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MIKSI ASUNTOMARKKINOIDEN  
KEHITYSTÄ TÄYTYY SEURATA? 
 
Asuntomarkkinoiden tapahtumat vaikuttavat 
merkittävästi jokaisen asuntosijoittajan toimintaan.  

Siksi kannattaakin seurata esimerkiksi kauppamäärien, asuinrakenta-

misen, asuntojen hintojen sekä vuokrien kehitystä. Halusimme tehdä 

asuntomarkkinan seuraamisesta helpompaa, joten kokosimme yhteen 

vuoden 2018 jälkimmäisen puoliskon tuoreimpia ja olennaisimpia 

tilastoja. Pyysimme myös muutamalta alan asiantuntijalta heidän 

kommenttejaan syksyn tapahtumista ja markkinoiden kehityksestä.

ESIPUHE
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OSAKEASUNTOJEN 
HINNAT
 
Edellisvuoteen verrattuna vanhojen 
osakeasuntojen hintojen nousu on 
tasoittunut pääkaupunkiseudulla.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan hinnat laskivat syyskuusta 

lokakuuhun 1,3 % pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa 0,8 %. 

Helsingin ja Oulun hinnat pysyivät lähes ennallaan, kun Tampereen ja 

Turun hinnat nousivat yli 3 %. Espoossa taas hinnat laskivat 3,7 % ja 

Vantaalla 2,3 %.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat 

pääkaupunkiseudulla 3 % ja laskivat 2 % muualla maassa. Eniten hin-

nat nousivat 7 % Tampereella ja 4 % Helsingissä. 

Vuoden 2018 lokakuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen ne-

liöhinta oli pääkaupunkiseudulla 3 625 euroa ja muualla maassa 1 631 

euroa. Helsingissä keskimääräinen neliöhinta oli 4 195 euroa kun taas 

Oulussa 1 801 euroa.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, 

indeksi 2015 = 100

Taulukko 1.
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Neliöhintojen kehitys

Huom! Taulukon luvut on muodostettu Etuovi.comissa julkaistuista kohteista.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

 

Etuoven tilastojen mukaan kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliö-

hinnat ovat hieman nousseet viimeisen puolen vuoden aikana kun taas 

omakoti- ja rivitalojen hinnat ovat aavistuksen laskeneet. Paritalojen 

hinta on viimeisen puolen vuoden aikana noussut maltillisesti.

Kaikkien Etuovessa myytyjen kohteiden keskimääräinen neliöhinta oli 

marraskuussa 2 413 €, kun kerrostaloasuntojen keskimääräinen neliö-

hinta oli 3 613 €.

Taulukko 2.
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Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat (10/2018)

Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Taulukko 3.

9 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2018



ASUINHUONEISTOJEN 
VUOKRAT
 
Vuokrat nousivat 2,4 prosenttia
vuoden 2018 kolmannella
neljänneksellä.  



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden kolman-

nella neljänneksellä 2,4 %. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousi-

vat keskimäärin 2,3 % koko Suomessa. Pääkaupunkiseudulla vapaara-

hoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 2,4 % ja muualla maassa 2,3 %. 

ARA-asuntojen vuokrat nousivat 2,4 % koko maassa.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten ja 

ARA-asuntojen vuokrat nousivat 0,5 %.

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys, 2010 = 100

Taulukko 4.
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KOHDEMÄÄRÄT

Myytävien kohteiden määrä 
nousi melko tasaisesti syksyyn 
saakka, mutta laski hieman 
loppuvuoden aikana. 



Etuoven tilastojen mukaan myytäviä kohteita oli vuoden 2018 marras-

kuussa yli 700 vähemmän kuin saman vuoden heinäkuussa. Kohteita oli 

kuitenkin marraskuussa myynnissä lähes 7000 enemmän kuin edellisen 

vuoden vastaavana ajankohtana.

Myytävien kerrostaloasuntojen määrä on kasvanut tasaisesti viimeisen 

puolen vuoden aikana. Omakotitalojen määrä on aavistuksen kasvanut 

keväästä syksyyn saakka, mutta laskenut hieman loppuvuonna. Rivi- ja 

paritalojen määrät ovat pysyneet lähes samana viimeisen puolen vuo-

den ajan.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT

Myytävien kohteiden määrä

Huom! Taulukon luvut on muodostettu Etuovi.comissa julkaistuista kohteista.

Taulukko 5.
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MARKKINOINTIAIKA
 
Kaikkien asuntotyyppien
markkinointiajat laskivat
kesän ajaksi, mutta nousivat 
taas syksyllä.



Etuoven tilastojen mukaan kaikkien asuntotyyppien markkinointiajat 

ovat nousseet hieman viimeisen puolen vuoden aikana. Keskimäärin 

asuntojen markkinointiajat olivat marraskuussa noin 20 päivää pidem-

piä kuin kesäkuussa.

Erityisesti omakotitalojen keskimääräiset markkinointiajat olivat mar-

raskuussa melkein 40 päivää pidempiä kuin kesäkuussa. Myös kerrosta-

lojen markkinointiajat olivat nousseet hieman kesä- ja lokakuun välillä, 

mutta laskeneet marraskuussa taas elokuun tasolle. Rivitalojen markki-

nointiajat olivat pysyneet melko tasaisena syksyn aikana, kun taas pa-

ritalojen markkinointiajat nousivat kesä-syyskuun ajaksi ja laskivat taas 

loppuvuonna.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kerrostalojen mark-

kinointiajat olivat marraskuussa nousseet 14 päivällä, omakoti- ja rivita-

lojen markkinointiajat pysyneet lähes samana, ja paritalojen laskeneet 

muutamalla päivällä.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / MARKKINOINTIAIKA

Myytävien kohteiden markkinointiaika

Huom! Taulukon luvut on muodostettu Etuovi.comissa julkaistuista kohteista.

Taulukko 6.
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RAKENTAMINEN
 
Käynnissä olevan rakennustuotannon 
volyymin kasvu hiipui ja rakennus-
lupien määrä väheni merkittävästi
viimeisen puolen vuoden aikana.



Tilastokeskuksen mukaan volyymi eli käynnissä olevan rakennus-

tuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi heinä-syyskuussa 1,9 % vuo-

dentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 3,9 % ja muun kuin 

asuinrakentamisen volyymi 0,2 %. Asuinrakentamisen aloituksia oli  9 

% vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2018

heinä-syyskuussa poikkeuksellisen vähän: 25,4 % vähemmän kuin vas-

taavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kaikissa rakennusten pääluokissa 

kuutiomäärä väheni merkittävästi vuodentakaisesta. Asuinrakentami-

seen myönnettiin rakennuslupia heinä-syyskuussa 1,8 miljoonaa kuu-

tiometriä, joka oli jopa 37,5,% vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Rakennusteollisuuden tilastojen mukaan rakennusinvestointien osuus

bruttokansantuotteesta on noussut yli 13 prosenttiin.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

Taulukko 7.
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, 

milj. m3, liukuva vuosisumma

Taulukko 8.

Taulukko 9.
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VIITEKOROT

Euriborkorot ja Suomen talletuspankkien viite-
korot ovat pysyneet lähes muuttumattomina 
viimeisen puolen vuoden ajan.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Suomen pankin tilastojen mukaan Euriborkorot ovat pysyneet negatii-

visina koko tarkastelujakson ajan. Koroissa ei ole juuri nähty muutoksia 

viimeisen puolen vuoden aikana.

Lisäksi Suomen talletuspankkien viitekorot ovat pysyneet samalla ta-

solla viimeisen puolen vuoden aikana. Talletuspankkien korot ovat py-

syneet matalalla, mutta positiivisina viimeisen puolen vuoden ajan.

 

Euriborkorot

Taulukko 10.
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Suomen talletuspankkien viitekorot ja 12 kk:n euribor

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Taulukko 11.
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ASIANTUNTIJOIDEN 
KOMMENTIT2.
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TIMO METSOLA

ERKKI HEIKKINEN

MIA KORO-KANERVA
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Tällä puolivuotisella suurimmat asiat, jotka nousevat mieleen, ovat asuntomark-

kinoiden ympärillä käydyt poliittiset keskustelut.

Esimerkiksi Petteri Orpon asettama kotitalouksien velkaantumista selvittävä 

työryhmä paneutuu taloyhtiölainoihin ja niiden kautta velkaantumiseen. Julkis-

ta keskustelua aiheesta käyty muun muassa siitä lähdetäänkö taloyhtiölainojen 

verovähennysoikeuteen puuttumaan, ja tullaanko lainamääriä sekä lainojen 

lyhennysvapaita rajoittamaan. Työryhmän raportin pitäisi valmistua maaliskuun 

2019 loppuun mennessä, joten se tulee varmasti olemaan ensi kevään vaalien 

suurimpia keskusteluteemoja.

Asuntomarkkinoista sekä asuntosijoittamisesta käyty julkinen keskustelu on ol-

lut jossain määrin jopa pelokasta ja hyvin polarisoitunutta. Sijoittajia usein joko 

demonisoidaan tai esitetään sankaritarinoiden kautta.

Poliittinen polarisoituminen näkyy myös esimerkiksi ajankohtaisessa keskuste-

lussa valtion tukemista vuokra-asuntojen rakentamisesta. Tuettu vuokra-asunto-

tuotanto onkin yksi tämän syksyn suurista keskusteluista, jossa poterot eri ääri-

päiden kannattajien välillä tuntuvat vielä syventyneen entisestään.

Lisäksi sosiaaliturvan ja asumistuen uudistus sekä pohdinnat pääomatulo-

verotuksen muuttamisesta ovat näkyneet asuntopoliittisissa keskusteluissa.         

MIA KORO-KANERVA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA
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Asuntopolitiikka on noussut esiin osana tulevia eduskuntavaaleja, ja asunto-

markkinaan liittyvät aiheet ovat olleet hyvinkin paljon esillä mediassa. 

Asuntomarkkina itsessään on säilynyt hyvin saman tyyppisenä kuin vuoden en-

simmäisellä puoliskolla, varsinkin pienempien ja keskikokoisten paikkakuntien, 

kuten esimerkiksi Seinäjoen, Lahden tai Hämeenlinnan, osalta. Myös vuokra-

tasojen kehitys on säilynyt hyvin samankaltaisena varsinkin näillä pienemmillä 

paikkakunnilla, mutta samalla markkinointiaikojen trendi on ollut jopa voimak-

kaasti nouseva.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Näille pienille ja keskikokoisille paikkakunnille, joilla markkina on säilynyt aika 

lailla entisellään, on edelleen tullut paljon uudistuotantoa ja jo aiemmin esiinty-

neet vaikeudet asunnon vuokraamisessa ovat jatkuneet. 

Mediassa käydyt keskustelut kuumasta ja jopa ylikuumentuneesta markkinasta 

ovat saaneet osan sijoittajista odottavalle kannalle ostomielessä. Moni selvästi 

haluaa katsoa, että miten tässä käy: odotetaan, että huippu saavutetaan ja tul-

taisiin sieltä alas. Kannanottoja on myös näkynyt siitä, että pankkisuhteet pitäisi 

ottaa seuraavaksi haltuun, kun pian nähdään ostettavaa.

Itse en kuitenkaan usko siihen skenaarioon, että kohta rytisee. Rakentaminen 

varmasti on hiipunut ja hiipuu hieman tähän huippuun verrattuna, mutta ennus-

teita seurattaessa mielestäni ei voi kuitenkaan puhua taantumasta, jos laskeu-

dutaan keskiarvoa paremmille luvuille rakennuslupien ja valmistuvien kohteiden 

määrässä.

Nythän olemmekin olleet jo jonkin aikaa hyvin poikkeuksellisessa tilassa. Ja jos 

hiipumista tapahtuu, se tarkoittaa vaan sitä, että vuokranantajan näkökulmasta 

tilanne helpottuu niillä paikkakunnilla, missä on ollut paljon uudistuotantoa ja 

vaikeuksia saada vuokralaisia. Esimerkkinä tällaisesta paikkakunnasta on Seinä-

joki.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA
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ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut viime 
vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, 
muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Nousevat markkinointiajat ovat olleet varsinkin esimerkiksi Lahden ja Hämeen-

linnan riesana. Kaupungit, jossa liikenneyhteydet vielä toimivat, vetävät pidem-

män korren - kuten Lahti tällaisessa vertailussa. Liikenneyhteyksien vähentämi-

nen on tietyillä paikkakunnilla usein vain yksi naula arkkuun lisää, mikä vähentää 

paikkakunnan kiinnostavuutta sijoittajankin näkökulmasta.

Nouseva kaupunki Turku on lähtenyt kirimään Tamperetta erityisesti vuokra-

tasossa. Myös Tampere nousee taas esiin, ja pääkaupunkiseutuhan on täysin 

oma asiansa: erityisesti Helsinkiä ei ota mikään kiinni, ja sinne suuntautuu vahva 

muuttoliike. Toisaalta täytyy muistaa, että muuttovoittoisuus ei välttämättä tar-

koita maksukykyistä- ja haluista massaa, mitä vuokranantajat tietysti toivovat.  

Tampereen kylkeen on kirimässä Kuopio, kun seurataan esimerkiksi neliövuok-

rien ja kokonaisvuokrien kehittymistä. Se millä hinnalla saa yksiön Tampereelta 

on käytännössä sama kuin Kuopiossa. Asuntosijoittajan kannalta se on houkut-

televaa, sillä Kuopion hintataso on lisäksi edullisempi kuin Tampereen.

Useissa kaupungeissa kehitetään paljon hyviä uusia näkökulmia. Esimerkiksi 

Jyväskylän profiloituminen liikuntapääkaupungiksi on myös sijoittajan näkökul-

masta todella mielenkiintoista. Muuttoliikkeessä on kovien vetovoimatekijöiden 

lisäksi paljolti kyse psykologisistakin tekijöistä, ja muun muassa Tampere ja 

Jyväskylä koetaan tällaisina mielenkiintoisina paikkoina.

Muuttotappio- ja voittokuntien väliset erot kasvavat koko ajan, erityisesti reu-

na-alueiden ja keskustojen välillä. Työikäinen väestö pakkautuu pääradan var-

teen ja rannikkoseuduille, mutta tilanne ei ole niin mustavalkoinen, sillä myös 

näiltä alueilta löytyy muuttotappiollisia alueita. Kasvukolmiosta, eli Helsingistä, 

Tampereesta ja Turusta puhuttaessa, puhuminen ei jatkossa ole välttämättä 

enää pätevää, sillä myös kolmion keskeltä ja kyljiltä löytyy tyhjentyviä paikkoja.
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Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen vuoden 
aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi vuokramarkkinoiden suhteen tämä on ollut 

oikeastaan hyvin samanlainen puolivuosi kuin alkuvuosi. Olemme vieläkin sa-

massa tuotantoputkessa, josta on tulossa paljon uutta myös ensi vuodelle.

Toisaalta taas esimerkiksi Lahden kaltaisissa kaupungeissa, joihin kohdistuu kas-

vavaa opiskelijoiden muuttovirtaa, sijoittajilta vaaditaan ehkä uusien sijoitusstra-

tegioiden harkitsemista, sillä opiskelija-asuntostrategia alkaa jo olla käytetty ja 

siltä löytyä ylitarjontaa, jolloin muiden strategioiden käyttäminen voi olla fiksum-

paa, opiskelijavuokralaisten ollessa hyvin kilpailtuja.

Lisäksi, kuumana käyvä poliittinen keskustelu esimerkiksi asuntotuista ja tuetus-

ta vuokratuotannosta heijastuu myös vuokramarkkinoille. Markkinatilanne on 

muutenkin sellainen, että on vaikeaa löytää hyvää vuokralaista, ja nykyinen tuki-

tilanne sekoittaa tätä entisestään. Myös tarjonnan lisääntyminen ja suuremmat 

erät varsinkin pienemmillä paikkakunnilla vaikuttavat markkinointiaikojen pi-

tenemiseen, joten hyvistä vuokralaisista kiinnipitäminen on nyt erityisen tärkeää.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Yhtiölainakeskustelu sekä tuloutuksen ja rahastoinnin aiheet ovat silmällä pidet-

täviä aiheita sijoittajan näkökulmasta. Tähän liittyen myös sijoittajaosakkaiden 

rooli taloyhtiössä puhututtaa edelleen, sillä sijoittajan asema tuntuu tukaloitu-

neen vielä enemmän. Taloyhtiöiden keskusteluissa sijoittajat on nostettu esille 

sekä esteeksi taloyhtiön lainansaantiin että tuloutukseen pakottamiseen, mikä 

voi hankaloittaa sijoittajaosakkaiden vastaanottoa taloyhtiöissä. 

Sijoittajan kannattaakin pitää kiinni hyvistä suhteista sekä toki vuokralaiseen että 

myös taloyhtiöön. Nyt sen merkitys korostuu, että sijoittajaosakkaat ovat muka-

na yhtiökokouksissa ja hallituksissa rakentavalla tavalla, pitävät yhteyttä ja ovat 

hyvissä väleissä muiden osakkaiden ja hallituksen kanssa. 
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Uudisasuntojen kauppa on vaikeutunut, koska ostajat ovat aiempaa varovaisem-

pia sekä isojen yhtiölainojen että tonttirahastojen omistamien tonttien suhteen. 

Samaan aikaan myynnissä on kohteita ennätyksellisen paljon. Erityisesti suurten 

kasvukeskusten ulkopuolella muutos on todella selvä, mutta ilmiö näkyy kyllä 

myös kasvukeskuksissa.

Uudisasuntojen kauppaa tukeva tekijä on edelleen se, että monet suuret asunto-

rahastot ostavat jatkuvasti lisää. Toisaalta myös tietoja rahastojen vetäytymises-

tä jo sovituista hankkeista tulee nyt aiempaa enemmän, mikä indikoi tilanteen 

mahdollista muuttumista.

Käytettyjen asuntojen kaupassa on suuria alueellisia eroja. Ne alueet, joissa 

kauppa käy todella vilkkaasti, ovat kuitenkin keväästä vähentyneet. Keskeinen 

syy on se, että yksityissijoittajat ovat tulleet varovaisemmiksi ja ostavat vähem-

män ja valikoivammin kuin aiemmin. Muuttotappioalueilla kauppa on yhtä vai-

keaa kuin keväälläkin. Muuttovoittoalueilla kauppa on hieman hiljentynyt, mutta 

käy silti kohtuullisen hyvin.

Koron nousua jälleen ennustetaan, mutta toisaalta talouskasvu saattaa olla tait-

tumassa. Riski korkojen noususta on olemassa, mutta korkojen nousu on kaik-

kea muuta kuin varmaa.

TIMO METSOLA
( Vuokraturva )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA

28 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2018



Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittamisen tunnelmat ovat hieman rauhoittuneet. Omasta mielestäni se 

kertoo terveen harkinnan lisääntymisestä. Myös velkavivun käytössä ollaan otettu 

askelia varovaisempaan suuntaan.

Yhä useampi asuntosijoittaja on havainnut myös sen, että vuokra-asuntopula on 

tarjonnan kasvaessa monella alueella helpottanut. Paikoin vuokra-asunnoista on 

jopa ylitarjontaa, mikä korostuu kun vilkas kesä on vaihtumassa rauhallisempaan 

talviaikaan vuokramarkkinoilla.

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuk-

sissa, muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Muuttotappiokunnissa tilanne on jatkunut yhtä vaikeana kuin ennenkin. Ylitar-

jonta tekee sekä myymisestä että vuokraamisesta vaikeaa, ja onnistuminen on 

hyvin matalallakin pyynnillä usein puhdasta onnenkauppaa. Kaupungistuminen 

jatkuu, eikä parempaa ole näköpiirissä. Varainsiirtoveron puolittaminen tai pois-

taminen voisi hieman helpottaa tilannetta, mutta ei merkittävästi. Työvoiman 

liikkuvuutta se voisi kuitenkin hieman parantaa, vaikka pois muuttaja kahden 

asunnon loukkuun jäisikin.

Keskikokoisissa kaupungeissa tilanne asuntokaupassa on kehittynyt myyjän 

kannalta huonompaan suuntaan. Lähes kaikissa keskikokoisissa kaupungeissa 

on selkeästi ostajan markkinat. Jos paikkakunta kärsii kovasta muuttotappios-

ta, lainan saaminen asunnon ostoon tai taloyhtiön peruskorjauksiin on monin 

paikoin vaikeutunut.

Pääkaupunkiseudulla alue- ja kaupunginosakohtaiset erot ovat suuria. Kauppa 

on hiukan laantunut kaikkialla, mutta varsinaisia ongelmia esiintyy toistaiseksi 

vain alueilla, joilla on tyypillisesti paljon tarjontaa ja heikot liikenneyhteydet. 
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Vuokramarkkinoilla näkyy erityisesti vuokra-asuntojen tarjonnan raju kasvu Es-

poossa. Se on painanut vuokratasoja alaspäin, erityisesti jos asunnon kunnossa 

tai sijainnissa on toivomisen varaa.

Helsingin kantakaupungissa kysyntä vuokra-asunnoista on jopa vilkastunut puo-

len vuoden takaisesta ja asuntokauppakin käy edelleen hyvin.

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Markkina on muuttunut haastavammaksi. Kysynnän ja tarjonnan suhteen muut-

tumisen takia vuokria ei ole pystytty nostamaan, vaan niitä on paikoin jopa 

jouduttu laskemaan. Samaan aikaan asuntojen arvonmuutos on ollut pieni tai 

negatiivinen, jolloin sijoittajan kokonaistuotto on jäänyt aiempaa maltillisem-

maksi. Toisaalta suhteessa matalaan korkotasoon ja inflaatioon tuotto on yleen-

sä kuitenkin edelleen hyvä.

Lisäsijoitusten tekemiseen liittyvät riskit vaikuttavat kasvaneen ja omistuksessa 

olevien asuntojen realisointi hieman vaikeutuneen.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Vuokra-asuntojen kysynnän ja tarjonnan suhdetta paikallisesti, myymättömien 

uusien asuntojen lukumäärän kehittymistä, työllisyyskehitystä, korkotasoa ja 

kuluttajien luottamusta. 

Lisäksi edelleen kannattaa pitää silmällä sitä, mitä Ruotsin asuntomarkkinoilla 

tapahtuu. Asuntokriisi Ruotsissa heijastuisi molemmissa maissa toimivien iso-

jen pankkien ja rakennusliikkeiden kautta Suomeenkin. Lisäksi kansainvälisten 

rahoitusmarkkinoiden näkökulmasta Pohjoismaat ovat yksi kokonaisuus, jonka 

arvioinnissa suurimmalla taloudella eli Ruotsilla on keskeinen merkitys. Ruotsin 

ongelmilla voisi siten olla vaikutusta myös pankkien jälleenrahoitukseen Suo-

messa.
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 
tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Kauppa rauhoittui jossain määrin vuoden hyvien ensi kuukausien jälkeen. Mis-

tään suoraviivaisesta muutoksesta ei kuitenkaan ole kyse: esimerkiksi lokakuu 

oli meillä tähän mennessä vuoden paras kuukausi mm. Helsingissä ja Vantaalla. 

Kokonaisuudessaan tästä vuodesta ei kuitenkaan ole tulossa niin hyvää asunto-

kauppavuotta, kuin mihin lähdimme ja mitä odotimme.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Niin asuntosijoittajia kuin oman kodin ostajia on vuoden mittaan varoiteltu medi-

assa taloyhtiöiden yhtiölainoista perin pohjin. Asuntokauppaan liittyvät tosiasiat 

ja riskit on hyvä tiedostaa, mutta myös se, miten todennäköisiä vaikeudet ovat ja 

mitä niitä kohdatessa voi tehdä. Varovaisuus on selvästi lisääntynyt uudiskaupan 

puolella. Fiksu varovaisuus on hyvästä mutta lamauttavan arkuuden puolelle ei 

pitäisi mennä. Taloudellista toimeliaisuutta ei synny, jos asioita lähestyy aina ne-

gatiivisimman skenaarion kautta. 

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut viime 
vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuksissa, 
muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Alueellinen erilaistuminen on jatkunut jo useamman vuoden kulkeneilla urillaan: 

Suomi ei ole enää yksi yhtenäinen asuntomarkkina.

ERKKI HEIKKINEN
( Kiinteistömaailma )
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Uudisrakentamisen painottuminen pieniin asuntoihin aiheuttaa paikoin vaikeuk-

sia myyntiketjujen liikkeelle saamisessa: kun perheasunnosta toiseen muuton 

prosessia ei saada käyntiin, seisahtuu koko ketju. Yhtenä ratkaisuna tarjoamme 

ostotoimeksiantoa niin sanottujen ihan tavallistenkin perheasuntojen kohdalla: 

lähdemme asiakkaan toiveitten mukaisesti hakemaan uutta kotia myös niitten 

asuntojen joukosta, joita ei ole vielä laitettu myytiin. 

Yksi tämän ajan ilmiö on myös paikoittainen yhden asunnon loukku: asunto ei 

vastaa enää asujan tarpeita, mutta siitä ei pääse eroon sellaisella hinnalla, jolla 

saisi tarkoituksenmukaisemman kodin. Erityisesti tämä on tietysti muuttotap-

pioalueitten ongelma.

Miltä kiinteistönvälitysalalla on viimeisen puolen vuoden ai-
kana näyttänyt? 

Ensi vuonna Suomessa ollaan ottamassa vaiheittain käyttöön sähköinen osake-

huoneistorekisteri, jonne kerätään vähitellen kattavat tiedot asunto-osakkeiden 

omistuksista ja panttauksista. Toimiala elää muutoksen kynnyksellä: aikaa vie-

vällä tavalla tehtyjä asuntokaupan vaiheita voidaan tehdä jatkossa tehokkaam-

min ja fiksummin. Valmistautuminen on käynnistynyt kohti nykyistä virtaviivai-

sempia kauppaprosesseja. 

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Tämä ei ole varsinainen indikaattori, mutta seuraisin tarkasti uudiskohteiden 

markkinointiviestintää ja mahdollisia viestejä vastaantuloista: jos on mahdolli-

suus ostaa kerralla useampi asunto, voi rakennuttajien kanssa päästä parhaim-

millaan hyvinkin kiinnostaviin neuvottelutuloksiin.
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TÄRKEIMMÄT TIEDOT  
VIIMEISEN 6 KK:N         
ASUNTOMARKKINASTA 

• Muun muassa rakennustuotannon vauhti 
ja keskustelut yhtiölainoista ovat hidas-
taneet asuntokauppaa. Varsinkin uudis-
rakentaminen on muuttanut kysynnän ja 
tarjonnan suhdetta.

• Asuntomarkkina on jatkanut alueellis-
tumistaan: kaupungistumisesta johtuen 
erityisesti muuttotappiokunnissa kauppa 
on ollut hidasta.

• Ylitarjonta tekee vuokralaisen löytämi-
sestä haastavampaa, joten hyvistä vuok-
ralaisista kannattaa pitää kiinni.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TÄRKEIMMÄT TIEDOT MARKKINASTA

33 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2018



SEURAAVAN 6 KK:N  
AIKANA SEURAA NÄITÄ:

• Suomen ja muiden maiden asuntomarkkinat
• Sijoitusmaailma yleensä
• Talouskasvuennusteet
• Talouden isompi kuva (BKT, vienti, työllisyysaste, jne.)
• Korkotason kehitys
• Alueellinen kehitys
• Uusien myymättömien asuntojen määrä
• Vuokrattavien vapaana olevien asuntojen määrä
• Hinta- ja vuokratason yleinen kehitys
• Omia sijoitusasuntoja vastaavien asuntojen hinta- ja  vuok-

ratason kehitys
• Asuntopolittiset keskustelut, esimerkiksi asumis- ja toimeen-

tulotukien kehityksestä 
• Keskustelu taloyhtiölainoista
• Keskustelu tuloutuksesta ja rahastoinnista
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