedenlaadun merkitystä sekä 

eroavaisuutta kahden eri tutkimustulosten avulla. Tuloksilla on tarkoitus tuottaa 

oikeanlaista informaatiota politiikantekijöille (Artell 2013).  Käyn pintapuolisesti 

läpi Artellin väitöskirjan ensimmäisen osan.  Toisen ja kolmannen osan käyn 

tarkemmin läpi, koska niillä on olennainen merkitys työssäni. 

5.2.1 Matkakustannusmenetelmä 

Väitöskirjan (2013) ensimmäinen vaihe perustuu tutkimukseen Vesterinen (Artell), J, 

Pouta, E, Huhtala, A & Neuvonen M (2010) ”Impacts of changes in water quality on 

recreation behavior and benefits in Finland”. Tutkimuksessa tutkittiin veden laadun 

muutoksen vaikutusta veden virkistyskäyttöön ja hyötyihin Suomessa. 

Tutkimuksessa yhdistettiin kaksi aineistoa, suomalaisten ulkona 

virkistäytymistottumusten aineisto ja Suomen pintavesien tilan aineisto vuosien 

1998, 1999 ja 2000 kesinä. Virkistäytymistottumukset selvitettiin puhelin- ja 

sähköpostikyselynä vuosina 1998 – 2000, mistä saatiin 5 414 vastausta. Suomen 

pintavesien tila tutkimukseen saatiin Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) 

pintavesien tietokannasta (PIVET). Tietokanta kattaa yli 3 000 järveä ja 1 400 

mittauspistettä merellä. 

Tutkimus toteutettiin kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa estimoitiin 

todennäköisyydet veden virkistyskäyttöön osallistuville ja matkojen määrät. Toisin 

sanoen pyrittiin selvittämään, paljonko veden laatu (tässä tapauksessa veden 

kirkkaus) vaikuttaa ihmisten päivittäiseen virkistäytymiskäyttäytymiseen vesistöissä. 

Veden virkistäytymiskäyttö jaettiin kolmeen yleisimpään virkistystapaan; uintiin, 

kalastukseen ja veneilyyn.  Toisessa vaiheessa arvotettiin varsinaisen 

virkistysmatkan arvo matkakustannusmenetelmällä.  

Ensimmäisen tutkimuksen tuloksena saatiin, että veden kirkkaus lisää kodin 

läheisyydessä olevien vesistöjen virkistäytymiskäyttöä uimisessa ja kalastamisessa ja 

jopa lisää kalastajien määrää. Veneilyyn sen sijaan veden kirkkaudella ei ollut 
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merkitystä. Tätä selittää osittain se, että veneilijät eivät ole niin paljon suorassa 

kosketuksessa veteen kuin uimarit ja kalastajat. 

Toisen tutkimuksen tuloksena oli, että kuluttajan keskiverto ylijäämä eli 

maksuhalukkuus yhtä matkaa kohden vesistöjen virkistäytymiskäytöstä vaihtelee 

6.30 euron ja 8.30 euron välillä kansalaisten arvioidessaan itse matkakustannuksensa. 

Kun kustannukset arvioitiin autolla matkustavien osalta valtion kilometrikorvauksen 

suuruiseksi, tuli kuluttajan ylijäämän arvioksi 18.90 - 19.00 euroa matkaa kohden. 

Aika vaihtoehtokustannuksena ei tuonut suurta korotusta arvoihin, mikä oli 

tutkijoiden mielestä yllätyksellistä. Tosin ajoaikojen suhteellinen lyhyys saattoi 

selittää sen merkityksettömyyttä. Lisäksi tutkimuksessa selvisi, että veden 

kirkkauden lisääminen eli näkösyvyyden parantaminen metrillä paikallisissa 

vesistöissä lisäisi päivittäistä vesistöjen uintikäyntien arvoa keskimäärin 31 - 92 

miljoonalla eurolla vuodessa ja kalastuskäyntinen arvoa 43 - 130 miljoonalla eurolla 

vuodessa. 

5.2.1 Hedonisten hintojen menetelmä 

Hedonististen hintojen menetelmässä tutkittiin veden laadun merkitystä 

rakentamattomien kesämökkitonttien hintaan. Tutkimuksen aineisto saatiin 

Maanmittauslaitokselta ja Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE). 

Maanmittauslaitokselta saatiin myyntitilastot myydyistä mökkitonteista vuonna 

2004. Yhteensä mökkikauppoja oli tehty 10 323 kappaletta, mutta aineisto rajattiin 

siten, että huomioon otettiin vain rakentamattomat tontit ja sijainti vesistöjen 

läheisyydessä (max. 250 metriä lähimpään vesistöön). Näin ollen havaintoja saatiin 

yhteensä 1 844 kappaletta. Suomen Ympäristökeskukselta saadun aineiston 

havainnot vedenlaadusta perustuvat 2000 - 2003 mitattuihin arvoihin. Vedenlaadun 

määritelmässä käytettiin veden käyttökelpoisuusluokitusta. Käyttökelpoisuusluokitus 

luokiteltiin huonosta erinomaiseen. Veden laadun havainnot kattavat 82 % järvistä, 

joiden pinta-ala on yli yhden neliökilometrin, 16 % jokien pituudesta, joiden leveys 

on yli 2 metriä ja koko rannikkoalue Suomessa.  
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Tutkimuksessa hedonisten hintojen menetelmässä selvitettiin veden laadun 

merkitystä rakentamattomien tonttien hintaan. Perus hedonisten hinnan kaava 

tutkimuksessa oli, 

p
i
= p (WQ, L, Z, S)                                              (17) 

missä, hinta pi muodostuu, WQ veden laadun ominaisuuksista, L sijainnin muuttujista 

(esim. etäisyys palveluista), Z kaavoituksen tilasta (esim. yleiskaava) ja S tontin 

fyysistä ominaisuuksista (esim. kokonaispinta-ala). Taulukossa 2 käydään läpi 

tarkemmin hedonistiset muuttujat. 

Taulukko 2. Regression muuttujat (Artell 2013) 

n = 1806 
  

Min Max Keskiarvo Keskihajonta 

Selitettävä tekijä, p 
      

Tontinhinta 
  

1900 121,000 30,805 22,136 

Veteen liittyvät ominaisuudet, WQ 
    

Heikko vedenlaatu 
  

0 1 0.002 0.047 

Välttävä vedenlaatu 
  

0 1 0.023 0.151 

Tyydyttävä vedenlaatu 
  

0 1 0.198 0.398 

Hyvä vedenlaatu 
  

0 1 0.394 0.489 

Erinomainen vedenlaatu 
  

0 1 0.383 0.486 

Merenranta tontti 
  

0 1 0.153 0.360 

Jokirantatontti 
  

0 1 0.028 0.166 

Järvirantatontti 
  

0 1 0.819 0.385 

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet, L 
    

Pääkaupunki seutu 
  

0 1 0.038 0.192 

Etelä-Suomi (pois lukien pääkaupunkiseutu) 0 1 0.212 0.409 

Itä-Suomi 
  

0 1 0.414 0.493 

Länsi-Suomi 
  

0 1 0.248 0.432 

Pohjois-Suomi 
  

0 1 0.078 0.268 

Saari 
  

0 1 0.009 0.097 

Etäisyys maakunta keskukseen (km) 3,60 409,7 56,7 35,7 

kesämökkejä alueella 
  

83 6035 2178 1247 

Kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet, Z 
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Yleiskaava 
  

0 1 0.339 0.473 

Rantakaava 
  

0 1 0.430 0.495 

Asemakaava (guiding)  
  

0 1 0.006 0.074 

Asemakaava (binding)  
  

0 1 0.003 0.058 

Rantakaavan valmistuminen 
 

0 1 0.013 0.112 

Yleiskaavan valmistuminen 
 

0 1 0.010 0.099 

Ei kaavaa 
  

0 1 0.222 0.416 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet, S 
    

Aukeaa itään 
  

0 1 0.235 0.424 

Aukeaa länteen 
  

0 1 0.281 0.450 

Aukeaa pohjoiseen 
  

0 1 0.213 0.409 

Aukeaa etelään 
  

0 1 0.271 0.444 

Saari 
  

0 1 0.105 0.306 

Tontin kokonaispinta-ala (hehtaareissa) 0.2 2.00 0.587 0.343 

Peltoa (ha) 
  

0.00 0.40 0.000 0.010 

Metsää (ha) 
  

0.00 2.00 0.034 0.181 

Muuta maata (ha) 
  

0.00 2.00 0.019 0.144 

Selittävänä tekijänä toimii hinta p, jonka vaihteluväli on 1 900 € - 121 000 €. 

Tonttien keskimääräinen hinta on ollut 30 805 €. Tutkimuksen aineistosta käy 

selville, että arvokkaimmat mökkitontit sijaitsevat etelässä ja Itämeren rannikolla. 

Veden laadun ominaisuudet WQ, muodostuvat veden laadun tilasta sekä siitä, minkä 

vesistön (joki, järvi tai meri) läheisyydessä tontti sijaitsee. Veden laadun 

määritelmänä toimii käyttökelpoisuusluokitus. Aineistosta voidaan huomata, että 

veden laadun käyttökelpoisuusluokituksessa järvien pintavedet ovat parhaimmassa 

tilassa, kun taas rannikkovesien tila on vertailussa huonoin.  

Taulukko 3. Vedenlaatu käyttökelpoisuusluokissa (Artell 2013) 

Käyttökelpoisuusluokitus  Hinta €  Järvi, %  Joki, %  Meri, %  N 

       Erinomainen 31,752 99,6 0,4 0.0 692 

Hyvä 

 

28,400 80.7 4,8 14,5 711 

Tyydyttävä 34,610 51.0 3,6 45,4 357 

Välttävä  

 

23,738 73,8 2,4 23,8 42 

Huono 

 

29,300 75,0 0,0 25,0 4 
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Yhteensä 

 

30,805 81,9 2,8 15,3 1 806 

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet L, pyrkivät selittämään, kuinka paljon merkitystä 

mökkitonttien hintaan on tontin sijainnilla. Tutkimuksessa Suomi jaettiin kuuteen 

alueeseen; pääkaupunkiseutu, muu Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-

Suomi ja Ahvenanmaa. 40 % aineiston tonteista sijaitsi Itä-Suomessa. Tätä selittää 

alueen järvien paljous. 20 % tonteista sijaitsi Etelä- tai Länsi-Suomessa ja 8 % 

Pohjois-Suomessa. Lisäksi sijaintia kuvaavia ominaisuuksia tutkimuksessa olivat 

etäisyys lähimpään maakuntakeskukseen ja alueella sijaitsevien muiden mökkien 

määrä. Aineiston tonttien etäisyyksissä oli suuriakin eroja ja Pohjois-Suomessa 

suurin etäisyys lähimpään maakuntakeskukseen oli 410 kilometriä. Keskimääräinen 

etäisyys oli 57 kilometriä. Kaavoituksen muuttujia Z tutkimuksessa oli seitsemän 

kappaletta, joista merkittävimmät olivat yleiskaava, rantakaava ja ei-kaavoitusta. 

Tontin fyysisissä ominaisuuksissa S, tarkasteltiin tontin pinta-alaa ja tontin 

maapohjaa. Lisäksi tarkastelun kohteena oli tontin avautumisen suunta, koska se 

vaikuttaa suuresti tontin valoisuuteen. 

Hedonisten hintojen menetelmällä tulokseksi saatiin, että veden laadulla on 

merkitystä rakentamattomien tonttien hintaan. Tutkimuksessa käytettiin OLS –

menetelmää eli pienimmän neliösumman menetelmää ja SAR –menetelmää eli 

spatiaalisen autoregression tunnistavaa menetelmää. Käyn työssäni läpi OLS -

menetelmän osalta saatuja tuloksia, koska tämän tutkielman hedonisten hintojen 

menetelmän empiirinen osiossa käytetään OLS –menetelmää. Tarkempi kuvaus 

Artellin (2013) tutkimuksen saaduista tuloksista löytyy taulukossa 4. 

Taulukko 4. Regressionalyysi (Artell 2013) 

    
Kerroin t-statistic 

Selitettävä tekijä, p 
    

Vakio 
   

10.240*** 80.063 

Veteen liittyvät ominaisuudet, WQ 
  

Heikko vedenlaatu 
  

-0.647** -2.468 

Välttävä vedenlaatu 
  

-0.136 -1.382 

Hyvä vedenlaatu 
  

0.128 2.520 

Erinomainen vedenlaatu 
 

0.301*** 4.720 
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Merenranta tontti 
  

0.399*** 4.690 

Jokirantatontti 
  

-0.309*** -4.161 

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet, L 
  

Etelä-Suomi (poislukien pääkaupunkiseutu) -0.269*** -3.935 

Itä-Suomi 
   

-0.612*** -17.260 

Länsi-Suomi 
  

-0.442*** -8.450 

Pohjois-Suomi 
  

-0.693*** -20.418 

Saari 
   

-0.641*** -8.976 

Etäisyys maakuntakeskukseen (km) -0.002*** -4.661 

Kesämökkejä alueella 
 

0.000*** 3.213 

Kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet, Z 
  

Yleiskaava 
  

0.383*** 5.963 

Rantakaava 
  

0.364*** 5.758 

Asemakaava (guiding)  
 

0.331 1.033 

Asemakaava (binding)  
 

1.614*** 3.654 

Rantakaavan valmistuminen 
 

0.429*** 3.309 

Yleiskaavan valmistuminen 
 

0.450*** 3.279 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet, S 
  

Aukeaa itään 
  

-0.057 -1.350 

Aukeaa länteen 
  

-0.004 -0.091 

Aukeaa pohjoiseen 
  

0.009 0.201 

Saari 
   

-0.281*** -7.423 

Tontin kokonaispinta-ala (hehtaareissa) 0.355*** 5.558 

Peltoa (ha) 
  

-0.535 -0.962 

Metsää (ha) 
  

-0.460*** -4.103 

Muuta maata (ha) 
  

-0.221* -1.911 

      

Havaintoja 
  

1806 
 

R
2
 

   
0.311 

 

***< 1%, **<5%, *<10% 
   

Tuloksista havaitaan, että vedenlaadulla on merkitystä rakentamattomien 

rantatonttien hintaan. Tuloksien mukaan kuluttajat ovat valmiita maksamaan 

paremmasta vedenlaadusta. Kuluttajien maksuhalukkuus tyydyttävästä vedenlaadusta 
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hyvään vedenlaatuun on 13 % ja tyydyttävästä erinomaiseen vedenlaatuun jopa 30 

%. Näistä vedenlaadun muuttuessa tyydyttävästä erinomaiseen on myös tilastollisesti 

merkitsevä tulos. 

 

5.2.3 Subjektiivisen ja objektiivisen tutkimuksen vertailu 

Tutkimuksessa keskityttiin selvittämään veden laadun merkitystä ja eroja 

subjektiivisella havaitsemisella tai objektiivisella menetelmillä tieteellisesti 

määritetyissä mittareissa. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä tietämystä 

subjektiivisen ja objektiivisen tutkimuksen tulosten yhteensovittamiseen poliittisessa 

kentässä, jotta vesipolitiikalla saavutettaisiin haluttu vaikutus. 

Tutkimuksen aineiston subjektiivinen osio kerättiin kyselytutkimuksella vuosina 

2008 -2009. Tätä kyselyä täydennettiin Maanmittauslaitokselta ostetuilla tiedoilla 

vuonna 2008. Vedenlaadun mittaristo saatiin Suomen Ympäristökeskukselta ja 

mittaristo perustui veden käyttökelpoisuusluokitukseen heikosta erinomaiseen. 

Jokainen kiinteistö linkitettiin lähimpänä olevaan vesistöön ja sen vesistön 

vedenlaatuun. Rajauksena oli, että kiinteistön täytyi sijaita maksimissaan 250 metrin 

päässä vesistöstä. Linkitys tehtiin apuna käyttäen GIS -sovellusta. Aineiston 

vesistöjen vedenlaadut jakautuivat taulukon 5 mukaan. 

Taulukko 5. Vedenlaadun jakautuminen aineistossa (Artell 2013) 

 
Vedenlaatu 

    

 
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä/huono N 

Järvi 233 222 76 36 567 

Joki 2 10 20 5 37 

Meri 0 32 66 7 105 

Yhteensä 235 264 162 48 709 

Kaksi muuttujaa pyrkivät tutkimuksessa selvittämään kuluttajien subjektiivisen 

näkemyksen vedenlaadusta. Kysymykset olivat; alkuperäinen käsitys vedenlaadusta 

kiinteistön ostamisen hetkellä vuonna 2004 (WQINI) ja koettu vedenlaatu 
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tutkimuksen tekohetkellä vuonna 2008 perustuen kiinteistön omistajien kokemuksiin 

neljän vuoden aikana (WQEDU). Objektiivisessa tutkimuksessa käytetyt tärkeimmät 

muuttujat olivat; havaittu vedenkäyttökelpoisuusluokka vuonna 2004 (DIVINI) ja 

vedenkäyttökelpoisuuden mahdollinen muutos vuonna 2008 (DIVEDU).  

Tutkimuksessa selvisi, että vedenlaadun arviointi ei ole helppoa, vaikka kesämökin 

omistajilla pitäisi olla henkilökohtainen kokemus vedenlaadusta. Ensimmäisessä 

vaiheessa vedenlaatua mitattiin ensivaikutelman mukaan, missä vastaajille ei annettu 

mitään etukäteen annettua tietoa veden laadusta. Tulokset osoittivat, että vesissä 

virkistäytymistä kuvaavat vedenlaadun mittarit toimivat paremmin, mitä fyysisesti 

lähempänä arvioitavissa olevaa vesistöä vastaaja on. Toisessa vaiheessa mitattiin 

vedenlaatua perustuen käyttäjien, tässä tapauksessa kesänmökin omistajien, 

kokemukseen vedenlaadusta. Yllättävää tutkimusten vertailussa oli, että joka toinen 

kesämökin omistaja arvio vedenlaadun samoin kuin virallinen 

käyttökelpoisuusluokitus teki sen, muuten vedenlaatua hieman yliarvioitiin. 

Kesämökin hinnan ei nähdä vaikuttavan poikkeavasti vastaajien tapaan arvioida 

vedenlaatua virallisesta mittarista. Tutkimusten tuloksissa selvisi, että niillä 

vastaajilla, jotka kokivat vedenlaadun tärkeäksi ostopäätöksessä, oli keskimääräistä 

suurempi todennäköisyys arvioida vedenlaatu subjektiivisesti samaksi kuin 

objektiivisella mittarilla mitattuna. Vedenlaadulla oli merkitystä ihmisille ja eri 

mittarin käytöllä analyysissä ei aiheuta harhaa kuluttajien ostokäyttämistä kuvatessa. 
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6 OMA TUTKIMUS 

Niemisen (2010) mukaan suomalaiset omistavat yli puoli miljoonaa vapaa-ajan 

kiinteistöä, jotka sijaitsevat alle 100 metrin päässä lähimmästä vesistöstä. Lisäksi 

kaikki vesimassa peittää n. 10 % maamme pinta-alasta. Näiden vuoksi vedenlaatu on 

tärkeä suomalaisille ja vesi on olennainen osa suomalaisuutta. 

Tässä tutkielmassa tutkitaan maksuhalukkuutta vedenlaatuun vapaa-ajan 

kiinteistöjen hinnan kautta. Ensimmäisessä vaiheessa maksuhalukkuutta selvitetään 

ehdollisen arvottamisen menetelmällä. Tutkielmassa tarkastellaan myös ehdollisen 

arvottamisen menetelmällä saatua maksuhalukkuutta rakennettujen ja 

rakentamattomien vapaa-ajan kiinteistöjen välillä. Tuloksista haetaan myös 

mahdollisia poikkeamia ja selittäviä tekijöitä maantieteellisiä alueita ja tulotasoja 

hyväksi käyttäen. Toisessa vaiheessa selvitetään hedonisten hintojen menetelmällä 

kuluttajien maksuhalukkuutta vedenlaatuun. Tutkielmassa eritellään hedonisten 

hintojen menetelmällä saatuja maksuhalukkuuksia rakennettujen ja 

rakentamattomien vapaa-ajan kiinteistöjen kesken. Lopuksi vertaillaan näiden 

kahden tuloksia keskenään sekä Janne Artellin (2013) tekemän väitöskirjan tuloksiin 

ja johtopäätöksiin. Artell (2013) tutki omassa tutkimuksessaan vedenlaadun 

merkitystä rakentamattomien vapaa-ajan kiinteistöjen hintaan.  

Tutkielman tarkoituksena on selvittää, ovatko vesialueiden käyttäjät valmiita 

maksamaan paremmasta vedenlaadusta kalliimpaa kiinteistöhintaa sekä onko 

rakennettujen ja rakentamattomien vapaa-ajan kiinteistöjen välillä eroavaisuutta. 

Lisäksi tutkielmassa on mielenkiintoista ja ajankohtaista verrata kuinka kahden eri 

ympäristön arvottamismenetelmän tulokset linkittyvät toisiinsa ja saadaanko kahdella 

eri menetelmällä lainkaan samankaltaisia tuloksia. Mikäli maksuhalukkuus on 

samankaltainen molemmilla menetelmillä, voidaan mahdollisesti todeta, että 

vedenlaadun arvottamisessa lausuttujen ja paljastettujen preferenssien menetelmän 

valinta ei ole relevantti.  

Vedenlaatu on ympäristöhyödyke, jonka merkitystä kiinteistöjen hintaan ja varsinkin 

vapaa-ajan asuntojen hintaan on tutkittu hyvin vähän. Tämä johtuu osittain 

vedenlaadun vaikeasta määrittelystä.  Pääosin kaikissa objektiivisissa tutkimuksissa 
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mm. Leggett & Bockstael (2000); Gibbs, Halstead & Boyle (2002); Horsch & Lewis 

(2009) ja Tuttle & Heintzeman (2015) on päädytty tulokseen, että vedenlaadun 

muutoksella on positiivista merkitystä kiinteistöjen hintaan. 

Aiempia tutkimuksia, joissa vedenlaadun merkitystä on tutkittu molemmilla 

menetelmillä kiinteistöjen hintaan, löytyy vähän. Yleisesti näissä tutkimuksissa on 

päädytty tulokseen, että subjektiivisessa menetelmässä tahdotaan aliarvioimaan 

veden merkitystä, verrattuna objektiivisen menetelmän tuloksiin. 

Käytän jatkossa työssäni vapaa-ajan kiinteistöstä sanaa kiinteistö. 

6.1 Aineistot 

Tutkielman aineisto on saatu Luonnonvarakeskukselta. Aineiston omistaa 

Luonnonvarakeskus. Rahoitus aineistoon on saatu MMM:n ja YM:n 

yhteistutkimusohjelmasta Maa- ja metsätalouden vesienhoidon 

yhteistutkimusohjelma 2006 – 2009 hankkeeseen ”Vesiensuojelun hyödyt”. 

Kokonaisaineisto koostuu kolmesta eri aineistosta; kyselytutkimuksesta, 

kauppahintatiedoista ja veden laadun arvoista. Aineisto kerättiin Maa- ja 

elintarviketalouden Tutkimuskeskuksessa (nykyinen Luonnonvarakeskus) vuonna 

2008 – 2009. Kyselytutkimus tehtiin Maanmittauslaitoksen kauppatietojen 

perusteella, joissa oli mukana ostajien osoitteet. Kysely toimitettiin postin ja 

internetin välityksellä kuluttajille, jotka olivat hankkineet kesämökin vuoden 2004 

aikana. Tämän kohderyhmän oletettiin olevan kiinnostuneita alueensa vedenlaadusta. 

Tutkimus lähetettiin ensin pilottikokeiluna 200 kiinteistönomistajalle, ja sen jälkeen 

se lähetettiin seuraaville 2547:lle kiinteistön ostaneelle. Yhteensä vastauksia tuli 

1350 kappaletta. Kyselytutkimukseen vastanneiden keski-ikä oli 60 vuotta. Vanhin 

vastanneista oli syntynyt vuonna 1924 ja nuorin vastanneista oli syntynyt vuonna 

1996. Vastanneista 60 % oli miehiä ja 40 % oli naisia. Kyselyaineistoa täydennettiin 

Maanmittauslaitokselta ostetulla kauppahintatiedoilla 2004 vuoden mökkikaupoista. 

Näin saatiin kyselytutkimukseen osallistuneiden vastaajien kiinteistöjen tarkat hinta- 

ja sijaintiedot. Kiinteistöjen hintojen vaihteluväli oli 380 eurosta 470 000 euroon. 

Kiinteistöjen hintojen keskiarvo oli kuitenkin 37 500 euroa. Näin saatiin yhteensä 

1266 havaintoa aineistoon. 
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Veden laadun mittaristo perustuu vuoden 2000 - 2003 välillä tehtyihin havaintoihin 

vedenlaadusta. Vedenlaatuarvot on saatu Suomen Ympäristökeskukselta (SYKE), 

joka ylläpitää Suomessa vedenlaadun havaintoja ja seurantaa. Luokittelu perustuu 

vedenlaadun käyttökelpoisuusluokitteluun, joka on viisiportainen. Tarkemmin 

vedenlaadun luokittelu löytyy kappaleesta 4. Vedenlaadun luokittelu kuvaa 

erinomaisesti vesistöjen tilaa Suomessa vuonna 2004. Luokittelussa on huomioitu 

vesistöjen yleisimpien virkistäytymistapojen kalastuksen, uimisen ja veneilyn 

käyttömahdollisuutta, ja oletetusti näiden vaikuttavuutta kuluttajien ostopäätökseen. 

Käyttökelpoisuusluokitus on myös helposti ymmärrettävissä oleva luokittelu. Vaikka 

vedentilan luokitus on aiemmalta ajalta kuin ostotilastot, vedenlaatua voidaan pitää 

vuonna 2004 samana kuin 2000 – 2003 saaduissa havainnoissa.  

Aineistossa oli havaintoja eri vesistöistä ja niiden laadusta. Vesistöt jakautuivat 

jokiin, järviin, lampiin ja meriin. Jokainen aineiston kiinteistö on linkitetty lähimpään 

vesistöön käyttämällä GIS –sovellusta (paikkatietojärjestelmä). Vedenlaatuaineisto 

kattaa 82 % järvistä, joiden koko on yli 1 km
2
, 16 % joista joiden leveys on yli 2 

metriä ja koko rannikon. Koska aineisto ei kata kaikkia vesistöjä Suomessa, aineiston 

kiinteistöt on rajattu sisältämään ainoastaan kiinteistöt, jotka sijaitsevat 

maksimissaan 250 metrin päässä lähimmästä vesistöstä, jonka veden käyttöluokka on 

pystytty määrittelemään. 

Taulukossa 6 käydään läpi aineistosta saatavien vesistöjen määrä ja vesistöjen tila. 

Taulukko 6. Vedenlaadun jakautuminen aineistossa 

 
Vedenlaatu 

    

 
Erinomainen Hyvä Tyydyttävä Välttävä/huono N 

Joki 2 23 6 5 36 

Järvi 224 216 84 31 555 

Meri 3 23 39 2 67 

Lampi 5 4 4 0 13 

Saari 32 42 40 9 123 

Yhteensä 266 308 173 47 794 
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Vesistöistä parhaimmassa tilassa ovat järvet.  Erinomaisessa ja hyvässä tilassa olevia 

järviä on 80 % havaintomateriaalista. Merien tilassa ääripäät erinomainen ja 

välttävä/huono, saavat vain 7 % osuuden merivesien tilasta, joten 93 % merivesien 

tilasta on hyvässä ja tyydyttävässä tilassa. Huonoimmassa kunnossa ovat joet. Niistä 

14 % on välttävässä/huonossa tilassa ja vain 6 % erinomaisessa tilassa. 

6.2 Menetelmät 

6.2.1 Ehdollisen arvottamisen menetelmä 

Ehdollisen arvottamisen menetelmästä käytetään myös nimitystä subjektiivisen 

arvostuksen menetelmä. Ehdollisen arvottamisen menetelmässä pyritään luomaan 

hypoteettiset markkinat, joiden tavoitteena on luoda vastaajalle mahdollisimman 

todenoloinen markkinatilanne. Jotta markkinatilanteen luominen on mahdollista, 

tulee hypoteettiset markkinat määritellä vastaajalle mahdollisimman tarkasti. 

Ehdollisen arvottamisen menetelmällä halutaan selvittää kuluttajien 

maksuhalukkuutta (WTP) ja hyväksymishalukkuutta (WTA) (Miettinen & 

Hämäläinen 1996).  Garrod & Willis (1999) mukaan menetelmän kysymyksen avulla 

tulisi saada selville paljonko kuluttaja olisi valmis maksamaan lähiympäristönsä 

laadun paranemisesta. Tällöin saadaan tieto kuluttajan maksuhalukkuudesta (WTP). 

Ehdollisen arvottamisen menetelmän kyselytutkimuksessa on käytetty 

Maksukorttimenetelmää.  Mäntymaan (1993) mukaan menetelmässä ei kysytä 

suoraan kuluttajalta maksuhalukkuutta, vaan hänelle annetaan taulukko, johon on 

laitettu suuri määrä arvoja nollasta aina erittäin suureen lukuun saakka. Kuluttaja 

valitsee näistä luvuista rahamäärän, jonka on valmis maksamaan tutkittavan 

ympäristön laadun muutoksesta. 

Menetelmän kyselylomakkeen ja tiedonkeruun on toteuttanut MTT Taloustutkimus, 

nykyinen Luonnonvarakeskus. Tutkielman subjektiivinen osio selvitettiin 

kyselytutkimuksena, joka kerättiin vuosina 2008 - 2009. Tässä tutkielmassa käytetyt 

tulokset ovat raakoja, mallintamattomia ehdollisen arvottamisen kysymyksellä 

saatuja maksuhalukkuuksia. Tutkielmassa keskitytään kolmeen olennaiseen 

kysymykseen kyselytutkimuksessa. Kyselytutkimuksen kysymyksenä (kysymys 

nro.35) esitettiin kuluttajalle kuvitteellinen tilanne, jossa ostohetkellä mökin 
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läheisyydessä olevan vesistön vedenlaatu olisi ollut erinomainen. Tämän jälkeen 

kysymyksessä pyydettiin vastaamaan kuluttajan halukkuudesta maksaa korkeampaa 

summaa erinomaisesta vedenlaadusta. Kysymystä helpotettiin antamalla kuluttajalle 

eri vaihtoehtoja maksuhalukkuudelle 0 eurosta yli 25 000 euroon saakka. Kysymys 

oli laadittu seuraavalla tavalla, 

35. Kuvitelkaa tilanne, jossa ostohetkellä mökkinne tai tonttinne 

lähialueen vedenlaatu olisi ollut erinomainen. 

    

Kuinka paljon enemmän olisitte voinut enimmillään maksaa lisää  

erinomaisesta vedenlaadusta? Ottakaa huomioon silloinen 

maksukykynne. 

(merkitkää vain yksi vaihtoehto)     

a) En yhtään       

b) alle 250 euroa       

c) 250 – 499 euroa       

d) 500 – 999 euroa       

e) 1 000 – 1 999 euroa      

f) 2 000 – 4 999 euroa      

g) 5 000 – 9 999 euroa      

h) 10 000 – 24 999 euroa      

i) yli 25 000 euroa       

Mikäli vastaajat valitsivat vaihtoehdon a) seurasi jatkokysymys (kysymys nro. 36),  

36. Miksi ette ollut valmis maksamaan lisää paremmasta 

vedenlaadusta? 

a) Rahatilanteeni ei olisi sallinut sitä     

b) Koin vedenlaadun riittäväksi tarpeisiini nähden     

c) Muusta syystä, mistä: ____________      

    

Tällä kysymyksellä pyrittiin selvittämään syitä, joiden vuoksi vastaajat kokivat, 

etteivät olleet halukkaita maksamaan erinomaisesta vedenlaadusta. 

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös vastanneiden kotitalouksien tulotasot 

(kysymys nro.55). Tasoja oli annettuna kyselyssä yhteensä 13 kappaletta. 

Tulotasojen avulla voitiin selvittää vastanneiden tulotason ja maksuhalukkuuden 

välinen yhteys. 
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55. Kotitaloutenne yhteenlasketut kuukausitulot ennen 

verotusta? 

(bruttotulot)     

a) Ei tuloja      

b) Alle 1 000 €      

c) 1 000 – 1499 €      

d) 1 500 – 1 999 €      

e) 2 000 – 2 499 €      

f) 2 500 – 2 999 €      

g) 3 000 – 3 499 €      

h) 3 500 – 4 499 €      

i) 4 500 – 5 499 €      

j) 5 500 – 6 499 €      

k) 6 500 – 8 499 €      

l) 8 500 – 10 000 €      

m) yli 10 000€      

Kyselytutkimuksen tulosten purkaminen tapahtui SPSS- ja Eviews- ohjelmistoja 

hyväksi käyttäen. Aineistosta oli mahdollista erotella sijaitseeko kiinteistöllä 

rakennuksia vai ei. Aineistosta pystyttiin erittelemään myös kyselyyn vastanneiden 

asuinalue ja tulotasot. Alueet on jaettu Euroopan unionin käyttämän 

alueluokitusjärjestelmän ”Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö” 

(NUTS) mukaisesti. Suomessa alueista voidaan muodostaa kolme NUTS-tasoa, 

vuoden 2005 määritelmän mukaan. Ensimmäinen taso kattaa koko Suomen, toinen 

taso suuralueet (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, Pohjois-Suomi ja 

Ahvenanmaa) ja kolmas taso käsittää Suomen maakunnat. Tutkielmassa käytetään 

näitä NUTS –tasoja selvittämään alueellisia maksuhalukkuuseroja.  

6.2.2 Hedonisten hintojen menetelmä 

Tutkimuksen objektiivisena tutkimusmenetelmänä käytetään hedonisten hintojen 

menetelmää, joka on niin sanottu monimuuttujaregressioanalyysimalli. Hedonisten 

hintojen menetelmässä oletetaan, että hyödykkeiden markkina-arvon ja ympäristön 

laadun välillä on korrelaatio. Hedonisten hintojen menetelmässä käytetään 

perustietona markkinoilta saatavaa, todellisiin päätöksiin perustuvaa hintatietoa. 

Hedonisten hintojen menetelmän yleisin tutkimuskohde on nimenomaan selvittää 

ominaisuuden merkitys kiinteistön hintaan ja menetelmää on sovellettu paljon 

ympäristöhyödykkeiden kohdalla (Boyle & Kiel, 2001). Ensimmäisenä tämän todisti 

Rosen (1974) osoittaen, kuinka eri ominaisuudet vaikuttavat kiinteistön hintaan. 
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Rosenin (1974) mukaan hedoninen hinta on hyödykkeen implisiittinen hinta. 

Hedonisten hintojen menetelmällä pystytään selvittämään kuinka paljon milläkin 

ominaisuudella on merkitystä kiinteistön kokonaishintaan. Tämän vuoksi 

tutkielmassa käytetään objektiivisen vedenlaadun arvottamiseen hedonistisen hinnan 

menetelmää. Perusajatus hedonisten hintojen menetelmässä on Rosenin (1974) 

mukaan yhtälön 8 mukaisesti, jossa hyödykkeen hinta muodostuu sen eri 

ominaisuuksista z1, z2…, zn. Esimerkiksi vapaa-ajan kiinteistöjen hinta voi 

muodostua vedenlaadun ominaisuuksista, sijainnin ominaisuuksista ja tontin fyysistä 

omaisuuksista. 

Tutkielmassa käytetään selittävinä muuttujina samoja muuttujien pääryhmiä, kuin 

Artell (2013) käytti väitöskirjassaan. Näin ollen tulosten vertailu on helpompaa. 

Siten hedonisten hintojen menetelmän perusajatus tutkielmassa on, 

 p= ∝ + 𝛽1WQ + 𝛽2L+ 𝛽3Z+ 𝛽4S+ ε                        (18) 

missä kiinteistönhintaa pyritään selittämään sen ominaisuuksien joukolla WQ, L, Z ja 

S. Siten hinta p muodostuu, α vakiotermistä, WQ veden laadun ominaisuuksista, L 

sijainnin muuttujista Z kaavoituksen tilasta ja S tontin fyysistä ominaisuuksista. 

Hedonisten hintojen menetelmässä käytetään tyypillisesti log-lineaarista mallia, 

koska tutkimuksessa halutaan saada tietoa hinnan prosentuaalisesta muutoksesta 

silloin, kun selittävä tekijä muuttuu yhden yksikön verran. Tällöin Rosenin (1974) 

hedoninen hintafunktio on tutkielmassa muodoltaan, 

ln p= ∝ + 𝛽1WQ + 𝛽2L+ 𝛽3Z+ 𝛽4S+ ε  (19) 

 Log-lineaarista mallia tutkimuksiin käyttivät esimerkiksi Leggett & Bockstael 

(2000) Michael, Boyle & Bouchard (1996, 2000), Boyle, Poor & Taylor (1999) ja 

Artell (2013). 

Garrod & Willisin (1999) mukaan hedoninen hintafunktion estimointi on helpoiten 

ratkaistavissa regressiomallintamisen avulla ja pienimmän neliösumman 

menetelmällä (PNS-menetelmä, engl. ordinary least squares, OLS). 

Regressiomallissa tarkoituksena on, että yllä mainitut muuttujat (WQ, L, Z ja S) 
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selittävät selitettävää muuttujaa (p) mahdollisimman hyvin. Regressiomallin 

selittävyyttä mitataan selityskertoimella (R
2
). Regressiomalli selittää selitettävää 

muuttujaa sitä paremmin, mitä korkeampi selityskerroin on. Selitettävien muuttujien 

valinta regressiomalliin täytyy olla hyvin perusteltu ja harkittu, jotta regressiomalli 

on tilastollisesti merkitsevä. Yksitäisten muuttujien tilastollista merkitsevyyttä 

tarkastellaan t -testin p -arvolla. Mikäli p – arvo on < 0,10 tulosta voidaan pitää 

tilastollisesti merkitsevänä. (Stock & Watson 2011) Tutkielmassa käytetään 

muuttujien merkitsevyystasoina p < 0,10, p < 0,05 ja p < 0,01. Koko mallin 

merkitsevyyttä mitataan F – testin tuloksella. Jos F – testin p – arvo on < 0.01, 

voidaan mallia pitää tilastollisesti merkitsevänä. Pienimmän neliösumman 

menetelmä on harhainen, mikäli estimoivasta regressiomallista puuttuu olennainen 

selittävä muuttuja. Puuttuvaa selittäjää sanotaan pois jätettyjen muuttujien harhaksi. 

Harha voidaankin helpoiten poistaa lisäämällä muuttuja malliin selittäväksi tekijäksi. 

(Stock & Watson 2011) 

Regressiomallia laadittaessa on tarkastettava, että aineiston otoskoko on riittävä. 

Monimuuttujaregressiomallissa suositellaan, että otoskoko olisi vähintään 50 

havaintoa. Tutkielmassa käytetyn aineiston koko on 1266 havaintoa, joten tutkielman 

tulokset ovat otoskoon kannalta luotettavia. Hedonisten hintojen menetelmän avulla 

kiinteistön hinnan selvittämiseen hyödynnettävät selittävät muuttajat käydään läpi 

taulukossa 7.  

Taulukko 7. Regression muuttujat 

n = 1 266 
  

Min Max Keskiarvo keskihajonta 

Selitettävä tekijä, p 
     

Kiinteistön hinta € 
 

500 470000 50881 42298 

Veteen liittyvät ominaisuudet, WQ 
    

Erinomainen vedenlaatu 0 1 0,277 0,447 

Hyvä vedenlaatu 
 

0 1 0,327 0,469 

Tyydyttävä vedenlaatu 0 1 0,184 0,387 

Välttävä vedenlaatu 
 

0 1 0,045 0,207 

Huono vedenlaatu 
 

0 1 0,003 0,057 

Merenranta 
 

0 1 0,071 0,258 

Jokiranta 
  

0 1 0,038 0,192 
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n = 1 266 
  

Min Max Keskiarvo keskihajonta 

Järviranta 
  

0 1 0,589 0,492 

Lampiranta 
 

0 1 0,014 0,118 

Saariranta 
 

0 1 0,122 0,327 

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet, L 
    

Pääkaupunkiseutu 
 

0 1 0,069 0,254 

Etelä-Suomi (pois lukien pääkaupunkiseutu) 0 1 0,288 0,453 

Itä-Suomi 
  

0 1 0,318 0,466 

Länsi-Suomi 
 

0 1 0,212 0,409 

Pohjois-Suomi 
 

0 1 0,097 0,296 

Ahvenanmaa 
 

0 1 0,002 0,046 

Etäisyys maakuntakeskukseen (km) 4,90 388,5 52,4 45,4 

Kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet, Z 
    

Rantakaava 
 

0 1 0,241 0,428 

Ei kaavaa 
  

0 1 0,433 0,495 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet, S 
    

Aukeaa itään 
 

0 1 0,212 0,409 

Aukeaa länteen 
 

0 1 0,241 0,428 

Aukeaa pohjoiseen 
 

0 1 0,195 0,396 

Aukeaa etelään 
 

0 1 0,217 0,412 

Tontin kokonaispinta-ala (hehtaareissa) 0,2 2 0,545 0,361 

Peltoa (ha) 
 

0 1,82 0,002 0,06 

Metsää (ha) 
 

0 2 0,021 0,145 

Muuta maata (ha) 
 

0 1,98 0,015 0,117 

Regressiomallissa selittävät muuttujat voivat olla määrällisiä ja kategorisia muuttujia. 

Mikäli kategorista muuttujaa käytetään regressiomallissa selittävänä muuttujana, saa 

muuttuja arvon 1 tai 0. Tällöin kategorisesta muuttujasta käytetään nimitystä 

binäärimuuttuja tai dummy – muuttuja.  Tutkielman regressiomallissa käytetään 

molempia muuttujia. 

Tutkielmassa tutkitaan maksuhalukkuutta vedenlaatuun ja vedenlaatu on 

regressiomallissa binäärimuuttuja. Havorsen & Palmquist (1980) mukaan 
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binäärimuuttujasta saataisiin vielä tarkempi prosenttimuutoksen arvo. Vedenlaadun 

yhden yksikön prosentuaalinen vaikutus selittävään eli hintaan laskettaisiin kaavalla, 

100*g=100*(Expc -1)                                  (20) 

missä exponenttiluku on arvo 2.718281828 ja c on vedenlaadun kerroin 

regressiomallista. Tulosten esittämisen selkeyden vuoksi tutkielmassa ei ole käytetty 

Havorsenin & Palmquistin (1980) mallia tulosten analysoinnissa.  

Kiinteistöjen hinnoissa oli suuria eroja. Halvin kiinteistö oli maksanut 500 euroa ja 

kallein 470 000 euroa. Vaikkakin kalleimman kiinteistön hinta lähentelee jo puolta 

miljoonaa euroa, ei aineiston kiinteistöjen keskiarvo kuitenkaan nouse kuin hieman 

yli 50 000 euroon. On kuitenkin huomioitava, että pienimmän neliösumman 

menetelmä on herkkä poikkeaviin havaintoihin. Aineiston kallein kiinteistö oli 

huomattavasti korkeampi kuin seuraavaksi kallein 355 000 euroa. Näitä ei 

kuitenkaan tule poistaa tarkastelusta, koska näille löytyy luonnollinen selitys. 

Kalleimmat kiinteistöt sijaitsivat Etelä-Suomessa ja erityisesti pääkaupunkiseudun 

läheisyydessä. 

Vedenlaatu on määritelty viiden käyttökelpoisuusluokan mukaisesti erinomaisesta 

huonoon. Kaikki nämä viisi vedenlaadun muuttujaa ovat aineistossa binäärimuuttujia 

(dummy – muuttujina), eli saavat arvon 1 tai 0. Taulukon 6 mukaan aineiston 

vedenlaaduista 33 % on erinomaisessa tilassa, 39 % hyvässä tilassa, 22 % 

tyydyttävässä ja vain 6 % välttävässä/huonossa tilassa. Suurin osa myydyistä 

kiinteistöistä sijaitsee järvien lähistöllä. Tätä tosin selittää Suomessa olevien järvien 

määrä. Lisäksi aineisto on rajattu siten, että siinä on huomioitu vain ne kiinteistöt, 

jotka sijaitsevat maksimissaan 250 metrin päässä vesistöstä. Veteen liittyvistä 

ominaisuuksista vedenlaadun lisäksi on otettu huomioon, missä vesistössä kiinteistö 

sijaitsee. Näitä muuttujia ovat järvi-, joki-, meri-, lampi- ja saariranta. 

Alueet on jaettu samaa NUTS -tasoa käyttäen kuin ehdollisen arvottamisen 

menetelmässä. Regressiomallissa muuttujina ovat vuoden 2005 määritelmän 

mukaiset NUTS 2 -tasot eli suuralueet Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi, 
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Pohjois-Suomi ja Ahvenanmaa. Pääkaupunkialue on eroteltu pois Etelä-Suomesta, 

koska yksi viidesosa suomalaisista asuu pääkaupunkialueella. Alueen asuntojen 

kysyntä ja asuntojen hintojen oletetaan olevan huomattavasti muita alueita suurempia 

ja näin ollen vääristävän Etelä-Suomen suuralueen reliabiliteettia. Kaikki tasot ovat 

binäärimuuttujia ja saavat arvot nollasta yhteen. Sijaintiin liittyvissä ominaisuuksissa 

on huomioitu myös kiinteistön etäisyys lähimpään maakuntakeskukseen. 

Maakuntakeskuksella tarkoitetaan maakunnan keskuskaupunkia. Aineiston pisin 

matka kiinteistöltä maakuntakeskukseen oli 388 kilometriä. Tämä selittyy Pohjois-

Suomen pinta-alalla, joka on selvästi suurin ja etäisyydet maakuntakeskukseen 

saattavat hyvinkin kasvaa suuriksi. Keskimääräisesti etäisyys maakuntakeskukseen 

oli 52 kilometriä. Regressiomallissa etäisyys lähimpään maakuntakeskukseen on 

määrällinen muuttuja. Yleisesti voidaan sanoa, että etäisyys maakuntakeskuksesta 

vaikuttaa negatiivisesti kiinteistön hintaan. 

Kaavoituksessa huomioon otettiin vain rantakaava- ja ei- kaavaa – muuttujat, koska 

pääosa kiinteistöistä sijaitsee kaupunkialueiden ulkopuolella. Rantakaavasta 

käytetään myös nimitystä ranta-asemakaava, joka on yksityiskohtainen suunnitelma 

alueen rakentamisesta ja maankäytöstä. Rantakaavaa käytetään usein 

lomakiinteistöjen järjestämiseksi ranta-alueilla. Rantakaava selkeyttää alueen 

rakentamismahdollisuuksia ja sillä on todennäköisesti merkitystä kiinteistön 

markkina-arvoon. Myös kaavamuuttujat ovat menetelmässä binäärimuuttujia. 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet jakautuvat tontin avautumisen suuntaan ja tontin 

kokoon ja tontin maaperään. Tontin suunta vaikuttaa suuresti tontille paistavan 

määrään. Etelään avautuvalla tontilla päivänvaloa on eniten ja pohjoiseen 

avautuvalla tontilla vähiten, siksi päivänvalon kiertokulku kannattaa ottaa huomioon. 

Nykyään tällä olisi merkitystä esimerkiksi energiataloudellisiin 

käyttömahdollisuuksiin ja sitä kautta kiinteistön hintaan, mutta ei vielä vuonna 2004. 

Avautumisen suunta on binäärimuuttuja. Tontin kokonaispinta-alan lisäksi 

muuttujiin on määritelty tontilla sijaitsevien peltojen, metsän ja muun maan pinta-

alat, mitkä ovat määrällisiä muuttujia. Koska aineistossa kyseessä on vapaa-ajan 

kiinteistöt, muulla kuin kokonaispinta-alalla saattaa olla negatiivinen merkitys 

kiinteistön arvon määritykseen.  
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Hedonisten hintojen menetelmässä on paljon pois jätettyjä (omitted variables) 

muuttujia, jotka selittäisivät kiinteistön hintaan. Pois jätettyjen muuttujien myötä 

hinnan selitysaste paranee, mutta samalla se vaikeuttaa selitysasteen tulkintaa. 

Tällaisia pois jätettyjä muuttujia ovat rakennukset ja rakennusta kuvaavat 

ominaisuudet. Rakennuksilla on selvä vaikutus kiinteistön hintaan. Esimerkiksi 

samoilla ominaisuuksien joukolla WQ, L, Z ja S oleva kiinteistön hinta on eri, mikäli 

kiinteistöllä sijaitsee rakennuksia. Rakennuksista saatavaa tietoa aineistossa olisi 

muun muassa kiinteistön sähköistys, viemäröinti, pinta-ala ja ikä. Tutkielmassa 

kuitenkin tarkastellaan vedenlaadun merkitystä kiinteistöjen hintaan, joten 

tutkielmassa keskitytään huomioimaan mahdollisimman paljon juuri kiinteistön 

ympäristöön ja maaperään liittyviä selittäjiä. Lisäksi yllä olevilla muuttujilla tulokset 

ovat vertailukelpoisia Artellin (2013) tutkimuksen kanssa. 

Tutkielmassa regressionmallintamisessa ja tulosten analysoinnissa hyväksikäytetään 

Eviews -ohjelmistoa. 

 



66 

7 TULOKSET 

7.1 Ehdollisen arvottamisen menetelmän tulokset 

Ehdollisen arvottamisen menetelmän kysymysten tulokset käydään läpi samassa 

järjestyksessä kuin kysymykset esitettiin kyselytutkimuksessa. Ensimmäisenä 

avataan kyselytutkimuksen kysymys maksuhalukkuudesta kysymys nro. 35, sitten 

mahdollinen maksuhaluttomuus syineen kysymys nro. 36 ja viimeisenä vastanneiden 

kotitalouksien tulot kysymys nro. 55. Alueellisina rajauksina kaikissa käytetään 

NUTS – tasoja. 

Kyselytutkimuksessa esitettiin kuluttajalle kuvitteellinen tilanne, jossa ostohetkellä 

mökin läheisyydessä olevan vesistön vedenlaatu olisi ollut erinomainen. Tämän 

jälkeen kysymyksessä pyydetään määrittelemään, kuinka paljon kuluttaja olisi ollut 

valmis maksamaan lisää erinomaisesta vedenlaadusta kiinteistön hinnassa. Koska 

alueellisia rajauksia ei tehdä tässä vaiheessa, kyseessä on NUTS 1 – taso eli koko 

Suomi. Tuloksissa on huomioitava, että erinomaisen vedenlaadun omaavia vesistöjä 

aineistossa oli yhteensä 266 kappaletta ja prosentuaalisesti 39 % aineistosta. Tällöin 

osassa kyselyyn vastanneiden kiinteistön omistajien läheisyydessä olevan vesistön 

vedenlaatu on jo erinomaisella tasolla. Kyselyn vastausjakauma on taulukossa 8. 

Taulukko 8. Subjektiivinen maksuhalukkuus NUTS 1 -tasolla 

Maksuhalukkuus (€) 
 

Havainnot Prosenttia 

0 
 

467 54,4 

alle 250  21 2,4 

250 - 499  26 3,0 

500 - 999  34 4,0 

1 000 – 1 999  72 8,4 

2 000 – 4 999  110 12,8 

5 000 – 9 999  70 8,2 

10 000 - 24 999  43 5,0 

yli 25 000  15 1,7 

Yhteensä 
 

858 100,0 

Puuttuu 
 

408 
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N = 1 266 

 

Kyselyn tuloksista ilmenee, että 54,4 % kyselyyn vastanneen maksuhalukkuus 

erinomaiseen vedenlaatuun on 0 euroa.  Seuraavaksi suurin maksuhalukkuusluokka 

on 2 000-4 999 euroa, jonka osuus vastauksista on noin 13 %.  Tulosten mukaan 

suomalaiset eivät ole valmiita maksamaan erinomaisesta vedenlaadusta, koska yli 

puolet vastaajista koki olevansa maksuhaluttomia erinomaista vedenlaatua kohtaan. 

Tuloksiin on kuitenkin suhtauduttava varoen, koska selityksenä vastauksille voi olla 

Suomen vesistöjen nykytila. Sieväsen (2001,2010) mukaan Suomessa järvien 

pintavesistä erinomaisella taikka hyvällä tasolla oli kolme neljäsosaa ja jokivesistä 

noin puolet sekä rannikkovesistä n. 40 %.   

Seuraavaksi tutkielmassa tarkastellaan maksuhalukkuutta NUTS 2 -tasoilla, jotta 

voimme havaita, onko maksuhalukkuudessa eroja suuralueiden välillä. Taulukossa 9 

on eritelty maksuhalukkuus erinomaiseen vedenlaatuun eri suuralueilla. Havainnoista 

on jätetty pois Ahvenanmaa, koska Ahvenanmaalta aineistossa oli vain yksi 

havainto. 

Taulukko 9. Subjektiivinen maksuhalukkuus NUTS 2 -tasolla 

Maksuhalukkuus (€) 
  

Suuralue (NUTS2) 
  

 
Uusimaa Muu Etelä-S Itä-S Länsi-S Pohjois-S Yht. 

0 21 134 133 104 67 459 

alle 250  1 5 7 4 3 20 

250 - 499  2 9 4 7 4 26 

500 - 999  2 11 6 6 9 34 

1000 - 1999  4 18 21 23 4 70 

2000 - 4999  6 36 31 24 12 110 

5000 - 9999  9 21 15 19 6 70 

10000 - 24 999  8 16 10 8 1 43 

yli 25000  6 5 0 3 1 15 

Yhteensä 59 255 227 198 107 847 

Taulukosta 9 voidaan todeta, että maksuhalukkuudessa on pieniä eroja suuralueiden 

välillä. Uudellamaalla maksuhalukkuus on nollassa 36 % vastanneista, kun muualla 
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Etelä-Suomessa ja Länsi-Suomessa kyseisen maksuhalukkuuden osuus on 53 %. Itä-

Suomessa ja Pohjois-Suomessa maksuhalukkuuden osuus on 59 % vastanneista. Tätä 

voitaneen selittää vedenlaadun maantieteellisillä eroilla. Sieväsen mukaan (2001, 

2010) yleisesti Suomessa veden laatu paranee, kun siirrytään maantieteellisesti 

etelästä pohjoiseen ja lännestä itään. Huomion arvoinen alueellinen seikka on myös, 

että Uudellamaalla 10 % vastanneista olisi valmis maksamaan erinomaisesta 

vedenlaadusta yli 25 000 euroa, kun muissa suuralueilla halukkuus on yhden 

prosentti yksikön luokassa.  

Tutkielmassa selvitetään vielä maksuhalukkuuden eroavaisuuksia NUTS 3 – tasolla. 

Taulukosta 10 nähdään, onko NUTS 2 – tasojen sisällä merkittäviä poikkeamia. 

Taulukko 10. Subjektiivinen maksuhalukkuus NUTS 3 -tasolla 

Maakunta (NUTS 3 -tasot) 
  

Maksuhalukkuus (€) 
   

 
0 alle 250  

250 - 

499  

500 - 

999  

1000- 

1999  

2000- 

4999  

5000 - 

9999  

10000 

-24999 

yli 

25000  
Yht. 

           

Uusimaa 15 1 2 2 2 5 7 4 3 41 

Varsinais-

Suomi 
38 2 3 1 10 14 6 7 4 85 

Satakunta 13 0 2 1 3 5 2 1 0 27 

Kanta-Häme 32 2 2 2 3 7 5 4 0 57 

Pirkanmaa 46 1 3 3 10 7 9 5 2 86 

Päijät-Häme 28 0 2 3 2 6 2 0 0 43 

Kymenlaakso 17 1 0 2 2 3 3 5 0 33 

Etelä-Karjala 19 0 2 3 1 6 5 0 1 37 

Etelä-Savo 62 3 1 2 10 12 9 5 0 104 

Pohjois-Savo 34 3 2 3 4 8 3 1 0 58 

Pohjois-

Karjala 
25 1 1 1 3 7 3 3 0 44 

Keski-Suomi 34 3 1 1 7 10 5 1 1 63 

Etelä-

Pohjanmaa 
6 0 0 0 2 2 3 1 0 14 

Pohjanmaa 5 0 1 1 1 0 0 0 0 8 

Keski-

Pohjanmaa 
4 0 1 1 0 1 2 0 0 9 
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Pohjois-

Pohjanmaa 
33 2 2 2 3 7 4 1 0 54 

Kainuu 12 0 0 0 4 4 0 1 0 21 

Lappi 30 1 1 6 1 4 0 0 1 44 

Itä-Uusimaa 6 0 0 0 2 1 2 4 3 18 

Ahvenanmaa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Yhteensä 459 20 26 34 70 110 70 43 15 847 

NUTS 3 – tasoissa ei nouse esille yhtään maakuntaa, missä vedenlaadulla olisi 

erilainen maksuhalukkuus kuin NUTS 2 – tasoissa. Varsinais-Suomessa 

maksuhalukkuus > 1000 euroa oli 48 % ja maksuhaluttomuus 45 %, kun taas Itä-

Uusimaalla maksuhalukkuus > 1000 euroa oli 68 %. Tämä kuvastaa, että Etelä-

Suomessa maksuhalukkuus erinomaista vedenlaatua kohtaan on korkeampaa kuin 

esimerkiksi Lapissa, missä maksuhaluttomuus on 68 %.  

Taulukossa 11 tarkastellaan maksuhalukkuutta, kun jaetaan aineiston havainnot 

rakentamattomiin ja rakennettuihin kiinteistöihin. Tuloksista selviää, ettei näiden 

välillä ole eroavaisuutta. Kiinteistön omistajista, joiden kiinteistöllä ei ole 

rakennuksia, 52.5 % vastasivat olevansa valmiita maksamaan erinomaisesta 

vedenlaadusta 0 euroa. Vastausprosentti oli rakennuksia olevilla tontin omistajilla 

55.4 %.  

Taulukko 11. Subjektiivinen maksuhalukkuus (ei-rakennuksia ja rakennuksia) 

Maksuhalukkuus (€) Ei -rakennuksia Rakennuksia Yhteensä 

    

0 146 319 465 

alle 250  4 16 20 

250 - 499  5 21 26 

500 - 999  11 23 34 

1 000 – 1 999  28 43 71 

2 000 – 4 999  42 68 110 

5 000 – 9 999  25 45 70 

10 000 - 24 999  14 29 43 

yli 25 000  3 12 15 
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Yhteensä 278 576 854 

Koska yli puolet kaikista vastaajista oli vastannut maksuhalukkuudeksi 0 euroa, oli 

jatkokysymys siihen liittyen hyvä tarkentamaan vastaajien vastausta. Kysymykseen 

pyydettiin vastaamaan, mikäli oli valinnut aiemmassa kysymyksessä vaihtoehdon a). 

Jatkokysymyksellä pyrittiin selvittämään vastanneiden maksuhaluttomuus 

erinomaiseen vedenlaatuun. Taulukossa 12 selviää vastanneiden jakauma 

kysymykseen nro. 36. 

Taulukko 12. Subjektiivinen maksuhaluttomuus NUTS 1 -tasolla 

Vaihtoehdot Havainnot Prosentit 

Rahatilanne ei salli 76 15,5 

Vedenlaatu riittävä 346 70,6 

Muu, mikä? 68 13,9 

Yhteensä 490 100,0 

Puuttuu 776 
 

 
N = 1 266 

 

Tuloksista nähdään, että yli 70 % vastanneista koki, että nykyinen vedenlaatu on 

riittävä. Tähän selityksenä voidaan nähdä, että vastaajat näkivät pintavesien tilan 

samanlaisena kuin havainnot sen tilasta oikeasti ovat. Lisäksi täytyy korostaa, että 

aineiston vesistöistä 266 oli erinomaisessa kunnossa ja yhteensä erinomaisen ja 

hyvän vedenlaadun vesistöjä aineistossa oli yhteensä 61 %. Aineiston jakaumaa 

tukee Sievänen (2001,2010) tekemät tutkimukset, missä tuloksena oli, että Suomessa 

järvien pintavesistä erinomaisella taikka hyvällä tasolla vuonna 2010 oli kolme 

neljäsosaa. Jokivesistä puolet ja rannikkovesistä noin 40 % oli erinomaisella taikka 

hyvällä tasolla. 15 % vastanneista näki, että nykyinen rahatilanne ei sallinut maksaa 

vedenlaadun parantumisesta kiinteistön läheisyydessä. Toiset 15 % näki, että syy 

maksuhaluttomuuteen oli jokin muu kuin nämä kaksi edellistä. Näistä vastauksista 

esille tuli muun muassa se, että osa vastanneista oli kuivanmaan kiinteistön omistajia, 

jolloin veden arviointi oli vaikeaa.  
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Kyselyyn vastanneiden maksuhaluttomuutta selvitettiin myös alueellisilla eroilla. 

Ensimmäiseksi selvitettiin vaihtoehtojen jakautuminen NUTS 2 – tasojen mukaisesti 

taulukossa 13. 

Taulukko 13. Subjektiivinen maksuhaluttomuus NUTS 2 -tasolla 

Vaihtoehdot 
 

Suuralue (NUTS 2 -taso) 
 

 
Uusimaa 

muu Etelä-

Suomi 
Itä-Suomi 

Länsi-

Suomi 

Pohjois-

Suomi 
Yht 

Rahatilanne ei 

salli 
5 16 27 17 9 74 

Vedenlaatu 

riittävä 
15 103 91 78 52 339 

Muu, mikä? 4 28 14 12 10 68 

Yht. 24 147 132 107 71 481 

Rahatilanteen vaikuttaminen erinomaisen vedenlaadun maksuhaluttomuuteen, on 

alueellisesti 10 – 20 %, NUTS1-tasolla sen ollessa 15.5 %, joten poikkeamaa ei ole. 

Vedenlaadun riittäminen vaikuttaa eniten Pohjois- ja Länsi-Suomessa, sen ollessa 73 

%. Uusimaalla vedenlaadun nykytilan riittävyys vaikuttaa 63 % verran. Tässäkään 

tapauksessa poikkeamia ei ole NUTS 1 -tasoon verrattaessa. 

Seuraavaksi poikkeamia etsitään NUTS 3 -tasolla, jotta nähdään onko vastauksissa 

eroja NUTS 1- ja NUTS 2 – tasojen suhteen.  

Taulukko 14. Subjektiivinen maksuhaluttomuus NUTS 3 -tasolla 

NUTS 3 -tasot 
 

Vaihtoehdot 
 

 
Rahatilanne ei salli 

Vedenlaatu 

riittävä 
Muu, mikä? Yht. 

Uusimaa 2 12 4 18 

Varsinais-Suomi 6 28 9 43 

Satakunta 1 10 5 16 

Kanta-Häme 4 20 11 35 

Pirkanmaa 9 35 2 46 

Päijät-Häme 2 23 3 28 

Kymenlaakso 1 17 3 21 

Etelä-Karjala 3 15 2 20 
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Etelä-Savo 11 45 8 64 

Pohjois-Savo 9 22 2 33 

Pohjois-Karjala 3 18 3 24 

Keski-Suomi 6 26 3 35 

Etelä-Pohjanmaa 0 4 2 6 

Pohjanmaa 1 3 0 4 

Keski-Pohjanmaa 2 3 0 5 

Pohjois-Pohjanmaa 3 26 5 34 

Kainuu 4 6 1 11 

Lappi 4 23 5 32 

Itä-Uusimaa 3 3 0 6 

Yhteensä 74 339 68 481 

Taulukosta 14 selviää, että NUTS 3 – tasoissa ei löytynyt poikkeamia, joten sama 

trendi jatkuu, kuin NUTS 2 -tasoilla vertailtaessa.  

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös vastaajien kotitalouksien yhteenlasketut 

kuukausitulot (bruttotulot). Tutkielmassa tulotasoilla pyritään selittämään kuluttajien 

maksuhaluttomuutta taikka maksuhalukkuutta vedenlaatua kohtaan. 

Taulukko 15. Tuloluokat NUTS 1 -tasolla 

Kotitalouden tulot (€) Havainnot Prosentit 

Ei tuloja 4 ,3 

Alle 1 000 11 ,9 

1 000 – 1 499 18 1,5 

1 500 – 1 999 36 3,0 

2 000 – 2 499 84 7,0 

2 500 – 2 999 63 5,2 

3 000 – 3 499 93 7,7 

3 500 – 4 499 151 12,6 
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4 500 – 5 499 184 15,3 

5 500 – 6 499 192 16,0 

6 500 – 8 499 187 15,5 

8 500 – 10 000 75 6,2 

yli 10 000 105 8,7 

Yhteensä 1 203 100,0 

Puuttuu 63 
 

 
N = 1 266 

 

Taulukossa 15 suurin tuloluokka on 5 500 – 6 499 euroa, jonka osuus on 16 %. 

Hyvin lähellä tätä ovat tuloluokat 4 500 – 5 499 euroa ja 6 500 – 8 499 euroa, joiden 

kummankin osuus on noin 15.5 %. Nämä kolme tulotasoa kattavat melkein puolet 

vastanneiden vastauksista. Taulukosta saadut tulokset vastaavat Tilastokeskuksen 

barometria; Kotitalouksien tulojen rakenne tuloluokittain vuonna 2014. 

Kuten aiemmissakin kysymyksissä, selvitetään tulotasojen mahdollisia erovaisuuksia 

myös NUTS 2 – tasoja käyttäen. Tulos nähdään taulukossa 16.  

Taulukko 16. Tuloluokat NUTS 2 -tasolla 

Kotitalouden 

tulot (€)  
Suuralue (NUTS 2 -taso) 

  

  
Uusimaa 

muu 

Etelä-

Suomi 

Itä-

Suomi 

Länsi-

Suomi 

Pohjois-

Suomi 
Amaa Yht. 

 

Ei tuloja 

 
0 3 0 1 0 0 4 

 
Alle 1000 0 4 6 0 1 0 11 

 
1000 – 1499 2 3 6 2 5 0 18 

 
1500 - 1999 1 8 14 8 4 0 35 

 
2000 - 2499 4 22 29 18 10 0 83 

 
2500 - 2999 7 21 16 14 5 0 63 

 
3000 - 3499 3 27 25 21 16 0 92 
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3500 - 4499 15 42 39 33 21 0 150 

 
4500 - 5499 5 52 58 45 20 0 180 

 
5500 - 6499 11 52 61 44 20 0 188 

 
6500 - 8499 11 64 54 36 20 1 186 

 
8500 -10000 6 25 20 16 7 0 74 

 
yli 10000 15 42 13 23 11 0 104 

 

 

Yht. 
80 365 341 261 140 1 1188 

Tarkasteltaessa tuloluokkia NUTS 2 -tasoilla, voidaan huomata, että Itä-Suomessa on 

eniten kappalemääräisesti alimpien tuloluokkien vastauksia. Uudellamaalla ja 

muualla Etelä-Suomessa on taas kappalemääräisesti eniten suurimpien tuloluokkien 

vastauksia. Tätä voidaan selittää myös Uudenmaan ja Etelä-Suomen korkeammilla 

elintasoilla. Tilastokeskuksen (2014) tekemän tilaston mukaan Uudellamaalla 

palkansaajien tulojen mediaani oli 3 217 euroa kuukaudessa, kun muissa 

maakunnissa se ei ylittänyt 3 000 euroa. Tulot olivat kaikkein pienimmät Etelä-

Savossa (Itä-Suomi) ja Etelä-Pohjanmaalla (Länsi-Suomi) noin 2 700 euroa. 

Maakuntien väliset erot johtuvat osittain maakuntien ammattirakenteesta.  

Kuitenkaan tulotasoilla ei voida suoraan selittää kuluttajien maksuhaluttomuutta tai 

maksuhalukkuutta. Tulosten perusteella tutkielmassa ei ole tämän enempää aihetta 

tutkia tulotasojen merkitystä maksuhalukkuuteen. 

7.2 Hedonisten hintojen menetelmän tulokset 

Hedonisten hintojen menetelmän regressioanalyysit tehtiin käyttäen pienimmän 

neliösumman menetelmää. Ensimmäisessä regressioanalyysissa käytetään log – 

lineaarista mallia. Regressioanalyysin tulokset jakamattomalle aineistolle 

tutkielmassa käytetylle mallille esitetään taulukossa 17. 

Taulukko 17. Regressioanalyysi (rakennuksia ja ei-rakennuksia) 

Muuttuja kerroin t-arvo P-arvo 
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Vakiotermi 10.88614*** 90.20321 0.0000 

Veteen liittyvät ominaisuudet, WQ 
  

Erinomainen vedenlaatu 0.387089*** 5.643503 0.0000 

Hyvä vedenlaatu 0.130358** 2.044631 0.0412 

Välttävä vedenlaatu 0.118225 1.004049 0.3156 

Huono vedenlaatu -0.160825 -0.364673 0.7154 

Jokiranta -0.462127*** -2.657536 0.0080 

Meriranta 0.360226*** 3.788100 0.0002 

Saariranta -0.149128* -1.953378 0.0511 

Lampiranta 0.135428 -0.730993 0.4650 

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet, L 
   

Etelä-Suomi (pois lukien pääkaupunkiseutu) -0.206538* -1.876511 0.0609 

Itä-Suomi -0.760374*** -6.893475 0.0000 

Länsi-Suomi -0.292893*** -2.587931 0.0098 

Pohjois-Suomi -0.866557*** -5.735549 0.0000 

Ahvenanmaa -1.256784*** -2.722970 0.0066 

Etäisyys maakuntakeskukseen -0.000003*** -2.865057 0.0043 

Kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet, Z 
  

Rantakaava 0.244585*** -4.150364 0.0000 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet, S 
  

Aukeaa itään 0.230165*** 3.239116 0.0012 

Aukeaa pohjoiseen 0.213787*** 3.060467 0.0023 

Aukeaa länteen 0.064553 0.957565 0.3385 

Tontin kokonaispinta-ala (ha) 0.00002*** 2.771518 0.0057 

Peltoa (ha) -0.00005*** -6.170576 0.0000 

Metsää (ha) -0.0000251 -1.476446 0.1402 

Muuta maata (ha) -0.000043 -0.858849 0.3907 

    

Selitysaste (R
2
) 0.244907 

  

Korjattu selitysaste (Adjusted R
2
) 0.226115 

  

N=907 
   

    

Merkitsevyystasot : *** < 1%, ** < 5%, * < 10% 

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
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Mallin korjattua selitysastetta (Adj. R
2
) voidaan pitää hyvänä, kun huomioidaan, että 

regressiossa ei ole huomioitu kiinteistön mahdollisia rakennuksia ja sen 

ominaisuuksia. Analyysin F – arvo on 18.4. F -testin p – arvo on 0.000, joten malli 

on tilastollisesti merkitsevä. Havaintomäärä laski alkuperäisestä 1 266:stä 907:ään 

johtuen siitä, että kaikkiin kiinteistöihin ei löytynyt regressiossa vaadittuja tietoja, 

mutta havaintojen määrä on edelleen riittävä.  

Viitemuuttujina regressiossa on käytetty seuraavanlaisia tilanteita; järvirannalla 

sijaitsevan kiinteistön vesistön vedenlaatu on tyydyttävä, kiinteistö sijaitsee 

pääkaupunkiseudulla ja tontti aukeaa etelään eikä kiinteistöissä ole kaavaa. 

Regressiossa nähdään, paljonko kuluttajien maksuhalukkuus on muutosta kohtaan. 

Mikäli muutos on positiivinen, on kuluttaja valmis maksamaan enemmän kyseisestä 

muuttujan muuttumisesta. Mikäli muutos on negatiivinen, on kuluttaja valmis 

maksamaan vähemmän muuttujan muuttumisesta. Lisäksi taulukosta 17 selviää, 

onko kyseinen muuttujan muutos tilastollisesti merkitsevä. 

Tuloksista nähdään, että vedenlaadun paraneminen vaikuttaa kiinteistöjen hintaan 

positiivisesti. Vedenlaadun muutos tyydyttävästä erinomaiseen vedenlaatuun 

vaikuttaa kiinteistöjen hintaan nostavasti 38 %. Vedenlaadun muutos hyvään nostaa 

kiinteistön hintaa 13 %. Molemmat tulokset ovat tilastollisesti merkittäviä. 

Euromäärällisesti erinomaisesta vedenlaadusta ollaan valmiita maksamaan 14 839 

euroa enemmän kuin tyydyttävästä vedenlaadusta. Hyvästä vedenlaadusta 

maksuhalukkuus on 5 169 euroa. Vedenlaadun huonontuminen välttävään ja 

heikkoon eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Meren rannalla sijaitsevista 

kiinteistöistä kuluttajat ovat valmiita maksamaan 36 % korkeampaa hintaa kuin 

järven rannalla sijaitsevista. Jokirannalla ja saarirannalla sijaitsevista kiinteistöistä 

kuluttajat ovat valmiita maksamaan vähemmän kuin järvirannalla olevista. 

Regressiomallissa sijainti jaettiin NUTS 2 -tasoihin. Regressioanalyysin tuloksista 

nähdään, että pääkaupunkiseudulla sijaitsevista kiinteistöistä ollaan valmiita 

maksamaan enemmän kuin muualla Suomen suuralueilla sijaitsevista kiinteistöistä. 

Etelä – ja Länsi – Suomessa sijaitsevista kiinteistöistä maksuhalukkuus on 

suurempaa kuin Itä – ja Pohjois – Suomessa sijaitsevista. Mitä kauempana kiinteistö 

on lähimmästä maakuntakeskuksesta, sitä enemmän se vaikuttaa negatiivisesti 
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kiinteistön hintaan. Tätä selittää varmasti myös, että suuri osa suomalaisista elää 

pääkaupunkiseudulla, jolloin kiinteistö sijaitsee lähempänä varsinaista kotia. Mikäli 

kiinteistön alueella on vahvistettu rantakaava, vaikuttaa se positiivisesti 

maksuhalukkuuteen. Syy tähän on todennäköisesti se, että rantakaava selkeyttää 

alueen rakentamismahdollisuuksia varsinkin rakentamattomien kiinteistöjen 

kohdalla. Sijaintiin ja kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet ovat kaikki tilastollisesti 

merkitseviä muuttujia. 

Mielenkiintoinen tulos kiinteistöjen avautumisen suhteen oli, että itään ja pohjoiseen 

avautuvista kiinteistöistä ollaan valmiita maksamaan enemmän kuin etelään 

avautuvista kiinteistöistä. Tällöin saadaan aamu ja päiväaurinko tontille. Analyysista 

saadut tulokset osoittavat, että edellä mainituista tonteista ollaan valmiita maksamaan 

jopa yli 20 % suurempaa hintaa. Länteen avautuvan kiinteistön arvo ei ole 

tilastollisesti merkitsevä. Tontin kokonaispinta-alalla on positiivinen vaikutus 

kiinteistön hintaan, mikä oli ehkä itsestäänselvyys jo ennen analyysin toteutusta. 

Muilla maaperän muuttujilla on negatiivinen vaikutus kiinteistön hintaan. Tämä on 

ymmärrettävää, koska vapaa-ajan kiinteistön hankintaa harkittaessa, ei haluta 

kiinteistöllä sijaitsevaa peltoa nurmen sijasta. Tosin näistä tuloksista vain pellon 

pinta-ala on merkitsevä. 

Taulukossa 17 esitetyn regressioanalyysin tuloksissa mukana on rakennetut ja 

rakentamattomat kiinteistöt. Muuttuuko vedenlaadun maksuhalukkuus rakennetuissa 

kiinteistöissä verrattuna rakentamattomiin kiinteistöihin? Tätä selvitetään seuraavissa 

kahdessa regressioanalyyseissa. Regressioanalyysien muuttujia on hieman karsittu 

verrattuna yllä tehtyyn regressioanalyysiin, jotta muuttujien selitys olisi helpommin 

havaittavissa. Taulukossa 18 esitetään log – lineaarisen regressioanalyysin tulokset. 

Taulukko 18. Regressioanalyysi (%) 

Muuttujat Kaikki Rakennuksia Ei rakennuksia 

 Kerroin kerroin kerroin 

Vakiotermi 10.92375*** 11.09497*** 9.833611*** 

Veteen liittyvät ominaisuudet, WQ 
   

Erinomainen vedenlaatu 0.387306*** 0.466608*** 0.620737*** 
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Hyvä vedenlaatu 0.120593* 0.147204** 0.317544*** 

Jokiranta -0.453594** -0.215420 -0.656806*** 

Meriranta 0.375151*** 0.273860** 0.658828*** 

Saariranta -0.139179 -0.246104*** -0.021956  

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet, L 
   

Etelä-Suomi (pois lukien pääkaupunkiseutu) -0.196077 -0.229167*** 0.001124 

Itä-Suomi -0.747383*** -0.747106*** -0.445259* 

Länsi-Suomi -0.283856* -0.307541*** -0.043849 

Pohjois-Suomi -0.867208*** -0.780705*** -1.004756*** 

Ahvenanmaa -1.206085* -2.027046*** 0.201169 

Etäisyys maakuntakeskukseen (km) -2.85E-06*** -0.000003*** -0.0000004 

Kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet, Z 
   

Rantakaava 0.234635*** 0.240170*** 0.112554 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet, S 
   

Aukeaa itään 0.211946*** 0.222780*** 0.093309 

Aukeaa pohjoiseen 0.185986*** 0.128884* 0.252928*** 

Tontin kokonaispinta-ala (ha) 0.00002** 0.00003*** 0.00002 

    

Selitysaste (R
2
) 0.236591 0.285200 0.338403 

Korjattu selitysaste  (Adjusted R2) 0.223739 0.265008 0.309555 

N  907 547 360 

    

Merkitsevyys tasot : *** < 1%, ** < 5%, * < 10% 
   

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
 

Selitysaste parani analyysissa, kun tehtiin jako kiinteistöjen olemassaolon välillä. Nyt 

korjattu selitysaste rakennettujen kiinteistöjen regressioanalyysissä on 0.265 ja 

rakentamattomien kiinteistöjen regressioanalyysissä 0.309. Molemmissa analyyseissa 

F- testin p-arvo on 0.000, joten ne ovat tilastollisesti merkittäviä. Tuloksista nähdään, 

että regressiota supistamalla erinomaisen ja hyvän veden laadun maksuhalukkuus ei 

juurikaan muuttunut alkuperäisestä regressiosta. Viitemuuttujana veteen liittyvissä 

ominaisuuksissa (WQ) on uudessa regressioanalyysissä tyydyttävä, välttävä ja huono 

vedenlaatu. Vedenlaadun muutoksella viitemuuttujasta erinomaiseen on edelleen 
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noin 38 % vaikutus kiinteistön hintaan. Rakennettujen kiinteistöjen kohdalla 

kuluttajat ovat valmiita maksamaan 47 % korkeampaa hintaa kiinteistöistä, jotka 

sijaitsevat erinomaisen vedenlaadun omaavan vesistön läheisyydessä. 

Rakentamattomien kiinteistöjen kohdalla erinomainen vedenlaatu nostaa kiinteistön 

hintaa 62 %. Tilastollisesti vedenlaadun tulokset ovat merkittäviä. Tuloksistaan 

voidaan nähdä, että rakennuttujen kiinteistöjen kohdalla kuluttajille myös muut 

ominaisuudet, kuten sijaintiin liittyvät ominaisuudet ovat merkittävämpiä kuin 

rakentamattomien kohdalla. Vedenlaadulla on suurempi prosentuaalinen vaikutus 

kiinteistön hintaan sekä veden laadun tulokset ovat tilastollisesti merkittävämpiä 

rakentamattomien kiinteistöjen kohdalla. Vedenlaadulla on merkitystä vapaa-ajan 

kiinteistöjen hintaan molemmissa tapauksissa sekä rakentamattomien että 

rakennettujen kiinteistöjen kohdalla. 

Edellisessä regressioanalyysissä, joka esitettiin taulukossa 18, tulokset näkyvät 

prosenttimuodossa. Jotta saadaan selville maksuhalukkuus myös euromääräisessä 

muodossa, tehdään regressioanalyysi käyttäen yhtälöä 18. Taulukossa 19 esitellään 

regressionanalyysin euromääräiset merkitykset.  

Taulukko 19. Regressioanalyysi (€) 

Muuttujat Kaikki Rakennuksia Ei rakennuksia 

 
kerroin Kerroin Kerroin 

Vakiotermi 62645.37*** 66501.69*** 32180.20*** 

Veteen liittyvät ominaisuudet, WQ 
   

Erinomainen vedenlaatu 14919.94*** 23959.17*** 16333.32*** 

Hyvä vedenlaatu 4670.979* 8463.382** 8544.780*** 

Jokiranta -13506.13** -9748.627 -13497.68*** 

Meriranta 25633.28*** 29440.50** 17039.97*** 

Saariranta -8356.406 -13355.56*** -5085.206 

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet, L 
   

Etelä-Suomi (pois lukien pääkaupunkiseutu) -8952.502 -10203.69*** -7096.781 

Itä-Suomi -38938.80*** -42105.86*** -27369.57* 

Länsi-Suomi -17171.99* -18544.17*** -14660.23 

Pohjois-Suomi -37980.41*** -43952.79*** -33719.37*** 

Ahvenanmaa -80334.50 -120309.7*** -13670.60 
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Etäisyys maakuntakeskukseen (km) -0.118247*** -0.119340*** -0.025521 

Kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet, Z 
   

Rantakaava 8649.408*** 20688.49*** 3880.532 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet, S 
   

Aukeaa itään 13933.96*** 17720.11 1772.925 

Aukeaa pohjoiseen 8366.996*** 7926.174 7923.831*** 

Tontin kokonaispinta-ala (ha) 2.257307** 3.138021 1.416938 

    

Selitysaste (R
2
) 0.223053 0.281189 0.355634 

Korjattu selitysaste  (Adjusted R2) 0.209973 0.260884 0.327537 

N  907 547 360 

    

White heteroskedasticity-consistent standard errors & covariance 
 

    

Merkitsevyys tasot : *** < 1%, ** < 5%, * < 10% 
  

Euromääräisesti kuluttajat ovat valmiita maksamaan erinomaisesta vedenlaadusta 

jakamattoman regressioanalyysin mukaan 14 919 euroa. Rakennettujen kiinteistöjen 

kohdalla erinomaisesta vedenlaadusta ollaan valmiita maksamaan 23 959 euroa 

korkeampaa hintaa kuin viitemuuttujien vedenlaadusta. Hyvästäkin vedenlaadusta 

kuluttajat ovat vielä valmiita maksamaan 8 463 euroa. Rakentamattomien 

kiinteistöjen kohdalla, vaikkakin prosentuaalisesti merkitys on suurin, erinomaisen 

vedenlaadun maksuhalukkuus 16 333 euroa ja hyvässä vedenlaadussa 8 544 euroa.  

Tutkimuksen tulokset ovat samankaltaisia kuin aiemmissa hedonisten hintojen 

menetelmien tutkimuksissa. Michael, Boyle & Bouchard (2000), Gibbs, Halstead & 

Boyle (2002), Horsch & Lewis (2009), Artell (2013) ja Tuttlen & Heintzemann 

(2015) tekemissä tutkimuksissa. Veden laadun merkitys kiinteistöjen hintaan on 

liikkunut 1- 40 % välillä. Tutkielman tulokset ovat lähellä vaihteluvälin ylälaitaa 

jakamattomassa aineistossa. Jaetussa aineistossa rakentamattomien merkitys on 62 % 

ja rakennettujen kohdalla arvo on 47 %. Arvot ovat huomattavasti aiempien 

tutkimustulosten yläpuolella, mutta tutkielmassa on käytetty viitemuuttujana 

tyydyttävää, välttävää ja huonoa vedenlaatua. Lisäksi täytyy huomioida, että 

vedenlaadun mittarilla ja tutkimuspaikalla on merkitystä tutkimusten tuloksiin. 
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Artellin (2013) tutkimuksessa erinomaisen vedenlaadun merkitys kiinteistön hintaan 

oli 30 % parempi verrattuna kiinteistöön tyydyttävällä vedenlaadulla. Joten 

objektiiviset jakamattoman aineiston tulokset ovat hyvin lähellä Artellin (2013) 

tutkimuksen tuloksia. Taulukossa 20 nähdään rinnakkain tutkielman 

regressioanalyysin tulokset ja Artellin (2013) tulokset. Tuloksista voidaan nähdä, että 

erinomaisen ja hyvän vedenlaadun tulokset ovat hyvin lähellä toisiaan. Artellin 

(2013) tutkimuksessa veteen liittyvien ominaisuuksien tulokset ovat samankaltaiset 

kuin tutkielman analyysin tulokset. Sijaintiin liittyvät ominaisuuksien tulokset ovat 

myös hyvin lähellä toisiaan. Kaavoitukseen liittyvissä ominaisuuksissa Artellin 

(2013) tutkimuksessa on laajempi määrä selittäviä tekijöitä kuin tutkielman 

regressiomallissa. Rantakaavan merkitys selitettävään muuttujaan on tutkimuksissa 

samankaltainen. Kiinteistön fyysisten ominaisuuksien tulokset poikkeavat 

tutkimusten välillä. Tämän tutkielman regressioanalyysin tulosten mukaan kuluttajat 

arvostavat enemmän itään ja pohjoiseen avautuvia kiinteistöjä kuin etelään avautuvaa 

kiinteistöä. Tulokset ovat tilastollisesti merkitseviä. Artellin (2013) tutkimuksen 

tuloksien mukaan, tontin avautumisen suunnalla ei ole merkitystä.  

Taulukko 20. Vertailevat regressiot (tutkielma ja Artell) 

Muuttujat Tutkielman regressio Artellin regressio 

 
Kerroin Kerroin 

   

Vakiotermi 10.886*** 10.240*** 

Veteen liittyvät ominaisuudet, WQ 
 

Erinomainen vedenlaatu 0.387*** 0.301*** 

Hyvä vedenlaatu 0.130** 0.128 

Välttävä vedenlaatu 0.118 -0.136 

Huono vedenlaatu -0.160 -0.647** 

Jokiranta -0.462*** -0.309*** 

Meriranta 0.360*** 0.399*** 

Saariranta -0.149* 
 

Lampiranta 0.135 
 

Sijaintiin liittyvät ominaisuudet, L 
  

Etelä-Suomi (pois lukien pääkaupunkiseutu) -0.206* -0.269*** 

Itä-Suomi -0.760*** -0.612*** 
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Länsi-Suomi -0.292*** -0.442*** 

Pohjois-Suomi -0.866*** -0.693*** 

Ahvenanmaa -1.256*** 
 

Saari 
 

-0.641*** 

Etäisyys maakuntakeskukseen -0.000003*** -0.002*** 

Kesämökkejä alueella 
 

0.000*** 

Kaavoitukseen liittyvät ominaisuudet, Z 
 

Yleiskaava 
 

0.383*** 

Rantakaava 0.244*** 0.364*** 

Asemakaava (guiding)  
 

0.331 

Asemakaava (binding)  
 

1.614*** 

Rantakaavan valmistuminen 
 

0.429*** 

Yleiskaavan valmistuminen 
 

0.450*** 

Kiinteistön fyysiset ominaisuudet, S 
  

Aukeaa itään 0.230*** -0.057 

Aukeaa pohjoiseen 0.213*** 0.009 

Aukeaa länteen 0.064 -0.004 

Tontin kokonaispinta-ala (ha) 0.00002*** 0.355*** 

Peltoa (ha) -0.00005*** -0.535 

Metsää (ha) -0.0000251 -0.460*** 

Muuta maata (ha) -0.000043 -0.221* 

   

Selitysaste (R2) 0.244 0.311 

N 907 1866 

   

***< 1%, **<5%, *<10% 
  

Euromääräinen maksuhalukkuus tyydyttävästä erinomaiseen vedenlaatuun on 

tulosten mukaan 14 839 euroa. Hyvän vedenlaadun vaikutus kiinteistön hintaan on 

tulosten mukaan 5 169 euroa. Artellin (2013) tutkimuksen tulokset euroissa olivat 

erinomaiseen vedenlaatuun 9272 euroa ja hyvään vedenlaatuun 3 943 euroa. 
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Kuvio 8. Objektiivinen maksuhalukkuus (%) 

Kuviossa 8 nähdään tutkielman tulosten maksuhalukkuus prosentteina mitattuna. 

Prosentuaalisesti suurin maksuhalukkuus erinomaiseen ja hyvään vedenlaatuun 

löytyy rakentamattomien kiinteistöjen kohdalla. Erinomaisen ja hyvän vedenlaadun 

prosentuaalinen ero on rakentamattomien ja rakennettujen kiinteistöjen kohdalla 

hyvin lähellä toisiaan, noin 30 %. Euromääräisesti erot muuttuvat toisinpäin, mikä 

nähdään kuviosta 9. Prosentuaalisesti rakentamattomien kiinteistöjen kohdalla arvo 

on korkeampi ja euromääräisesti rakennettujen kiinteistöjen kohdalla 

maksuhalukkuus on suurempi. Tämä johtuu muuttujien vakiotermistä. Rakennettujen 

kiinteistöjen kohdalla lähtötaso on korkeampi, joka on oletettua. Kiinteistöt, joissa on 

rakennuksia, ovat lähtökohtaisesti markkinoilla kalliimpia kuin pelkät tontit.  
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Kuvio 9. Objektiivinen maksuhalukkuus (€) 

Eroavaisuudet erinomaisen ja hyvän vedenlaadun välillä on suurin nimenomaan 

rakennettujen kohdalla, missä ero erinomaisen ja hyvän vedenlaadun 

maksuhalukkuuden välillä on 14 500 euroa. Jakamattomassa regressiossa ero 

vedenlaadun välillä on 9 700 euroa ja rakentamattomissa se on 7 800 euroa.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkielman tavoitteena oli selvittää erinomaisen vedenlaadun maksuhalukkuus 

kiinteistöjen hintaan lausuttujen preferenssien ja paljastettujen preferenssien 

menetelmillä. Lausuttujen preferenssien menetelmänä tutkielmassa käytettiin 

ehdollisen arvottamisen menetelmää.  Ehdollisen arvottamisen menetelmän 

kyselylomakkeen ja tiedonkeruun on toteuttanut MTT Taloustutkimus, nykyinen 

Luonnonvarakeskus. Paljastettujen preferenssien menetelmänä käytettiin hedonisten 

hintojen menetelmää. 

 Vedenlaadulla ja kiinteistöjen hinnalla on pitkään tiedetty olevan korrelaatiota, 

mutta tutkimuksia niiden välisestä merkityksestä on tehty vähän. Osasyynä tähän on 

ollut vedenlaadun mittaamisen vaikeus ja olemassa olevan aineiston puute. Suomessa 

veden laadun seuranta on aloitettu jo 1960-luvulla ja Suomen Ympäristökeskus 

seuraa Suomen vesistöjen tilaa jatkuvasti. Siten tutkielmassa käytetyt vedenlaadun 

mittarit ja tilastot ovat hyvin luotettavia. Kiinteistöjen yksityiskohtaiset tiedot 

täydennettiin Maanmittauslaitoksen aineistolla. Maanmittauslaitos on maa- ja 

metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva viranomainen, jonka ensisijaisena 

tehtävänä on muun muassa tuottaa tietoa ja tutkimusta kiinteistöjen tiedoista. 

Tutkielmassa käytetyt vastaajien kiinteistöjen tarkat hinta- ja sijaintitiedot ovat myös 

luotettavia.  

Ehdollisen arvottamisen menetelmän tuloksena oli, että yli 50 % vastaajista eivät 

olisi valmiita maksamaan erinomaisesta vedenlaadusta verrattuna siihen, mitä heidän 

vesistönsä tila oli kiinteistöä ostettaessa. Tulosta on tulkittava varoen, koska tutkimus 

tehtiin kiinteistön omistajille vuosia kiinteistön hankinnan jälkeen. Vedenlaatu on 

voinut parantua ostohetken ja tutkimuksen teon välisenä aikana, jolloin vedenlaadun 

merkitys saattoi tuntua vastaajille vähäpätöisemmältä tutkimukseen vastattaessa kuin 

ostohetkellä. Tuloksista on myös huomioitava, että erinomaisen vedenlaadun 

omaavia vesistöjä aineistossa oli yhteensä 266 kappaletta ja Suomen vesistöjen 

vedenlaatu on yleisesti ottaen todella hyvällä tasolla.  Artell ym. (2013) mukaan joka 

toinen kesämökin omistaja arvioi vedenlaadun samaan veden laatuluokitukseen kuin 

virallinen käyttökelpoisuusluokitus luokittelee, mutta muuten vedenlaatua hieman 

yliarviointiin. Tämä voi vaikuttaa vastaajien maksuhaluttomuuteen. 
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Rakentamattomien ja rakennettujen kiinteistöjen välillä ei ollut merkityksellistä 

eroavaisuutta kyselyn tuloksissa. Maksuhaluttomuuden suurin syy oli vastaajien 

mukaan, vastausprosentti yli 70 %, että vedenlaatu oli ostohetkellä riittävä. 

Rahatilanteeseen vetoavia oli 15 %. Muista syistä yleisimmät olivat tarpeettomuus 

vesistöön ja kiinteistön omistusoikeuden siirtyminen perintökaaren mukaan. 

Vastausprosentti kuitenkin maksuhaluttomuuteen on merkitsevä. Alueelliset erot 

olivat hyvin odotuksen mukaisia. Erinomaisesta vedenlaadusta oltiin valmiita 

maksamaan hieman enemmän Etelä – ja Länsi – Suomessa. Tämä johtuu myös 

maantieteellisesti vesistöjen tilasta, Sievänen (2001, 2010). Suuria eroja ei 

kuitenkaan alueellisesti löytynyt. Tutkielman ehdollisten arvottamisen menetelmä ei 

anna vastausta kuluttajien vedenlaadun arvostukseen, vaan siihen, ovatko kuluttajat 

valmiita maksamaan korkeampaa hintaa kiinteistön läheisyydessä olevan vesistön 

erinomaisesta vedenlaadusta. Tulos on kuitenkin mielenkiintoinen, koska teorian 

mukaan voidaan olettaa, että kuluttajien ajatellaan olevan halukkaita maksamaan 

ympäristön laadun parantumisesta, koska silloin kuluttajien saaman kokonaishyödyn 

oletetaan kasvavan.  

Hedonisten hintojen menetelmän tulokset olivat täysin päinvastaiset kuin ehdollisen 

arvottamisen menetelmällä saadut. Saatujen tulosten mukaan vedenlaadun muutos 

tyydyttävästä erinomaiseen vedenlaatuun vaikuttaa kiinteistöjen hintaan positiivisesti 

38 %. Euromäärällisesti erinomaisesta vedenlaadusta ollaan valmiita maksamaan 14 

839 euroa enemmän kuin tyydyttävästä vedenlaadusta. Rakennetuissa kiinteistöissä, 

kuluttajat ovat valmiita maksamaan 47 % ja 23 959 euroa korkeampaa hintaa 

kiinteistöistä, jotka sijaitsevat erinomaisen vedenlaadun omaavan vesistön 

läheisyydessä verrattuna tyydyttävään, välttävään ja huonoon vedenlaatuun. 

Rakentamattomien kiinteistöjen kohdalla tulokset olivat, että maksuhalukkuus on 62 

% enemmän kuin tyydyttävästä, välttävästä ja huonosta vedenlaadusta. Euroissa 

muutos tarkoittaa erinomaisen vedenlaadun eduksi 16 333 euroa. Hedonisten 

hintojen menetelmän tulokset ovat samankaltaisia kuin Leggett & Bockstael (2000); 

Gibbs, Halstead & Boyle (2002); Horsch & Lewis (2009) ja Tuttlen & Heintzemanin 

(2015) saivat omissa tutkimuksissaan. Suorassa hedonisten hintojen menetelmän 

tutkimusten vertailussa on kuitenkin oltava hyvin varovainen, koska kaikissa 

tutkimuksissa vedenlaadun määrittely on tapahtunut eri muuttujia käyttäen. 

Esimerkiksi Tuttle & Heintzeman (2015) käyttivät vedenlaadun mittarina lähimmän 
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vesistön pH – arvoa, kuikkalintujen olemassaoloa ja siankärsämön levinneisyyttä. 

Lisäksi vedenlaaduissa voi olla huomattavia eroja Suomen ja esim. Amerikan 

vesistöjen lähtötilanteessa, jolloin maksuhalukkuus vedenlaatuun on erilainen. Artell 

(2013) käytti tutkimuksessaan samoja määritelmiä vedenlaadulle kuin tässä 

tutkielmassa, joten tutkimustulokset ovat vertailukelpoisia. Artellin (2013) 

tutkimuksen tuloksista havaittiin, että erinomaisen vedenlaadun maksuhalukkuus oli 

30 % kun taas tutkielman tuloksena erinomaisen vedenlaadun maksuhalukkuus oli 38 

– 62 %. Artellin (2013) tutkimuksen aineisto oli tarkempi kuin tutkielmassa käytetty 

ja havaintoja oli suurempi määrä, joka tekee hänen tutkimuksestaan luotettavamman. 

Artell (2013) tutki tutkimuksessaan vedenlaadun vaikutusta rakentamattomien 

kiinteistöjen hintaan, joten tutkimus ei kärsinyt rakennusten pois jätettyjen 

muuttujien harhasta. Tutkimuksen regressiomallissa oli enemmän selittäviä 

muuttujia, joten tutkimuksen selitysaste oli hivenen parempi kuin tutkielman. 

Tulokset molemmissa tutkimuksissa ovat positiivisia. Erinomaisella vedenlaadulla 

on Suomessa merkitystä vapaa-ajan kiinteistöjen hintaan, sijaitseepa kiinteistöllä 

rakennuksia tai ei. 

Tutkielmassa tarkasteltiin myös kahden eri menetelmän tulosten eroavaisuutta 

maksuhalukkuuteen. Menetelmillä saadut tulokset kertoivat, että menetelmän 

valinnalla on merkitystä vedenlaadun maksuhalukkuuden mittaamisessa. Ehdollisen 

arvottamisen menetelmällä saadut tulokset kuitenkin olivat raakoja, 

mallintamattomia ehdollisen arvottamisen kysymyksellä saatuja maksuhalukkuuksia, 

joten menetelmien vertailuun pitää suhtautua varoen. Voi olla mahdollista, että 

kuluttajat arvostaisivat kiinteistöissään muita ominaisuuksia kuten sijainnin 

muuttujia, kaavoituksen tilaa tai tontin fyysisiä ominaisuuksia enemmän kuin 

erinomaista vedenlaatua. Hedonisten hintojen menetelmän tulokset hieman tukevat 

tätä vaihtoehtoa. Tutkielman aineistosta ei pystytä havaitsemaan, kuinka moni 

kuluttaja on jättänyt tekemättä ostopäätöksen huonomman kuin erinomaisen veden 

laadun vuoksi. Suoraa vertailua kuitenkaan kysymyksestä 35 saaduista tuloksista ja 

hedonisen regression tuloksista ei voida tehdä. Suoraa vertailua varten hedonistinen 

regression viitearvoksi tulisi laittaa hinnan tilalta erinomainen vedenlaatu. Tällöin 

tuloksista voisi todeta, paljonko poikkeama erinomaisesta vedenlaadusta on 

verrattuna muihin vedenlaatuihin.  
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Koska maksuhalukkuuden välillä voi olla suuri ero, täytyy vesipolitiikan kanssa 

tekemissä olevien henkilöiden ymmärtää mahdollinen tulosten eroavaisuus. Tällä on 

merkitystä taloudellisessa päätöksenteossa esimerkiksi tilanteissa, joissa 

vesipoliittisin tavoittein päätetään parantaa vesistön vedenlaatua. Muutokselle täytyy 

laskea kustannus-hyöty analyysi, joten vedenlaadun muutokselle täytyy osata asettaa 

oikeanlainen arvo. Näin vesipolitiikalla voidaan saavuttaa halutut tavoitteet.  Liike-

elämässä tulokset auttavat myös ymmärtämään vapaa-ajan asuntojen hinnoittelua 

vapailla markkinoilla. Hinnoittelu esimerkiksi kertoo, miten paljon vedenlaaduntila 

voi vaikuttaa asunnon hintaan. Tätä tietoa voivat hyväksikäyttää niin 

kiinteistövälittäjät kuin verottajakin.  

Koska vedenlaaduntila on tärkeä EU:lle, on EU:n komissio määritellyt direktiivit 

Water Framework Directive (WFD) ja Marine Strategy Framework Directive 

(MSFD), joilla pyritään parantamaan EU:n jäsenmaiden vedenlaatua. WFD: n 

mukaan jäsenmaiden sisävesien pintavesien laadun piti saavuttaa erinomainen tai 

hyvä ekologinen tila vuoteen 2015 mennessä ja MSFD:n mukaan luonnon 

monimuotoisuuden täytyy säilyä merialueilla ennallaan vuoteen 2020 saakka. 

Tutkielmani aineisto on kerätty vuosina 2008 -2009 ja kohderyhmänä olivat vuoden 

2004 aikana kesämökin hankkineet kuluttajat. Mikäli EU:n määrittelemien 

direktiivien tavoitteet on saavutettu, Suomessa vedenlaadun olisi pitänyt parantua 

entisestään. Miten tämä on vaikuttanut kuluttajien maksuhalukkuuteen erinomaista 

vedenlaatua kohtaan? Teorian mukaan ympäristöhyödykkeen paranevalla 

laadunmuutoksella oletetaan olevan positiivinen merkitys kuluttajien hyvinvointiin, 

mutta myös paranevan vedenlaadun määrä vähentää kuluttajien maksuhalukkuutta 

sitä kohtaan. 

Jatkotutkimuksena olisi ajankohtaista selvittää, onko kuluttajien niin subjektiivinen 

kuin objektiivinen maksuhalukkuus muuttunut vuoden 2004 aineistosta ja ovatko 

direktiivien tavoitteet vaikuttaneet maksuhalukkuuksiin? Jatkotutkimuksessa 

vedenlaatuluokituksena voidaan miettiä käytettäväksi EU:n määrittelemää ekologista 

vesistön luokitusta. Ekologisen vedenlaadun mittarin soveltuvuus vapaa-

ajanasuntojen vedenlaadun arvostamiseen pitää kuitenkin miettiä tarkkaan, koska 

mökkiläisten vedenkäytön perusteena on siinä virkistäytyminen. 
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