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Tässä raportissa kuvataan pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöennustejärjestelmään kuuluvan kunnan 

sisäinen alueellisen projektiomallin toimintaperiaatteet, lähtötiedot, parametrit ja tulokset. 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien väestöennustejärjestelmän kehittämisprojektin tausta ja tavoitteet on 

kuvattu ennustejärjestelmän osan 1 raportissa ”Seudun ja kaupungin ennustemalli”. 

 

1. Alue-ennustemallin rakenne ja toimintaperiaate 
 

Vastaavasti kuin seudun ja kaupungin ennustemallissa, alue-ennustemallissa perusideana on, että alueen 

väestö muuttuu syntymien, kuolemien ja muuttojen seurauksena. Näiden lisäksi väestön ikärakenne 

muuttuu kunkin ikäluokan väestön vanhenemisen seurauksena. Alue-ennustemallissa aluetasona on 

kaupungin tilastoalue. Säännöllisessä ennustetuotannossa ovat käytössä seuraavat tilastoaluetasot: Espoo 

pienalue, Helsinki osa-alue, Vantaa kaupunginosa. Malli mahdollistaa myös muiden aluetasojen 

soveltamisen.  

Osa-aluemallissa projektio laaditaan erikseen vanhalle asuntokannalle ja uustuotannolle. Prosessin lopuksi 

osaprojektiot yhdistetään alueittain ja vuosittain.  

Osa-aluemallin tuottama ennuste voidaan täsmätä koko kaupungin tasoiseen ennusteeseen siten, että 

kunkin ikä- ja sukupuoliryhmän alueellinen summa on yhtä suuri kuin koko kaupungin ennuste jokaisena 

ennustevuotena.    

Vanhan kannan projektio 
Vanhan asuntokannan projektiossa lähtökohtana on edellisen (tai viimeisimmän saatavan) vuoden lopussa 

käytössä oleva asuntokanta ja sen asukkaat.  

• Lähtöaineistona on viimeisiin väestötilaston poikkileikkaus alueittain, ikäryhmittäin (1-v) ja 

sukupuolen (m/n) mukaan. 

• Väestöä projisoidaan vuosittain eteenpäin ottaen huomioon kunkin ikäluokan vanheneminen sekä 

arvio muuttoliikkeestä, syntymistä ja kuolemista. 

Uustuotannon projektio 
Uustuotannon projektio lasketaan ennustejakson aikana vuosittain valmistuville uusille asunnoille. 

• Lähtöaineistona on asuntotuotantoennuste asuntotyypeittäin vuosittain ja alueittain, volyymin 

yksikkönä kerros-m2.  

• Uudet asunnot jaetaan asuntotyyppeihin, jotka määritellään edellisten vuosien uusien asuntojen 

ominaisuuksien ja niiden asukasrakenteen perusteella.  

• Yhden alueen, yhtenä vuonna valmistuvien, samaan tyyppiryhmään kuuluvien asuinrakennusten 

muodostamaa joukkoa kutsutaan mallissa termillä asuntokohortti.  

• Uustuotannon projektio lasketaan vuosittain kullekin asuntokohortille valmistumisvuodelle ja sitä 

seuraaville vuosille. 

• Kullekin alueelle/asuntotyypille/vuodelle lasketaan aluksi valmistumisvuoden lopun ennuste 

asukasmäärälle ja asukkaiden ikäjakaumalle. Laskelma perustuu asuntotuotantoennusteeseen sekä 

seuraaviin parametreihin: 

o Asuntotyyppikohtainen lähtöväljyys (kem2/asukas) asuntojen valmistumisvuoden lopussa; 

lähtöväljyyden ja kerrosalaennusteen perusteella lasketaan ennuste lähtövuoden 31.12. 

asukasmäärälle (asukasmäärä = kerrosala / väljyys). 
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o Lähtötilanteen asukkaiden ikäjakauma: kunkin alueelle valmistuvan asuntotyypin 

valmistumisvuoden väestö iän (1-v: 0, … ,99+) ja sukupuolen (n/m) mukaan 31.12.  

o Mallissa oletetaan, että asuntokohortin asunnoista osa on tyhjänä valmistumisvuoden 

lopussa. Tämä otetaan huomioon asuntotyyppikohtaisella ”tyhjien osuus” -parametrilla. 

• Lähtövuotta seuraavien vuosien väestö uustuotannossa lasketaan projisoimalla väestöä vuosittain 

eteenpäin vastaavalla tavalla kuin vanhassa kannassa. 

• Saman alueen eri asuntokohorttien ennusteet lasketaan lopuksi yhteen alueittain ja vuosittain.   

 

Kuva 1: Vanhan kannan ennustemallin rakenne ja toimintaperiaate 
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Kuva 2: Uustuotannon ennustemallin rakenne ja toimintaperiaate 

 

 

Projektioiden yhdistäminen ja täsmäys 
Vanhan kannan ja uustuotannon projektiot yhdistetään ja ne täsmätään siten, että ne yhdessä tuottavat 

koko kaupunkiin saman ikäluokittaisen väkiluvun kuin koko kaupungille laadittu projektio. Täsmäyksen 

edellyttämä korjauskertoimilla toteutettava leikkaus/lisäys voidaan kohdistaa vanhaan kantaan, 

uustuotantoon tai yhteisesti molempiin.   

Malli tuottaa tuloksena ennusteen kullekin osa-alueelle erikseen vanhassa kannassa ja uustuotannossa: 

o väestö iän (1-v: 0,…,99+) ja sukupuolen (n/m) mukaan ennustejakson kaikkina vuosina (31.12.) 

o tunnuslukuja väestönmuutoksista vuosittain  

o väestönmuutos vuoden aikana 

o syntyneet, kuolleet, luonnollinen muutos 

o tulomuutto, lähtömuutto ja nettomuutto yhteensä.  

 

Mallin tekninen toteutus 
Ennustemalli on toteutettu SAS-ohjelmistolla seuraavilla periaatteilla vastaavasti kuin seudun ja kaupungin 

ennustemallissa: 

• tilastoihin perustuvat lähtötiedot luetaan malliin SAS-tiedostosta tai Excel-tauluista  

• parametrit muokataan oletusten mukaisiksi Excel-tauluissa sekä luetaan niistä SAS-laskentamalliin 

• SAS-ohjelma laskee ennusteen mallin mukaisesti lähtötietojen ja parametrien perusteella sekä 

tulostaa ennusteen SAS-tiedostoksi ja Excel-tauluksi 

• SAS-ennusteohjelmassa sovelletaan SAS/Base-ohjelmatuotteita.  

• Ennusteen tuloksia voidaan havainnollistaa ja hyväksikäyttää Excelillä ja muilla välineillä.   
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2. Alue-ennustemallin täsmällinen esitys 
 

Vanhan kannan ennustemalli 
Tilastoalueen H väestö vuonna t+1 ikäryhmässä i+1 (i=0,…,97) [1-98-vuotiaat] ja sukupuoliryhmässä s [s = 

1(mies), 2(nainen)] lasketaan seuraavalla kaavalla: 

(1) H
i+1,s,t+1

 =  H
i,s ,t 

– k
i,s,t+1 

H
i,s,t 

– a
i,s

At+1
  
 + b

i,s
Bt+1                

jossa      k i,s,t+1 = ikä- ja sukupuolikohtainen kuolemanvaaraluku, 

ai,s = ikä- ja sukupuoliryhmän osuus lähtömuutosta tilastoalueelta, 

At+1  = lähtömuuton kokonaismäärä tilastoalueelta, 

b
i,s 

= ikä- ja sukupuoliryhmän osuus tulomuutosta tilastoalueelle,  

Bt+1  = tulomuuton kokonaismäärä tilastoalueelle. 

Alueen H väestö vuonna t+1 ikäryhmässä i+1 (i=98) [99-vuotiaat ja vanhemmat] ja sukupuoliryhmässä s 

lasketaan seuraavalla kaavalla: 

(2)    H
99,s,t+1

 =  H
98,s ,t 

– k
98,s,t+1 

H
98,s,t 

– a
98,s

At+1
   
+ b

98,s
Bt+1 

+H
99,s ,t 

– k
99,s,t+1 

H
99,s,t 

– a
99,s

At+1
   
+ b

99,s
Bt+1 

jossa merkinnät kuten kaavassa (1). 

Syntymät vuoden t+1 aikana lasketaan seuraavasti: 

(3)    S
s,t+1 

=  
i
 H

i,2,t
 f

i,t+1
 c

s
 (i=15,…,49) 

jossa      fi,t+1 = ikäkohtainen hedelmällisyysluku 15–49-vuotiaille naisille vuonna t+1 

cs = sukupuolten osuus (pojat/tytöt) syntyneistä lapsista. 

Vuoden t+1 lopun 0-vuotiaat määräytyvät syntyneiden perusteella, ottaen huomioon syntyvien kuolleisuus 

vuoden aikana: 

(4)    H
0,s,t+1

 = (1-k
-1,s,t+1

)
  Ss,t+1 

jossa k-1,s,t+1 = kuolemanvaara syntymävuoden aikana.  

Uustuotannon ennustemalli 
Valmistuvien asuinrakennusten valmistumisvuoden t lopun väestö yhteensä (V) lasketaan tilastoalueittain 

(d) ja rakennustyypin (r) mukaan seuraavasti:  

(5)   Vd,r,t = Kd,r,t / AVr 

jossa  Kd,r,t = valmistuva kerrosala,  

AVr = alkuväljyys. 
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Kunkin ikä- ja sp-ryhmän asukkaiden määrä (P) samana ajankohtana lasketaan alla olevan kaavan (6) 

mukaan. Huom. Valmistumisvuoden ikäjakauma (O) annetaan sukupuolille yhteisesti, ja miesten ja naisten 

osuudet oletetaan yhtä suuriksi jokaisessa ikäryhmässä.  

 

(6)   Pd,r,t,i,s = Vd,r,t  Or,i /2 jossa  Or,i = Ikäryhmän i väestöosuus rakennustyypissä r. 

 

Rakennuksen valmistumisvuodesta eteenpäin projektiojakson loppuun asti väestöä projisoidaan eteenpäin 

alueittain kussakin rakennustyypissä vastaavasti kuin vanhan kannan projektiossa, mutta muuttoliikkeen 

vaikutus käsitellään soveltaen jäljellejäämiskertoimia (jjk) muuttajien määrän ja ikäjakauman sijasta. Jjk 

kuvaa sitä, kuinka suuri osuus ikäryhmän i asukkaista vuonna t asuu samalla alueella ja samassa 

rakennustyypissä i+1 ikäisinä vuonna t+1. Jos jjk=1, ko. ryhmän asukkaiden määrässä ei tapahdu muutosta. 

Jos jjk<1, määrä vähenee negatiivisen nettomuuton (ja kuolemanvaaran) seurauksena, esimerkkinä nuorten 

aikuisten poismuutto omakotitaloista. Jos jjk>1 määrä kasvaa positiivisen nettomuuton seurauksena, 

esimerkkinä nuorten aikuisten tulomuutto pienasuntovaltaisiin kerrostaloihin.         

 

Tilastoalueen H uustuotannon väestö vuonna t+1 ikäryhmässä i+1 (i=0,…,97) [1-98-vuotiaat] ja 

sukupuoliryhmässä s [s = 1(mies), 2(nainen)] lasketaan seuraavalla kaavalla: 

(7)    H
i+1,s,r,t+1

 =  H
i,s,r,t 

– k
i,s,t 

H
i,s,r,t 

+ jjk
i,r

Hi,s,r,t                

jossa      k i,s,t+1 = ikä- ja sukupuolikohtainen kuolemanvaaraluku, 

jji,s = ikäryhmän i asukkaiden jjk alueella rakennustyypissä r. 

 

Vastaavasti 99-vuotiaiden ja vanhempien väestö lasketaan seuraavasti (käytännössä iäkkäiden jjk oletetaan 

olevan =1): 

 

(8)   H
99,s,t+1

 =  H
98,s ,t 

– k
98,s 

H
98,s,t 

– jjk
98,r

Hi,s,r,t+1
   
+ H

99,s ,t 
– k

99,s 
H

99,s,t 
– jjk

99,r
Hi,s,r,t+1

   
 

Syntyvien ja syntymävuoden lopun määrät lasketaan vastaavasti kuin vanhan kannan ennustemallissa.    

 

3. Lähtötiedot, parametrit ja tulokset 

 

Lähtötiedot vanhan kannan ennusteeseen 
Vanhan kannan ennusteen lähtövuoden väestö H perustuu tilastoaluetasoiseen väestötilastoon 31.12.  

Lähtötiedoston tietueen alkupään* kuva alue-ennustemallissa (SAS/FSP):

 

*  alue = tilastoaluekoodi, iyht = väestö yhteensä, M0 = 0-vuotiaat miehet, … M99 = 99+ -vuotiaat miehet, N0 = 0-vuotiaat naiset, … N99 = 99+ -vuotiaat naiset. 
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Aineistossa on kultakin kaupungin tilastoalueelta vuoden lopun asukasmäärä sekä erikseen miehet ja naiset 

1-vuotisryhmittän siten, että vanhin ryhmä koostuu 99-vuotiasta ja sitä vanhemmista.  

Lähtövuoden väestö alueittain voidaan tulostaa pääkaupunkiseudun kaupungeille Tilastokeskuksen 

vuosittain toimittaman Pääkaupunkiseudun väestöpaketin kaupungin tilastoalueitasoisesta 

väestörakenneaineistosta. Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan hakea Tilastokeskuksen maksullisen 

tietopalvelun väestörakenne -tietokannasta (Taulu 12nh -- Väestö iän (1-v.), sukupuolen ja kielen mukaan 

kunnan osa-alueittain vuonna vvvv).  

Parametrit: hedelmällisyys ja kuolemanvaara 
Parametrit tuotetaan Excel-tauluun, jossa lukuja voidaan täsmentää ja päivittää oletusten mukaisesti. 

Kussakin ennusteohjelmassa parametrien Excel-taulut luetaan SAS-ohjelmaan. 

Kuolemanvaaraparametreina käytetään ikä- ja sukupuolikohtaisesti määriteltyjä lukuja, jotka muuttuvat 

vuosittain. Hedelmällisyysparametrit ovat pääsääntöisesti vuosittain kiinteitä.  

Parametreista hedelmällisyys ja kuolemanvaara ovat yhteisiä vanhan kannan ja uustuotannon 

projektiomalleille.    

Hedelmällisyys  

Naisten ikäkohtaisten hedelmällisyyslukujen yksikkönä on syntymät/1000 naista vuoden aikana. 

Esimerkissä parametrit ovat vuosittain kiinteitä, mutta eroavat ikäluokkien välillä. Hedelmällisyydet 

lasketaan 15–49-vuotiaille naisille. Hedelmällisisyys määritellään alueryhmäkohtaisesti, ja ryhmän 

tunnuksena (hedtyyp) käytetään alueryhmän numeroa. Yksittäisten alueiden (vanha kanta) tai 

rakennustyyppien (uustuotanto) ero valitun hedelmällisyystyypin kokonaistasoon verrattuna annetaan 

alue- ja rakennustyyppikohtaisissa parametreissä (muuttuja hedero).   

Pääkaupunkiseudun kaupunkien alue-ennustemallia varten hedelmällisyysluvut voidaan laskea käyttäen 

Tilastokeskuksen vuosittain toimittaman Pääkaupunkiseudun väestöpaketin syntyneiden aineistoja ja 

väestörakenneaineistoja. Ennusteen testaamista ja käyttöä varten on tulostettu alueryhmäkohtaiset 

hedelmällisyysluvut vuosien 2017–2020 syntyneiden tiedoista ja samojen vuosien 15–49-vuotiaiden naisten 

keskiväkiluvuista.   

Hedelmällisyysparametrien* kuva (Excel): 

 

*   hedtyyp = hedelmällisyystyyppi (alueryhmäkohtainen); esim. h23 = 23-vuotiaiden naisten hedelmällisyys   
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Kuolemanvaara 

Kuolemanvaaraparametrit määritellään erikseen miehille ja naisille kussakin ikäryhmässä. 

Kuolemanvaaraparametrien yksikkönä on kuolleiden osuus 1000 naista tai miestä kohti vuodessa. 

Esimerkissä parametrin arvo muuttuu vuosittain, mikä heijastaa odotettavissa olevan eliniän oletettua 

muutosta. Kuolemanvaaratyyppi on realistista määritellä kuntatasolla, mutta se voidaan määritellä myös 

alueryhmäkohtaisesti. Yksittäisten alueiden (vanha kanta) tai rakennustyyppien (uustuotanto) ero valitun 

kuolemanvaaratyypin kokonaistasoon verrattuna annetaan alue- ja rakennustyyppikohtaisissa 

parametreissä.   

Pääkaupunkiseudun kaupunkien alue-ennustemallia varten kuolemanvaaralukuina suositellaan 

käytettäväksi Tilastokeskuksen uusimman alueellisen väestöennusteen kaupunkitasoisia 

kuolemanvaaralukuja. Niissä on otettu huomioon väestötutkimukseen perustuva arvio eliniän pidentymisen 

vaikutuksesta kuolemanvaaraan naisilla ja miehillä eri ikäryhmissä. Yksittäisten alueiden (vanha kanta) tai 

rakennustyyppien (uustuotanto) ero valitun kuolemanvaaran kokonaistasoon verrattuna annetaan alue- ja 

rakennustyyppikohtaisissa parametreissä (muuttuja kvero).   

Kuolemanvaaraparametrien kuva (Excel):  

 

*  kvtyyp = kuolemanvaaratyyppi, mkvs = syntyneiden kv, mkv0 = 0-v. kv (miehet) jne. vastaavasti nkvs = syntyneiden kv, nkv0 = 0-v. kv (naiset)        

 

Aluekohtaiset parametrit vanhan kannan mallissa 
Osa parametreista annetaan aluekohtaisesti kiinteinä lukuina koko ennustejaksolle. Tällöin on suositeltavaa 

käyttää edellisten vuoden toteutuneeseen kehitykseen perustuvia parametreja, esimerkiksi 3–5 vuoden 

keskiarvoja alueryhmittäin.  

Aluetyypittely ja tyyppikohtaiset muuttoluvut 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien tilastoalueet on ryhmitelty yhdyskuntarakenteellisten tekijöiden sekä 

muuttoalttiuden ja muuttajien ikäjakauman suhteen samankaltaisiin ryhmiin. Tavoitteena on ryhmitellä 

alueet siten, että ryhmään kuuluvien alueiden tulo- ja lähtömuuton ikäjakauma on riittävän 

samankaltainen, jotta ryhmäkohtaisia jakaumia voidaan käyttää kaikille ryhmän alueille. Ryhmittelyssä 

Espoon, Helsingin ja Vantaan alueet on koottu yhteiseksi aineistoksi ilman kuntarajoja. Tämä mahdollistaa 

väestön määrän suhteen riittävän suuret ryhmät, jotta satunnaisvaihtelun merkitys parametrien 

laskennassa pienenee.   

• Tilastoaluetasot: Espoo pienalue, Helsinki osa-alue, Vantaa kaupunginosa. 

• Määritelty 18 varsinaista alueryhmää, joista kussakin on 5–20 tilastoaluetta/ryhmä. 

• Ryhmien väestösumma vaihtelee välillä 9 000–130 000 

• Lisäksi on tunnistettu 5 erityisaluetta, jotka koostuvat yhdestä tilastoalueesta. Näillä alueilla 

opiskelija- ja varuskunta-asuminen vaikuttaa alueiden väestörakenteeseen ja muuttoon: Otaniemi, 

Viikin Tiedepuisto, Kumpula, Santahamina ja Suomenlinna. 
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Kullekin aluetyypille on laskettu vuosien 2016–2019 tietojen perusteella tulo- ja lähtömuuton muuttoalttius 

koko väestölle sekä tulo- ja lähtömuuton ikäjakauma 1-vuosittain (sukupuolet yhteensä).  

Muuttoalttius (erikseen tulo- ja lähtömuutto) tarkoittaa keskimäärin vuoden aikana muuttavien osuutta 

ryhmän alueiden asukasmäärästä. Se vaihtelee ryhmien kesken välillä 0,1 (omakotivaltaiset alueet) ja 0,3 

(pienasuntovaltaiset keskusta-alueet). Opiskelija-asuntovaltaisilla erityisalueilla muuttoalttiudet ovat 

enimmillään 0,6 tasolla.  

Aluetyypit, ryhmän ”tyypillisen” tilastoalueen nimi sekä tilastoalueiden lukumäärä aluetyypissä: 

Aluetyyppi Tyypillinen alue Tilastoalueita kpl 

Pienasuntovaltaiset keskusta-alueet Linjat 11 

Kantakaupungin väljät alueet Töölö 11 

Väljät keskusta-alueet Ullanlinna 5 

Esikaupunkien kerrostalovaltaiset alueet Itäkeskus 
Roihuvuori 
Suvela 
Kontula 
Matinkylä 
Munkkivuori 

15 
17 
13 
8 
6 

12 

Esikaupunkien kerrostalo–pientaloalueet Pitäjänmäki 
Jokiniemi 
Munkkiniemi 
Kauklahti 

9 
9 
7 

10 

Pientalovaltaiset alueet 
 

Pakila 
Nöykkiö 
Haukilahti 

20 
16 
11 

Omakotitalovaltaiset alueet 
 

Linnainen 
Ylästö 

9 
18 

 

Muuttajien ikäjakauma poikkeaa aluetyyppien välillä erittäin paljon erityisesti nuorten aikuisten (18-29-v.) 

muutto-osuuksien suhteen. Toisen ääripään muodostaa pienasuntovaltaisten keskusta-alueiden ryhmä, 

jossa nuorten aikuisten vilkas tulo- ja lähtömuutto dominoi muuton ikäjakaumaa ja näiden ikäryhmien 

nettomuutto on positiivista. Toista ääripäätä edustavat pientalovaltaiset ryhmät, joissa nuorten aikuisten 

lähtömuutto on vilkasta ja nettomuutto negatiivista.   

Aluetyyppikohtaisten muuttoparametrien taulukko* (Excel) 

 

*tm_os_asuk = tulomuuttajien (kaikki ikäryhmät) osuus asukkaista /vuosi 
lm_os_asuk = lähtömuuttajien osuus asukkaista /vuosi 
tmos0 = 0-vuotiaiden osuus tulomuuttajista 
tmos1 = 1-vuotiaiden osuus tulomuuttajista 
… 
tmos99 = 99-vuotiaiden osuus tulomuuttajista  
lmos0 = 0-vuotiaiden osuus lähtömuuttajista 
lmos1 = 1-vuotiaiden osuus lähtömuuttajista 
… 
lmos99 = 99-vuotiaiden osuus lähtömuuttajista.  
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Tulo-, lähtö- ja nettomuuton jakaumia määritellyissä ryhmissä (esimerkkejä) 
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Tilastoaluekohtaiset alueparametrit 

Vanhan kannan projektiomallissa kullekin tilastoalueelle annetaan joukko parametreja, joilla osoitetaan 

muuttoliikkeeseen, hedelmällisyyteen ja kuolemanvaaraan liittyvät parametrityypit sekä täsmennyksiä ja 

rajoituksia parametreihin tai ikäryhmien osuuteen. Parametrit annetaan ja niitä ylläpidetään Excel-

taulukossa, joka luetaan vanhan kannan SAS-ohjelmaan muiden parametritaulukoiden tapaan.  

Alueparametrit: 

• ryhma: Aluetyyppi 

• Hedtyyp: hedelmällisyyden tyyppikoodi, oletus: alueryhmä 

• Hedero: Poikkeama % (+/-) ryhmän hedelmällisyyden arvoista (kaikki ikäryhmät)  

• KVtyyp: kuolemanvaaran tyyppikoodi (KV-taulusta) 

• KVero: kuolemanvaaran poikkeama % (+/-) tyyppiryhmästä (KV-taulusta) 

• min0_4: 0-4-vuotiaiden osuuden (%) alaraja (muut ikäryhmät vastaavasti) 

• max0_4: 0-4-vuotiaiden osuuden (%) yläraja (muut ikäryhmät vastaavasti) 

Alueparametrien kuva, esimerkki Helsingin osa-alueet (Excel):  

 

 

Lähtötiedot uustuotannon ennusteeseen 
 

Uustuotannon ennusteen lähtötietona on asuntotuotantoennuste (kerros-m2/vuosi) alueittain ja 

rakennustyypeittäin kullekin ennustejakson vuodelle. Esimerkin kuvassa on Helsingin asunto-ohjelmaan 

perustuva tuotantoennuste muutamalta alueelta jaksolle 2020-35.  

Asuntotuotannon kuva (Excel): 

 

Rakennusten tyypittely 

Pääkaupunkiseudun kaupunkien uudet asuinrakennukset on ryhmitelty asukasrakenteen ja muiden 

tekijöiden suhteen 8 ryhmään. Tavoitteena on ryhmitellä rakennukset siten, että ryhmään kuuluvien 

asuinrakennusten asukkaiden ikäjakauma sekä asukkaiden muuttokäyttäytyminen valmistumista 

seuraavina vuosina ovat riittävän samankaltaisia, jotta ryhmäkohtaisia jakaumia voidaan käyttää 

ennustevuosina rakennettaville rakennuksille. Ryhmittelyssä Espoon, Helsingin ja Vantaan 

asuinrakennukset on koottu yhteiseksi aineistoksi ilman kuntarajoja. Tämä mahdollistaa rakennusten pinta-
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alan ja asukasmäärän suhteen riittävän suuret ryhmät, jotta satunnaisvaihtelun merkitys parametrien 

laskennassa pienenee.   

Ryhmittely on tehty ja parametrit testausta ja ennusteita varten on laskettu pääkaupunkiseudun 

rakennustasoisten väestötiedostojen ja niihin liitettyjen rakennuskannan tietojen perusteella (SeutuCD). 

rakennusten ryhmittely ja valmistumisvuoden lopun asukkaiden alkuväljyys sekä ikäjakauma on laskettu v. 

2016–2019 valmistuneista asuinrakennuksista. Asukkaiden muuttamista seuraavina vuosina kuvaavien 

jäljellejäämislukujen laskennassa on käytetty v. 2010–2018 valmistuneiden rakennusten asukkaiden kahden 

vuoden välisten muutosten tietoja vuosilta 2016–2020. Aineisto mahdollistaa tunnuslukujen ja jakaumien 

laskennan myös kaupungeittain.     

V. 2016-2019 valmistuneiden rakennusten tietojen perusteella asuinrakennukset on jaettu seuraaviin 

ryhmiin: 

• 11=Omakotitalot 

• 12=Muut pientalot (pari-, rivi- ja ketjutalot) 

• 13=Kerrostalot (ml. luhtitalot) yhteensä 

• 131=pienasuntovaltaiset kerrostalot (ei kaupungin, asuntojen keskikoko <50 huoneisto-m2) 

• 132=väljät kerrostalot (ei kaupungin, asuntojen keskikoko >=50 huoneisto-m2) 

• 133=kaupungin ARA kerrostalot (kaupungin omistama rakennus) 

• 134=opiskelija/nuoriso -kerrostalot  

• 135=seniori -kerrostalot. 

•  

Kuviota: v. 2016-2019 valmistuneiden asuinrakennusten tunnuslukuja valmistumisvuoden lopussa  
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Uustuotannon parametrit 
 

Rakennustyyppikohtaiset parametrit 

Uustuotannon projektiomallissa kullekin rakennustyypille annetaan joukko parametreja, joilla osoitetaan 

muuttoliikkeeseen, hedelmällisyyteen ja kuolemanvaaraan liittyvät parametrityypit sekä täsmennyksiä ja 

rajoituksia parametreihin tai ikäryhmien osuuteen. Parametrit annetaan ja niitä ylläpidetään Excel-

taulukossa, joka luetaan uustuotannon SAS-ohjelmaan muiden parametritaulukoiden tapaan.  

Parametrit: 

• alkuvalj = Väljyys (kem2/asukas) rakennusten valmistumisvuoden lopussa 

• tyhos = tyhjien (ei vakituisesti asutut) asuntojen kerrosalan osuus (%) valmistumisvuoden lopussa 

(tyhjän osuuden oletetaan täyttyvän valmistumista seuraavana vuotena) 

• hedtyyp = hedelmällisyystyypin (alueryhmä) numero 

• hedero = rakennustyypin kokonaishedelmällisyyden ero (%) hedelmällisyystyypin tasoon 

verrattuna; luvun perusteella lasketaan korjauskerroin, jolla korjataan alueen kaikkien ikäryhmien 

hedelmällisyyslukua 

• kvtyyp = kuolemanvaaratyypin numero 

• kvero = alueen kuolemanvaaran ero (%) kkv-ryhmän tasoon verrattuna; luvun perusteella lasketaan 

korjauskerroin, jolla korjataan alueen kaikkien ikäryhmien kv-lukua 

• min0_4 = 0-4-vuotiaiden väestöosuuden (%) minimi kaikkina ennustevuosina 

• max0_4 = 0-4-vuotiaiden väestöosuuden (%) maksimi kaikkina ennustevuosina 

• Muiden ikäryhmien (25-29-v. asti) vastaavat minimit ja maksimit 

Rakennustyyppien parametrien kuva (Excel):  

 

 

Asukkaiden ikäjakauma valmistumisvuoden lopussa 

Valmistuvien uusien asuntojen valmistumisvuoden lopun ikäjakauma annetaan rakennustyypeittäin Excel-

parametritaulussa. Ikäjakauma annetaan ikäryhmille 0-99+ ilman sukupuolijakoa. Parametrit perustuvat 

PKS:lla v. 2016–2019 valmistuneiden asuntojen asukkaiden ikäjakaumaan.  

Uusien asuntojen asukkaiden valmistumisvuoden ikäjakauma (Excel) 
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Jäljellejäämiskertoimet rakennustyypeittäin 

Jäljellejäämiskertoimilla hallitaan uusien asuntojen asukkaiden muuttoliikettä valmistumisvuoden jälkeen. 

Jäljellejäämisluku (JJL): 

JJLi = Ni,v / Ni-1,v-1   

jossa Ni,v on i vuoden ikäisten määrä vuonna v. 

Jäljellejäämiskertoimet on laskettu PKS:n v. 2010-2018 valmistuneista asuinrakennuksista v. 2016-2020 

väestötietojen perustella. Esim. kuvan muuttuja jj18 kuvaa samassa asuinrakennuksessa pysyvien 18-

vuotiaiden osuutta vuoden kuluttua.  

 

 

Jäljellejäämiskertoimet rakennustyypeittäin (Excel): 

raktyyp Asuinrak_tyyppi jj0 jj1 jj2 jj3 jj4 jj5 jj6 jj7 jj8 jj9 jj10 

11 OK-talot 1,0000 1,3796 1,3992 1,0476 1,0407 1,0220 1,0146 1,0102 1,0013 0,9966 0,9864 

12 Muut pientalot 1,0000 1,2008 1,1841 0,9551 0,9414 0,9538 0,9513 0,9754 0,9626 0,9724 0,9638 

13 Kerrostalot 1,0000 1,0258 0,9872 0,9030 0,9069 0,9290 0,9434 0,9587 0,9597 0,9744 0,9861 

131 Pienasuntovalt. Kt 1,0000 1,0452 0,9937 0,8502 0,8687 0,9276 0,9490 0,9589 0,9423 0,9709 1,0330 

132 Väljät Kt 1,0000 1,0306 0,9948 0,9179 0,9173 0,9281 0,9316 0,9446 0,9525 0,9742 0,9726 

133 ARA Kt 1,0000 0,9855 0,9656 0,9468 0,9438 0,9347 0,9361 0,9439 0,9635 0,9746 0,9989 

 

 

Ennusteen tulokset 
Ennusteohjelmien tuottamat ennusteet, vanhan kannan ja uustuotannon ennuste sekä niiden 

yhteenlaskettu kokonaisennuste, tulostetaan SAS-tiedostoksi ja edelleen Excel-tauluksi, josta aineistoa 

voidaan muokata ja havainnollistaa halutusti sekä välittää tiedot muille välineille.  

Kuvassa alueittain ja vuosittain ennustettu väestön määrä, tunnuslukuja väestönmuutoksesta sekä miehet 

ja naiset ikäryhmittäin (1-v.).   
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Tulostiedoston kuva: vanhan kannan ennuste yhdeltä alueelta (Excel): 

 

*   iyht = väestö yhteensä; m0, m1,… = miehet 0,1,… vuotta; n17,n18,… = naiset 17, 18,… vuotta; myht = miehet yhteensä, nyht = naiset yhteensä; 

synt = syntyneet; kuol = kuolleet; muutos = väestönmuutos vuoden aikana; lmuutos = luonnollinen muutos; nmuutto = nettomuutto.  

 

 

 

 

 

4. Mallin soveltamismahdollisuuksista 
 

Alue-ennustemallin aluejako voi perustua mihin tahansa tilastojakoon tai muuhun aluejakoon. Mallia 

voidaan myös soveltaa usean kunnan yhdistelmään. Mallia voidaan soveltaa myös koko kunnan tasolla, jos 

esimerkiksi halutaan jakaa ennuste vanhan kannan ja uustuotannon osamalleihin.   

Malli mahdollistaa ennusteen laatimisen yksittäiselle tai useasta osa-alueesta koostuvalle uudelle 

aluekokonaisuudelle. Silloin näkökulmana on erityisesti uustuotannon ennustaminen suhteellisen pitkällä 

aikavälillä, esim. 30-40 vuotta.  

Edellytyksenä mallin soveltamiselle vakiintuneen ennustetuotannon ulkopuolelle on ainoastaan se, että 

aluemäärittelyä ja tarvetta vastaavat lähtötiedot ja parametrit pystytään saamaan käyttöön. 

 

 

 


