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MIKSI ASUNTOMARKKINOIDEN  
KEHITYSTÄ ON HYVÄ SEURATA? 

 

Asuntosijoittajan toimintaan vaikuttavat merkittävästi 

paitsi omat ratkaisut ja teot sijoitustoiminnassa, myös 

asuntomarkkinoiden kehitys. 
 

Näin ollen onkin tärkeää seurata esimerkiksi asuntojen hintojen, 

vuokrien sekä kauppamäärien kehitystä. Lisäksi etenkin haasta-

vassa taloudellisessa tilanteessa yleisen taloudellisen tilanteen ym-

märtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Halusimme tehdä seuraamises-

ta helpompaa, joten kokosimme tärkeimpiä tilastoja viimeisen puolen 

vuoden ajalta sekä pyysimme muutamalta alan asiantuntijalta heidän 

näkemyksiään asuntomarkkinatilanteesta.

ESIPUHE
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OSAKEASUNTOJEN 

HINNAT
 

Heinä-elokuun aikana osake-    
asuntojen hinnat ovat maltillisesti 
nousseet etenkin pääkaupunki-  
seudulla. 



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat 

0,8 % heinäkuusta elokuuhun. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousi-

vat 1,2 % ja muualla Suomessa 0,4 %. Vuoden 2016 elokuussa vanhan 

osakehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 258 €, 

pääkaupunkiseudulla 3 555 € ja muualla Suomessa 1 676 €. 

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys  

kuukausittain, indeksi 2010=100

                                                                                                                       Etuoven tilastojen mukaan kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat pysy-

neet melko samana huhti-syyskuun ajan. Rivi-, pari- ja omakotitalojen 

hinnat ovat jopa himpun verran laskeneet alkuvuoteen verrattuna.
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Neliöhintojen kehitys

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 
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ASUINHUONEISTOJEN 

VUOKRAT
 

Vuoden 2016 toisella neljänneksellä 
vuokrat nousivat keskimäärin 2,7 % 
edelliseen vuoteen verrattuna.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden 2016 toi-

sella neljänneksellä 2,7 %. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 

kohosivat keskimäärin 2,4 % koko maassa.

 

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys 2010=100

Pääkaupunkiseudulla vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 

2,5 % ja muualla Suomessa 2,4 %. ARA-asuntojen vuokrat nousivat 

koko maassa 3,1 %. Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaa-

rahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 0,6 % ja ARA-asuntojen vuok-

rat 0,9 %.
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KOHDEMÄÄRÄT
 

Myytävien kohteiden määrä on   
kasvanut huhti-syyskuun aikana. 
 



Etuoven tilastojen mukaan myytäviä kohteita oli vuoden 2016 syys-

kuussa jopa yli 6 500 enemmän kuin saman vuoden huhtikuussa. 

Eniten tarjontaa on tullut lisää omakoti- ja kerrostaloihin, vaikka rivi- ja 

paritalojen tarjonnassa on myös pientä kasvua. Kerrostaloasuntoja oli 

tarjolla syyskuussa melkein 2 000 enemmän kuin viime huhtikuussa. 

Huom! Taulukon luvut muodostetaan Etuovi.comissa julkaistuista 

kohteista.

 

Myytävien kohteiden määrä

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT
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MARKKINOINTIAIKA
 

Markkinointiajat olivat huhtikuun 
jälkeen nousussa, mutta elokuun 
jälkeen pientä laskua on jälleen    
havaittavissa. 
 



Etuoven tilastojen mukaan kevään asuntokaupan piristyminen nä-

kyi selkeästi myös asuntojen markkinointiajoissa. Huhti-touko-

kuun jälkeen markkinointiajat kääntyivät kuitenkin jälleen nousuun. 

Tästä huolimatta markkinointiajat ovat kaikissa kohderyhmissä mata-

lammalla tasolla kuin vuoden 2016 alussa. Kerros-, rivi- ja paritaloissa 

markkinointiajat ovat jopa lähteneet jälleen hieman laskuun elokuun 

jälkeen.

Huom! Taulukon luvut muodostetaan Etuovi.comissa julkaistuista 

kohteista.

Asuntojen markkinointiaika

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / MARKKINOINTIAIKA
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RAKENTAMINEN
 

Käynnissä olevan rakennustuotannon  
volyymi kasvaa edelleen. Lisäksi korjaus-
rakentamista suunnittelee yli viidennes 
taloyhtiöistä.



Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo kasvoi 

kesä-elokuussa 16,7 % vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen vo-

lyymi kasvoi ajanjaksolla 18,1 % ja muun kuin asuinrakentamisen vo-

lyymi 15,6 %. Rakennushankkeita aloitettiin samaan aikaan tilavuudel-

la mitattuna 10 % ja asuinrakennushankkeita 11,1 % enemmän kuin 

vuotta aiemmin. Rakennusteollisuuden tilastot tukevat Tilastokeskuk-

sen tietoja eli asuinrakentamisella on selkeästi suurin rooli rakennuste-

ollisuudessa. 

Korjausrakentaminen näyttää myös olevan melko vilkasta lähitulevai-
suudessa. Asunto-osakeyhtiöiltä kysyttiin suurista remonteista, jotka 
on suunniteltu tehtäväksi seuraavien kymmenen vuoden aikana. Tu-
levina vuosina jopa viidennes asunto-osakeyhtiöistä suunnittee tekev-
änsä etenkin julkisivu-, piha-alue-, katto- sekä käyttövesijärjestelmäre-
montteja. 

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Jatkuu seuraavalla sivulla >>
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta

Asunto-osakeyhtiöiden suunnitellut remontit (% vastanneista)
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VIITEKOROT
 

Viitekorot ovat hieman laskeneet, 
mutta Suomen talletuspankkien korot 
ovat pysyneet viimeisen puolen vuoden 
ajan melko samalla tasolla. 
 

 



Suomen pankin tilastojen mukaan viitekorot ovat pysyneet negatiivi-

sina koko tarkastelujakson. Viitekorot ovat jopa painuneet hieman 

matalammalle viimeisen puolen vuoden aikana. 

Suomen talletuspankkien viitekorot ovat kuitenkin pysytelleet positiivi-
sina, eikä niissä ole maaliskuun 2016 jälkeen tapahtunut juurikaan 
muutoksia. Matalimmalla tasolla on edelleen OP-prime. 

 

Euriborkorot

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Jatkuu seuraavalla sivulla >>
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Suomen talletuspankkien viitekorot ja 12 kk:n euribor

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT
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ASIANTUNTIJOIDEN 
KOMMENTIT2.
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ERKKI HEIKKINEN

ERKKI HEIKKINEN TOMMI RYTKÖNEN

MIA KORO-KANERVA TIMO METSOLA



Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana (huhti-syyskuu)?

Alkusyksyn herääminen on tapahtunut, mikä on tietysti nähty aikaisempinakin 

vuosina. Kauppa tuntuu käyvän paremmin, mutta tilanne ei ole huippuvuosiin 

verrattavissa. Lisäksi markkinan piristymisestä raportoivat uutiset ovat olleet   

hieman ristiriitaisia ja riippuvaisia siitä, kuka asiasta kertoo. Ristiriitaisuudesta 

huolimatta piristystä on havaittavissa niin asunto- kuin vuokramarkkinoillakin.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Vuokranantajia tilanne on hieman helpottanut, sillä kysyntää vuokra-asunnoista 

on ollut. Lisäksi talvi on selkeästi tuonut tietoutta vuokratason asetannasta, eikä 

meille ole juurikaan tullut puheluita, joissa vuokranantajat ihmettelisivät, miksi 

kukaan ei vastaa vuokrailmoitukseen. Piristyksen johdosta joillakin paikkakun-

nilla jotkut vuokranantajat ovat pystyneet tekemään tasokorotuksia, mutta pää-

sääntö on edelleen, ettei liian innokkaasti kannata vuokraa lähteä nostamaan, 

ettei jää ilman vuokralaista.  

MIA KORO-KANERVA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA
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Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana (huhtikuu 

2016-syyskuu 2016) muuttunut viime vuoteen verrattuna 

pääkaupunkiseudulla? Suurissa kasvukeskuksissa? Pienem-

missä muuttovoittokunnissa? Muuttotappiokunnissa?

• Etenkin pääkaupunkiseudulla maahanmuuttajien tulo markkinoille on ollut 

ehkä leimallisin juttu, mitä on tapahtunut. Viime aikoina, kun vuokranantajat 

ovat laittaneet ilmoituksia, ovat ensimmäiset yhteydenotot tulleet tahoilta, 

jotka etsivät asuntoja maahanmuuttajille. Tämä on herättänyt vuokranantaji-

en keskuudessa paljon keskustelua. 

• Suurissa kasvukeskuksissa on ehkä sama kuin pääkaupunkiseudulla eli tämä 

ulkomaalaiskysymys on heijastunut sinnekin. Kasvukeskuksista henkilökoh-

taisesti huolestuttaa Lahti, sillä siellä vuokrat ovat laskussa. Lahdessakin on  

edelleen saanut vuokralaisen, mutta vuokradatasta huomaa, että vuokra-

pyynnit ovat laskeneet merkittävästi paitsi Lahdessa myös Helsingissä. 

• Pienemmissä muuttovoittokunnissa ei ole juurikaan tapahtunut muutosta. 

Tilanne on edelleen se, että jotkut pärjäävät ja jotkut eivät.

• Muuttotappiokunnissa lasku on vain jatkunut. 

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen vuo-

den aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Kuten mainittu, vuokramarkkina on piristynyt ja vuokraaminen on helpottunut 

alkuvuoteen verrattuna huomattavasti. Toisaalta Vuokraoven vuokramarkkina-

datan perusteella sellaista selkeää hinnannousupiikkiä ei ole ollut, joka yleensä 

vilkkaassa markkinassa esiintyy.

Lisäksi etenkin pääkaupunkiseudulla uudistuotanto on tuonut vuokramark-

kinaan lisää tarjontaa, mutta lähinnä vuokraskaalan yläpäähän. Aina on toki 

vuokralaisia, joilla on varaa isoihin vuokriin, mutta suuri massa, joka asuntoja 

tarvitsee ei kohtaa tätä uutta tarjontaa. Kalliidenkin asuntojen vaikutus näkyy 

kuitenkin kokonaismarkkinassa ja hillitsee vuokrien nousua.

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

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan kuuden kuukauden aikana?

Edelleen kannattaa seurata vuokrattavien vapaana olevien asuntojen määrää. 

Lisäksi on hyvä laittaa haut päälle samankaltaisista vuokra-asunnoista, joita 

itsellä on. Vaikkei olisikaan juuri nyt vuokraamassa, pysyy paremmin kartalla 

omien asuntojen vuokratasosta, kun seuraa hakujen avulla vastaavia asuntoja.
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana (huhti-syyskuu)?

Vaikka taloudellisesti elämme edelleen epävarmaa aikaa, on uudisrakentami-

sessa painettu entistä kovemmin kaasua. Suomen talouden keskeinen veturi 

onkin nyt asuntorakennus. Vilkkaus johtuu osittain siitä, että rakennusliikkeiden 

aktiivisuus ruokkii toinen toisiaan.

Tämä voi tietysti olla hyväkin asia edellyttäen, että asunnot menevät kaupaksi. 

Huolenaiheitakin voi olla. Ensinnäkin, vaikka kaavoittajan mielestä on raken-

nettu pieniä asuntoja, ne ovat kuitenkin suurelta osin isompia kuin mitä olisi 

tarpeen. Toinen huolenaihe on se, että uudet asunnot ovat sen verran kalliita, 

että ne kohdistuvat selkeästi asuntomarkkinoiden kalleimpaan neljännekseen, 

vaikka kovin kysyntä on nimenomaan edullisemmassa päässä. Matala korkotaso 

toki auttaa tilannetta, mutta toisaalta kuluttajat eivät ole huolettomia ja talous 

on edelleen epävarmalla pohjalla. Jos myymättömien uusien asuntojen mää-

rä kasvaa, osa rakennusliikkeistä voi joutua tiputtamaan hintoja, mistä seuraa 

ongelmia. 

Kuten sanottu, mahdollista on, että kaikki rakenteilla olevat asunnot saadaan 

myytyä ja vuokrattua, mutta riskejä on. Asuntomarkkina on tasapainolaji, eikä 

rallikilpailurakentamista.

TIMO METSOLA
( Vuokraturva )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Pääsääntöisesti pitkän linjan asuntosijoittajat ovat olleet odottavalla kannalla tai 

myyntikannalla. Tällä hetkellä asuntoja ostavista henkilöistä suuri osa on asuntosi-

joittajia, jotka ovat aloittaneet vasta enintään muutama vuosi sitten. 

Asuntosijoittajien kannattaakin olla tarkkana. Jos on juuri tapahtumassa muutos, 

niin on hyvä selvittää mihin se johtaa. Rakennusbuumin seurauksia on nyt syytä 

seurata tarkasti.

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana (huhtikuu 

2016-syyskuu 2016) muuttunut viime vuoteen verrattuna 

pääkaupunkiseudulla? Suurissa kasvukeskuksissa? Pienem-

missä muuttovoittokunnissa? Muuttotappiokunnissa?

• Pääkaupunkiseudulla yleiskuva on se, että kaupankäynti on vilkastunut ja 

kauppoja tehdään enemmän, jopa arvoasunnoista eli yli miljoonan euron 

asunnoista. Vuokramarkkina on myös kohtalaisen vilkas.

• Suurissa kasvukeskuksissa on taas menty aika lailla vaakalentoon. Esimer-

kiksi Lahdessa tilanne ei ole muuttunut oikeastaan suuntaan tai toiseen. 

Toisaalta Oulussa markkina tökkii, kun taas Tampere ja Turku ovat melko pir-

teitä (Turussa telakkatelollisuus psykologisesti tunnelman nostaja). Yleisesti 

ottaen muutoksia on vähän.

• Pienempiä muuttovoittokuntia on hankalampi arvioida, sillä tämä on melko 

heterogeeninen joukko. Ratkaisevaa on se, miten kunta sijoittuu työssäkäyn-

tialueen kannalta suurempien kasvukeskusten läheisyyteen. Ne kaupungit, 

jotka ovat lähellä isoja keskuskaupunkeja ovat vahvoilla. Moni kunta, jonka 

lähellä ei ole vetovoimaista isompaa kaupunkia, on heikoilla. Toisaalta esi-

merkiksi Heinolalla on vaikeuksia, eli kasvukeskuksen läheisyyskään ei välttä-

mättä vielä takaa mitään.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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• Muuttotappiokunnissa näyttää aika heikolta. Pienillä paikkakunnilla vapaa-ajan 

asunnot näyttäisivät olevan ainut toivo. Näiden kaupunkien asuntomarkkinoilta 

pysyisin sijoittajana poissa. Viime vuonna vielä ajateltiin, että maahanmuuttajat 

tulisivat asuttamaan hetkellisesti näitä kuntia, mutta valoa ei kuitenkaan ilmes-

tynyt tunnelin päähän. Luulen, että yhteiskunta joutuu tekemään valintoja ja 

ajamaan loppuun monia taajamia niihin enää panostamatta. On toki mahdol-

lista, että jotkut pienet kunnat nostetaan investointipäätöksillä erityisasemaan 

ja sijoittajalle tulee mahdollisuuksia, mutta tällä hetkellä on vaikeaa ennustaa, 

mitkä niistä tulevaisuudessa pärjäävät.

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen vuo-

den aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Kesäsesonki ja alkusyksy olivat jälleen vuokramarkkinan vilkas kausi. Opiskelijat 

olivat ajoissa liikkeellä, mikä viittaa siihen, että vuosien valistustyö on tehnyt tehtä-

vänsä. Joitakin ongelmia on ollut liittyen ns. vuokrailmoitushuijareihin, jotka ovat 

houkuttelevien hintojen ja väärien kuvien kautta saaneet vuokralaisia huijattua. 

Tämä on kuitenkin lähinnä ilmaissivustojen ongelma, sillä maksullisilla sivuilla 

huijareita ei pitäisi esiintyä. Tästä syystä jotkin vuokralaiset saattavat kuitenkin olla 

hieman epäileviä yksityisten vuokranantajien suhteen. 

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan kuuden kuukauden aikana?

• Tärkein on uusien myymättömien asuntojen määrä, joka selviää esimerkiksi  

Rakennuslehden keräämistä tilastoista. Mahdollinen määrän raju kasvu on sel-

keä varoitussignaali. Ylipäätään rakentajien tunnelmia kannattaa myös seurata. 

• Tällaisina epävarmoina aikoina taloustilannetta eli yleisimpiä talouden            

mittareita kuten BKT, vienti ja työllisyysaste on seurattava.

• 

erinomainen työkalu asuntosijoittajalle. Muista kuitenkin oma vastuusi tulkin-

nasta.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana (huhti-syyskuu)?

Vilkastuminen! Keväästä alkaen kauppamäärät ovat ketjussamme kasvaneet 

ihan selvästi, ja sydänkesän ydintä lukuun ottamatta kauppavilkkaudessa on 

ollut selvää kasvua. 

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Kun koko markkinan kauppa-aktiivisuus kasvaa, edellyttää se ostaja-asiakkailta 

valmiutta reippaampaan päätöksentekoon kuin hiljaisessa markkinassa. Muita-

kin on enemmän tosimielellä liikkeellä, joten jos ei ole valmiutta toimia riittävän 

nopeasti, ei saa haluamaansa. Myyjäasiakkaille tilanne on tietenkin herkullisempi 

kuin alkuvuonna tai vuosi pari sitten, kun mahdollisia ostajia liikkuu enemmän. 

ERKKI HEIKKINEN
( Kiinteistömaailma )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN
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Miten asuntomarkkinan tilanne on viimeisen puolen vuoden 
aikana muuttunut viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseu-
dulla, suurissakasvukeskuksissa, pienemmissä muuttovoitto-
kunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Viimeiset neljä vuotta vallinnut trendi, jossa hintatason kehitys pääkaupunki-

seudun ja muun maan välillä on eriytynyt, on vain jatkunut ja vahvistunut (kts. 

aikaisempi Tilastokeskuksen taulukko). Huomata kuitenkin täytyy, ettei pää-

kaupunkiseudun ulkopuolinen Suomi ole yksi yhtenäinen alue. Suurimmissa 

kasvukeskuksissa ja muutamilla muillakin muuttovoittopaikkakunnilla kehitys 

on nousujohteista. Mutta siellä, missä alueen houkuttavuus on ihmisten mielissä 

pientä, on asuntojen hintakehitys vaatimatonta. Vaikeimmilla muuttotappioalu-

eilla kauppoja voi olla vaikea saada syntymään juuri millään hinnalla.  

Miltä kiinteistönvälitysalalla on viimeisen puolen vuoden 
aikana näyttänyt? 

Kauppa-aktiivisuus ruokkii lisää aktiivisuutta; tässäkin asiassa myönteinen kehi-

tys ruokkii lisää hyvää. Takavuosien kauppamäärissä ei vielä olla, mutta suunta 

on selkeästi positiivinen. Oikeilla poliittisilla päätöksillä – esimerkiksi varainsiir-

toveron helpotuksilla – kehitystä voi edelleen tukea. 

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan kuuden kuukauden aikana?

Keskiarvolukujen sijaan hakisin mahdollisimman tarkkoja alueellisia kohdetieto-

ja eli seuraisin tarkasti niiden alueiden kehitystä, joihin sijoittaminen kiinnostaa. 

Lisäksi niin tavanomaiselta kuin se kuulostaakin, yleinen aktiivisuus, uutisten 

seuraaminen ja hiljaisten signaalinen havaitseminen ovat ratkaisevan tärkeitä. 

Esimerkiksi liikennehankkeilla on selvä vaikutus asuinalueitten houkuttavuu-

teen. Aikaansa aktiivisesti seuraamalla ja hyvällä ennakoinnilla voi löytää herkul-

lisia kohteita, joissa arvonnousu on edessä. 

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN
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ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TOMMI RYTKÖNEN

TOMMI RYTKÖNEN
( Nooa Säästöpankki )

Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana (huhti-syyskuu)?

Asuntomarkkinoiden tilastointiin tuli pieni tekninen muutos, kun tiedon jakelu 

siirtyi KVKL:lle. Lukujen vertailtavuus saattaa siis olla hankalaa ja uutisointi on 

ollut välillä ristiriitaista. Tästä huolimatta keväällä markkinaan tuli selkeästi pien-

tä positiivista virettä, mikä johtunee ihan siitä syystä, että moni kotitalous, joka 

oli lykännyt asunnon hankintaa tai vaihtoa totesi, että tämä on varmaan se ”uusi 

normaali”. Epävarmuuteen siis paitsi totuttiin, myös kyllästyttiin. Markkinoilla 

tämä näkyi kauppamäärien elpymisenä myös perheasunnoissa, vaikka yleisesti 

ollaankin kaukana huippuvuosista. 

Loppukevät näytti kuitenkin olevan väliaikainen pirske, sillä heinäkuu oli monin 

paikoin normaaliakin rauhallisempi. Toistaalta elo-syyskuussa piristys taas jat-

kui, joten ilmeisesti omaan tarpeeseensa ostava kansalainen liikehtii nyt näy-

töillä hieman vilkkaammin kuin parina viime syksynä. Päätöksentekoon kannus-

tavat kohonneet vuokrat, ajan saatossa kasvanut tarvelähtöinen paine (lapset 

kasvavat, perheitä perustetaan tai järjestellään uudestaan jne), matalat korot ja 

hieman joustanut hintataso (paitsi pienissä asunnoissa). Myös uudistuotannon 

nytkähtäminen uuteen nousuun käynnistää asuntokaupan ketjuja ravintoketjun 

yläpäästä.
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittajalle tilanne on muuttunut ehkä haastavammaksi – vuokrankorotuk-

sissa pitää olla hyvin varovainen (vaikka hoitokulut nousevatkin). Lisäksi järkevää 

ostettavaa on haastavaa löytää, kun ensiasunnon ostajatkin ovat palailleet mark-

kinoille, vaikka eivät ihan entisessä määrin. Asuntosijoittamisesta on eri muodois-

saan tullut jälleen ”muodikasta” ja näin ollen kilpailu kiinnostavista kohteista on 

entistä kovempaan. Tämä tyypillisesti näkyy myös asuntojen hinnoissa.

Miltä pankkisektorilla on viimeisen puolen vuoden aikana näyttä-
nyt?

Asuntosijoittamisen osaaminen on pankeissa varsin ohutta, erityisesti kun men-

nään 1-2 asunnosta ylöspäin. Asuntosijoittajat tuntuvat tuskailevan, että ”strate-

gista rahoituskumppania” on vaikea löytää. Massoina asiakkaitaan käsittelevälle 

pankille on hankala upottaa prosesseihinsa asiakasta, joka ei mene palkansaaja-

keskiarvon mukaan tehtyihin laskureihin. Samoin rajapinta yksityis- ja yrityspan-

kin välillä on monella hyvin jyrkkä - harva viiden asunnon omistaja pitää itseään 

edes puoliammattimaisena sijoittajana ja kokee ehkä jauhautuvansa yrityskont-

torin prosesseihin.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti seu-

rata seuraavan kuuden kuukauden aikana?

Tilastokeskuksen kuukausittain julkaistava ’Kuluttajien luottamusindeksi’ ja siellä 

erityisesti ’Ostoaikeet seuraavan 12 kk:n aikana’ ennustaa varsin hyvin lähitulevaa. 

Kun omistusasuntokäyrän ostoaikeet nousevat yli 7 %, markkina on varsin reipas ja 

nousu lähelle 10 % kertoo lämpimästä markkinasta. Kun käyrä laskee alle 5 %, voi 

pitkäjänteinen sijoittaja löytää helpommin salkkuunsa täydennyksiä. Enemmän 

kannattaa kiinnittää huomiota viivan trendiin kuin sahalaidan ylä- tai alapiikkejä.
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3 TÄRKEINTÄ TIETOA  
VIIMEISEN 6 KK:N         
ASUNTOMARKKINASTA 

• Asuntomarkkinat ovat piristyneet hiljaista 
heinäkuuta lukuun ottamatta: kauppa-
määrät sekä hinnat ovat hieman nousseet  
ja korot ovat pysytelleet matalalla.

• Vuokranantajat ovat olleet maltillisia 
vuokrankorotusten suhteen, joten vuok-
ralaisia on riittänyt. Vuokrankorotusten 
suhteen on kuitenkin edelleen syytä olla 
varovainen. 

• Uudisrakentamisbuumissa myös riskinsä: 
tarjonta ei täysin vastaa kysyntää hinnan 
sekä asuntojen koon puolesta, joten vaa-
rana on, että asuntoja ei mene kaupauksi. 
Tilannetta on syytä seurata. 

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / 3 TÄRKEINTÄ TIETOA MARKKINASTA
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SEURAAVAN 6 KK:N  
AIKANA SEURAA NÄITÄ:

• Talouden isompi kuva (BKT, vienti, työllisyysaste)
• Asuntomarkkinaan kohdistuvat uutiset
• Kuluttajien ostoaikeet seuraavan 12 kk:n aikana
• Omien sijoituskaupunkien ja -alueiden kehitys
• Uusien myymättömien asuntojen määrä
• Vuokrattavien vapaana olevien asuntojen määrää
• Omia sijoitusasuntoja vastaavien asuntojen vuokrataso

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / SEURAAVAN 6 KK:N AIKANA SEURAA NÄITÄ
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