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

Asuntosijoittajan kannattaa seurata esimerkiksi kauppamäärien, 

asuinrakentamisen, asuntojen hintojen sekä vuokrien kehitystä.

Halusimme tehdä asuntomarkkinan seuraamisesta helpompaa, joten 

kokosimme yhteen vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon tuoreimpia ja 

olennaisimpia tilastoja. Pyysimme myös muutamalta alan asiantunti-

jalta heidän kommenttejaan syksyn tapahtumista sekä markkinoiden 

kehityksestä.

Tuottoisia lukuhetkiä!

ESIPUHE
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TUOREIMMAT  
TILASTOTIEDOT1.
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OSAKEASUNTOJEN  
HINNAT

ASUINHUONEISTOJEN  
VUOKRAT

KOHDEMÄÄRÄT

MARKKINOINTIAIKA

RAKENTAMINEN

VIITEKOROT
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OSAKEASUNTOJEN 
HINNAT
 
Keväällä hinnat nousivat pääkaupunki-
seudulla ja laskivat muualla maassa viime 
vuoteen verrattuna.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasuntojen 

hinnat nousivat pääkaupunkiseudulla 1,7 prosenttia ja laskivat muualla 

Suomessa 1,7 prosenttia vuoden 2018 huhtikuuhun verrattuna.

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat 

Tilastokeskuksen mukaan huhtikuussa suurista kaupungeista eniten 

Turussa, Oulussa ja Helsingissä.

Ero Espoon ja Vantaan sekä Helsingin hintakehityksessä on voimistu-

nut viime aikoina. Vuoteen 2015 verrattuna hinnat ovat nousseet alku-

vuonna Helsingissä noin 13 prosenttia, Espoossa ja Vantaalla noin 4 

prosenttia.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, 

indeksi 2015 = 100

Taulukko 1.
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Vanhojen osakehuoneistojen hinnat (04/2019)

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

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Taulukko 2.

Vuoden 2019 huhtikuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen 

neliöhinta oli Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudulla 3 673 eu-

roa ja muualla maassa 1 635 euroa. Suurimmista kaupungeista korkein 

keskimääräinen neliöhinta oli Helsingin 4 240 euroa kun taas matalin oli 

Oulun 1 791 euroa.
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Neliöhintojen kehitys

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

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

 

Etuoven tilastojen mukaan kaikkien asuntotyyppien hinnat ovat hyvin 

maltillisesti laskeneet vuoden 2019 ensimmäisen puoliskon aikana.

Ainoastaan paritalojen hinnoissa oli nähtävissä aavistuksen nousua 

vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta kerros-, rivi- ja omakoti-

talojen hinnat ovat joko pysyneet lähes samana tai laskeneet hieman 

koko vuoden ensimmäisen puoliskon ajan.

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikkien asuntotyyp-

pien hinnat ovat nousseet aavistuksen.  Kaikkien Etuovessa myytyjen 

kohteiden keskimääräinen neliöhinta oli vuoden uhtikuussa 2 329 €, 

kun kerrostaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 594 €. 

Taulukko 3.
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ASUINHUONEISTOJEN 
VUOKRAT
 
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
vuokrat nousivat alkuvuonna eniten 
Turussa.  



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteiset vuokrat nousivat eniten 

Turussa vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä. Lisäksi, pääkau-

punkiseudulla vuokrat nousivat hieman nopeammin kuin muualla Suo-

messa. ARA-asuntojen vuokrat ovat nousseet maltillisesti.

Vuoteen 2015 verrattuna vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat 

ovat nousseet pääkaupunkiseudulla 5,4 prosenttia ja muualla maassa 

4,7 prosenttia, mutta vuokrien vuosittainen nousu on kuitenkin hidastu-

nut viime vuosina eri puolilla maata. Eniten vuokrat ovat nousseet vuo-

teen 2015 verrattuna Vantaalla ja Turussa.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys,

indeksi 2015=100

Taulukko 4.
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä korkeimmat keskimääräiset 

neliövuokrat vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa ja ARA-asunnoissa 

olivat Helsingissä, hieman yli 20 €/m2, sekä Espoossa ja Vantaalla, noin 

17 €/m2. Matalin keskimääräinen neliövuokra suurimmista kaupun-

geista oli Oulussa, noin 13 €/m2.

Vapaarahoitteisten- ja ara-vuokra-asuntojen keskimääräiset

neliövuokrat, 1. neljännes 2019

Taulukko 5.
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat, 1. neljännes 2019

Taulukko 6.
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KOHDEMÄÄRÄT

Myytävien kohteiden määrä on 
noussut hiljalleen alkuvuonna. 



Etuoven tilastojen mukaan myytävien kohteiden määrä on vuoden en-

simmäisellä puoliskolla noussut tasaisesti varsinkin kevättalvesta tou-

kokuulle saakka. Myytäviä kohteita oli vuoden 2019 toukokuussa lähes 

4000 enemmän kuin saman vuoden tammikuussa.

Kohteita oli Etuoven tietojen mukaan toukokuussa 2019 myynnissä lä-

hes saman verran kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana eli 

vain noin 250 enemmän.

Myytävien kerrostaloasuntojen määrä on Etuoven tilastojen mukaan py-

synyt lähes ennallaan viimeisen puolen vuoden aikana. Myytävien oma-

kotitalojen määrä on aavistuksen noussut kevään aikana. Niin ikään 

rivitalojen määrä on noussut loppukeväästä hyvin maltillisesti, mutta 

paritalojen määrä on säilynyt samana.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT

Myytävien kohteiden määrä

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

Taulukko 7.

SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2019 15



MARKKINOINTIAIKA
 
Kaikkien asuntotyyppien
markkinointiajat laskivat
keväällä.



Etuoven tilastojen mukaan kaikkien asuntotyyppien markkinointiajat 

laskivat alkuvuonna tammikuusta maaliskuuhun, mutta nousivat maa-

liskuun jälkeen takaisin tammikuun tasolle. Keväällä kaikkien kohtei-

den markkinointiajoissa tapahtui taas selkeä, noin 30 päivän, lasku. 

Keskimäärin asuntojen markkinointiajat olivat toukokuussa 2019 noin 

30 päivää lyhyempiä kuin saman vuoden tammikuussa.

Lyhyimmät markkinointiajat toukokuussa 2019 olivat Etuoven tilasto-

jen mukaan paritaloilla, keskimäärin 66 päivää, kun rivitalojen vastaava 

luku oli 71 päivää ja kerrostalojen 77 päivää. Pisimmät markkinointiajat 

olivat omakotitaloilla, keskimäärin 87 päivää.

Vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikkien asuntotyyp-

pien markkinointiajat nousivat Etuoven tietojen mukaan vain kahdella 

päivällä toukokuussa 2019. Asuntotyypeittäinkin markkinointiajat ovat 

pysyneet toukokuussa 2019 lähes ennallaan edellisen vuoden samaan 

ajankohtaan verrattuna.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / MARKKINOINTIAIKA

Myytävien kohteiden markkinointiaika

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

Taulukko 8.
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RAKENTAMINEN
 
Asuinrakentaminen ja käynnissä
oleva rakennustuotanto on hiipunut
alkuvuoden aikana.



Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia on myönnetty ensimmäisellä 

neljänneksellä 11,8 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja 

toimistorakentamisen lupakuutiomäärä väheni jopa 46 prosenttia ja ja 

asuinrakentamisen määrä 24,2 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. 

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Taulukko 9.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet,

milj. m3, liukuva vuosisumma

Myönnettyjen rakennuslupien määrä asuinrakentamiseen väheni Tilas-

tokeskuksen tietojen mukaan 31 prosenttia vuodentakaisesta. Asuinra-

kentamiseen myönnetty lupakuutiomäärä väheni noin 1,2 miljoonaa 

kuutiometriä vuoden 2019 ensimmäiselle neljänneksellä. Kerrostalojen 

kuutiomäärä väheni 27,0 prosenttia ja rivitalojen 28,5 prosenttia.
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

Taulukko 10.

Rakennustuotannon volyymin, eli käynnissä olevan rakennustuotan-

non, kasvu hiipui Tilastokeskuksen tilastojen mukaan vuoden 2019 en-

simmäisellä neljänneksellä 0,8 prosenttiin, kun samana ajankohtana 

edellisvuonna kasvua oli 13,6 prosenttia. Asuinrakentamisen volyymi 

kääntyi laskuun vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen aikan, kun 

edellisen kerran asuinrakentamisen volyymi on vähentynyt vuonna 

2015. 
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VIITEKOROT

Euriborkorot ja Suomen talletuspankkien
viitekorot eivät ole muuttuneet lähes ollenkaan 
viimeisen puolen vuoden aikana.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Suomen pankin tilastojen mukaan Euriborkorot ovat pysyneet negatii-

visina koko tarkastelujakson ajan. 12 kuukauden euriborkorko oli vuon-

na 2018 toukokuussa -0,188, kun vuoden 2019 toukokuussa lukema oli 

-0,134.

Taulukko 12.

Euriborkorot kuukausittain
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Suomen talletuspankkien viitekorot ovat pysyneet samalla tasolla vii-

meisen puolen vuoden aikana. Talletuspankkien korot ovat pysyneet 

matalalla, mutta positiivisina vuoden 2019 ensimmäisellä puoliskolla.

Taulukko 13.

Suomalaisten talletuspankkien viitekorkoja ja 12 kk:n euribor
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ASIANTUNTIJOIDEN 
KOMMENTIT2.
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PASI KUOPPAMÄKI

ERKKI HEIKKINEN

TUOMAS VILJAMAA
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Asuntotuotanto on viimeisen puolen vuoden aikana lähtenyt hiipumaan. Tuo-

tantomäärät ovat kuitenkin edelleen korkealla tasolla suhteessa pitkän aikavälin 

keskiarvoon ja valmistuneiden asuntojen määrät pysyvät korkeana myös seu-

raavina vuosina. Kaupungistuminen on iso tekijä, joka vaikuttaa taustalla. Pää-

kaupunkiseutu kasvaa noin 15 000-16 000 ihmisellä joka vuosi, ja vuoteen 2040 

mennessä pääkaupunkiseutu kasvaa Espoon verran.

Asuntomarkkinoiden kannalta vaikuttava tekijä on myös uusi hallitusohjelma. 

Hallitusohjelmassa selvitetään pääomavastikkeiden vähennysoikeuden rajaa-

mista vuokranantajilta. Kaupungistuvan Suomen asuntomarkkinoiden kannalta 

muutos olisi todella vahingollinen ratkaisu ja verojärjestelmän kannalta haasta-

vaa, sillä käytännössä se vaatisi poikkeuksia verolainsäädäntöön. Tavoitteena on 

kotitalouksien velkaantumisen ehkäiseminen, johon on kuitenkin parempiakin 

keinoja, kuten lyhennysvapaiden ja taloyhtiölainaosuuden enimmäismäärän 

säätäminen esimerkiksi 60-70 prosenttiin.

Taloyhtiölainakeskustelussa on mielestäni ollut jonkin verran ylilyöntejä sekä 

väärinymmärtämistä, sillä kyseessä on kuitenkin asuntorakentamisen rahoi-

tuskeino, joka on toiminut hyvin. Pakkolunastusaaltoja ei ole tullut ja kasvaviin 

kaupunkeihin on syntynyt ihmisille koteja.

TUOMAS VILJAMAA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TUOMAS VILJAMAA
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Tätä ei missään nimessä kannata pilata, koska vähennysoikeuden rajaamisella 

olisi todella negatiivinen vaikutus investoinneille ja myös rakennusalan työllisyy-

delle. Siksi pitäisikin ennemminkin etsiä keinoja työllisyyden vahvistamiselle.

Kolmantena asiana nostan asuntomarkkinoiden polarisaation jatkumisen. Meil-

lä on entistä eriytyneemmät asuntomarkkinat. Taantuvien ja kasvavien alueiden 

välinen kuilu kasvaa. Kannattaa huomata, että pääkaupunkiseutukin koostuu hy-

vin erilaisista asuntomarkkinoista. Esimerkiksi Kivistössä, Kontulassa ja Töölössä 

on hyvin erilainen tilanne, mikä on tärkeää ymmärtää.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittamisen kannalta edellä mainitut kehitystrendit tarkoittavat sitä, 

että mikrosijainnin merkitys kasvaa. Pitää tuntea sijoituskohteen asuntomark-

kinatilanne entistä paremmin. Kilpailutilanne on monilla alueilla tullut haasta-

vammaksi ja siksi on olennaista hoitaa perusasiat entistä tarkemmin. Vuokraus-

prosessin hyvä hoitaminen on tärkeää, jotta asuntoon sopiva hyvä vuokralainen 

löytyy.

On myös syytä tunnistaa asuntosijoittamisen riskit. Poliittinen riski on yksi mer-

kittävä tekijä, jota ei välttämättä tule aina ajatelleeksi. On tärkeää, että vuokra-

nantajien ääni kuuluu mahdollisimman vahvasti asuntomarkkinoilla ja poliitti-

sessa päätöksenteossa, jotta toiminta voi jatkossakin olla kannattavaa.

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

Alueet jakautuvat entistä voimakkaammin kasvaviin ja taantuviin. Käytännössä 

viime vuosina kasvaneet maakunnat ovat vain Uusimaa, Pirkanmaa ja Varsi-

nais-Suomi. Niin sanottu etelän kasvukolmio vahvistuu.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TUOMAS VILJAMAA
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ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TUOMAS VILJAMAA

Olennaista on huomata, että vuokra-asuminen yleistyy erityisesti suurissa kau-

pungeissa. Omistusasuminen ei ole enää samanlainen statuskysymys kuin aiem-

min. Erityisesti nuoremmat sukupolvet korostavat muita asioita kuin asumisen 

hallintamuotoa. Sijainnin merkitys korostuu. 

Kannattaa tunnistaa, että kaupungistumista tapahtuu myös kaupunkien sisällä. 

Keskustojen vetovoima on kasvussa myös maakuntakeskuksissa. Kaupunkiym-

päristöt ovat entistä enemmän ihmisten ”olohuoneita”.

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Elämme jonkinlaista murrosvaihetta. Asuntotuotanto on vetänyt vahvasti, mutta 

näyttää suhdanne hiipuvan. Viime vuosina ja myös viimeisen puolen vuoden ai-

kana on tullut poikkeuksellisen paljon ulkomaisia rahastoja markkinoille. Rahaa 

virtaa kiinteistö- ja asuntosijoituksiin ja tuottovaateet ovat painuneet jopa alle 

neljään prosenttiin.

Maailmantalouden uhkakuvat ovat hieman voimistuneet, Kiinan ja Yhdysvalto-

jen nokittelu näyttää vain vahvistuvan, Brexit näyttää toteutuvan, korkotaso on 

historiallisesti poikkeuksellisen matalalla ja talouskasvulukuja on reivattu alas-

päin. Tummia pilviä on kasaantunut viimeisen puolen vuoden aikana horisont-

tiin lisää.

Vuokrat ja asuntojen hinnat ovat kehittyneet kuitenkin maltillisesti, joten asun-

tokuplan riskiä ei Suomen asuntomarkkinoilta löydä. Olennaista on kuitenkin 

tunnistaa myös globaalit tekijät ja asuntosijoittajalla on syytä olla puskuria ja 

suojausta sijoitustoiminnalleen, jos maailmantaloudessa mennään reippaasti 

huonompaan suuntaan.
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Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Asuntotuotannon rakennuslupamäärät ja niiden kehitys kertoo paljon tulevista 

näkymistä. Uuden hallituksen ohjelmassa on runsaasti infrahankkeita. Hankkei-

den toteutuminen vaikuttaa myös asuntomarkkinoihin ja ne parantavat alueen 

saavutettavuutta. Näitä kannattaa seurata ja ennakoida omassa sijoitustoimin-

nassa.

On myös hyvä seurata myytävien ja vuokrattavien asuntojen määrän kehitystä

välityssivustoilta, jotta voi luoda yleiskäsityksen alueesta ja mahdollisesti omas-

ta kohteesta. Määristä voi tehdä omia muistiinpanoja ja niiden pohjalta katsoa 

markkinatilanteen kehitystä.

Asuntosijoittajan kannattaa lisäksi lukea tarkasti eri toimijoiden markkinakatsa-

uksia ja näkymiä, jotta pysyy ajan hermolla.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TUOMAS VILJAMAA
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Hintakehitys on edelleen ollut hyvin paikallista, eli kasvukeskusten hyvillä pai-

koilla hinnat ovat nousseet, mutta monin paikoin ja etenkin muuttotappiopaik-

kakunnilla, asuntojen hinnat ovat luisuneet alaspäin. 

Uusien asuntojen rakennuslupien määrä on supistunut, mutta asuntotuotanto 

on edelleen varsin korkealla tasolla. Asuntotuotannon voi kuitenkin odottaa hil-

jentyvän hieman vuoden lopulla, jolloin tarjonta kääntyy maltilliseen laskuun.

Yleinen suhdannetilanne on heikentynyt, mutta tämä ei ole vielä merkittävästi 

heijastunut asuntokauppaan. Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat yhä melko 

korkealla.

Odotukset asuntolainojen viitekorkojen maltillisesta noususta ovat kaikonneet, 

eli korot pysyvät matalalla pidempään kuin on aiemmin ennakoitu.

Keskustelu etenkin suuriin taloyhtiölainoihin liittyvistä riskeistä on noussut ja 

uusi hallitus harkitsee tarvittavia lisätoimia velkaantumisen hillitsemiseksi.

PASI KUOPPAMÄKI
( Danske Bank )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / PASI KUOPPAMÄKI
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittajat ovat muuttuneet hieman varovaisemmiksi, mutta matalat korot ja 

vaihtoehtoisten sijoituskohteiden riskit kannustavat edelleen monia asuntosijoitta-

miseen.

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuk-

sissa, muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Kuten asuntomarkkinoiden tapahtumien kertaamisessa mainitsinkin, hintake-

hityksessä on selkeää eroa, mutta tämä on ollut jo hetkisen aikaa tuttua. Lisäksi 

rakentaminen keskittyy entistäkin voimakkaammin kasvukeskuksiin.

Miltä pankkisektorilla on viimeisen puolen vuoden aikana

näyttänyt?

Pankkisektorin tilanne on varsin vakaa. Korot pysyvät alhaalla, mikä hyödyttää 

velallisia, mutta tekee varovaisen säästäjän tilanteen hankalaksi ja heikentää 

pankkien kannattavuutta. Pankkien halu ja kyky luotottaa asuntolainoja on hyvä.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Asuntosijoittajan kannattaa seurata yleistä suhdannekehitystä ja säätelyn muut-

tumista, jos viranomaiset haluavat rajoittaa kotitalouksien velkaantumista.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / PASI KUOPPAMÄKI
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 
tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Kiinteistömaailman näkökulmasta tätä vuoden 2019 alkupuoliskoa voi kuvata 

yhdellä sanalla: nousujohteinen. Alkuvuoden varovaisen tunnustelevan ilmapii-

rin jälkeen kauppavilkkaus on muuttunut kevään edetessä selkeästi paremmaksi: 

toukokuussa myimme käytettyjä asuntoja 10% enemmän kuin edellisvuoden 

toukokuussa, joka sekin oli hyvä kuukausi. Uudiskohteissa kuitenkin näyttää siltä, 

ettei tänä vuonna ylletä viime vuoden kauppamääriin. Kauppa on painottunut 

edellistä vuotta enemmän käytettyjen, isompien asuntojen myyyntiin.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Myös paikkakunnan sisäisten hintahaitareiden leventyessä taloyhtiön tietoihin 

perehtyminen korostuu. Hyvin hoidetun asunto-osakeyhtiön arvostus nousee li-

sääntyvässä määrin sijoittajien mielenkiinnon kohteena.

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

Alueellinen ja myös kohdekohtainen erilaistuminen on edelleen voimistuvaa. 

Hintakehitys kaupunkien sisälläkin on eriytyvää. On nähtävissä, että esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulla houkuttavimpia asuntoja ovat toisaalta uudet ja uudeh-

kot mutta myös vanhat; väliin jäävien vuosikymmenten eli 1970- ja 1980-lukujen 

asuntojen hintakehitys näyttäisi olevan heikointa.

ERKKI HEIKKINEN
( Kiinteistömaailma )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN
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Miltä kiinteistönvälitysalalla on viimeisen puolen vuoden ai-
kana näyttänyt? 

Alkuvuoden volyymi on ollut alhaisempi kuin edellisen vuoden vastaavana ai-

kana, koska uudisasuntojen kaupassa on tapahtunut rauhoittumista. Kaupoissa 

on selkeää painotusta käytetyissä asunnoissa, niiden vilkastunut kauppa onkin 

paikannut uudiskaupan rauhoittumisen jättämää aukkoa. Loppukeväästä asun-

tokauppa on selvästi piristynyt.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Talouden ja asuntokaupan perusmittareiden lisäksi huomio kiinnittyy tietysti 

juuri nyt uuden hallitusohjelman asuntopoliittisiin ja verotuksellisiin tavoitteisiin 

ja lukuisiin selvityksiin, joita hallitusohjelmaan on kirjattu.

Erityisesti keskustelua ja huolta on herättänyt hallituksen ilmoitus ottaa selvityk-

seen mahdollisuus uudistaa asuntosijoittamisen verotusta siten, että rajoitetaan 

oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Tämänkaltais-

ten viestien aiheuttama hämmennys on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta ja 

jopa jarrutusliikettä. 

Johdonmukaisuus ja pitkäjänteisyys ovat parasta mahdollista alustaa asunto-

kaupalle; spekulaatiot muutoksista taas tuottavat hallitsemattomia ja epämää-

räisiä jarrutus- ja kaasutusliikkeitä.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN
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TÄRKEIMMÄT TIEDOT  
VIIMEISEN 6 KK:N         
ASUNTOMARKKINASTA 

• Asuntotuotanto on jatkanut hiipumis-
taan, ja uudiskohteiden kauppa ei vedä 
vertoja vanhojen kohteiden vilkastuneel-
le kaupalle.

• Alueellinen eriytyminen ja eriytyvä hin-
takehitys on voimistunut edelleen. Mark-
kinat ovat polarisoituneet voimakkaam-
min, ja myös kaupunkien sisäiset erot 
ovat kasvaneet.

• Hallitusohjelman ympärillä pyörinyt kes-
kustelu esimerkiksi taloyhtiölainoista ja 
pääomavastikkeiden verovähennysoi-
keuksien rajoittamisesta on herättänyt 
levottomuutta asuntosijoittamisen suh-
teen.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TÄRKEIMMÄT TIEDOT MARKKINASTA
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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
• Hallitusohjelman asuntopoliittiset ja verotukselliset tavoit-

teet
• Asuntotuotannon ja rakennuslupamäärien kehittyminen
• Maailmantalous ja globaalit muutokset

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / SEURAAVAN 6 KK:N AIKANA SEURAA NÄITÄ
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Kaikki oikeudet pidätetään. Tekstien ja kuvien tekijänoikeudet ovat 

Sijoitusovi.com-sivuston ylläpidolla. Tämän kirjan tietoja ei saa myydä 

edelleen tai käyttää kaupallisiin tarkoituksiin. Tämän kirjan sisältöä ei 
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Julkaisijan tiedot

Sijoitusovi.com

info@nbinvestments.fi

Kauppakatu 41 B 12

40100 Jyväskylä

 

Vastuuvapauslauseke
 

Tämän e-kirjan kirjoittaja ja julkaisija eivät ole vastuussa kirjassa esi-

teltyjen vinkkien väärinkäytöstä. Kirjoittajaa ja julkaisijaa ei voida pitää 

vastuussa mistään menetyksestä tai vahingosta, jota kirjan ohjeiden 

noudattamisesta aiheutuu tai väitetään aiheutuneen suorasti tai epä-

suorasti. Kirjassa esitetään ulkopuolisten henkilöiden mielipiteitä, 

joista Sijoitusovi.com ei vastaa.
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