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MIKSI ASUNTOMARKKINOIDEN  
KEHITYSTÄ KANNATTAA SEURATA? 

 

Asuntomarkkinoiden tapahtumat vaikuttavat 

merkittävästi jokaisen asuntosijoittajan toimintaan.  

Siksi onkin tärkeää seurata esimerkiksi asuinrakentamisen, kauppa-

määrien, korkotason, asuntojen hintojen sekä vuokrien kehitystä. 

Halusimme tehdä asuntomarkkinoiden seuraamisesta helpompaa, 

joten kokosimme yhteen vuoden 2017 jälkimmäisen puoliskon 

tuoreimpia ja olennaisimpia tilastoja. Pyysimme myös muutamaa alan 

asiantuntijaa jakamaan heidän näkemyksiään loppuvuoden 

asuntomarkkinoista. 

ESIPUHE

3SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2017



TUOREIMMAT  
TILASTOTIEDOT1.

4 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2017



OSAKEASUNTOJEN  
HINNAT

ASUINHUONEISTOJEN  
VUOKRAT

KOHDEMÄÄRÄT

MARKKINOINTIAIKA

RAKENTAMINEN

VIITEKOROT

5SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2017



OSAKEASUNTOJEN 

HINNAT
 

Viime vuoteen verrattuna 
osakeasuntojen hinnat nousivat 
maltillisesti pääkaupunkiseudulla.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivita-

loasuntojen hinnat laskivat 0,5 % koko maassa syyskuusta lokakuuhun. 

Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 0,1 % ja muualla maassa ne las-

kivat 1,0 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 

hinnat nousivat 0,4 % koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat 

nousivat 1,4 % ja muualla maassa ne laskivat 0,5 % edellisvuodesta. 

Vuoden 2017 lokakuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen 

neliöhinta koko maassa oli 2 323 €. Pääkaupunkiseudulla neliöhinta oli 

3 707 €, kun taas muualla Suomessa 1 703 €.

Etuoven tilastojen mukaan kerrostaloasuntojen keskimääräiset 

neliöhinnat ovat aavistuksen nousseet viimeisen puolen vuoden 

aikana. Muiden kuin kerrostaloasuntojen neliöhinnat ovat pysyneet 

melko samana. Kaikkien Etuovessa myytyjen kohteiden keskimääräi-

nen neliöhinta oli marraskuussa 2 214 €, kun kerrostaloasuntojen 

keskimääräinen neliöhinta oli 3 310 €.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys kuukausittain, 

indeksi 2010 = 100
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Neliöhintojen kehitys

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

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

 

Vanhojen osakehuoneistojen velattomat neliöhinnat (10/2017)

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

VUOKRAT
 

Vuokrat nousivat vuoden 2017 
kolmannella neljänneksellä 
keskimäärin 2,5 %.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Tilastokeskuksen mukaan vuokrat nousivat vuoden 2017 kolmannel-

la neljänneksellä 2,5 %. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat 

keskimäärin 2,4 % koko maassa. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoit-

teisten asuntojen vuokrat kohosivat 2,3 % ja muualla Suomessa 2,4 %. 

ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,6 %. 

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asunto-

jen vuokrat nousivat 0,6 % ja ARA-asuntojen vuokrat 0,5 %.

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys, 2010 = 100
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KOHDEMÄÄRÄT
 

Myytävien kohteiden määrä oli 
huipussaan elokuussa, mutta 
laski aavistuksen vuoden 
loppupuolella. 



Etuoven tilastojen mukaan myytäviä kohteita oli vuoden 2017 marras-

kuussa reilu 10 000 vähemmän kuin saman vuoden heinäkuussa. Koko 

vuoden aikana eniten kohteita oli kuitenkin myytävänä elo- ja syyskuun 

aikana. Lisäksi edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 

kohteita oli myynnissä marraskuussa lähes 40 000 enemmän. 

Syyskuun jälkeen myytävien omakoti-, pari- ja rivitalojen määrä kääntyi 

laskuun. Myytävien kerrostaloasuntojen määrät ovat sen sijaan hieman 

kasvaneet koko syksyn ajan.

 

Myytävien kohteiden määrä

Huom! Taulukon luvut muodostetaan Etuovi.comissa julkaistuista kohteista.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT
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MARKKINOINTIAIKA
 

Asuntojen markkinointiajat ovat 
hieman nousseet syksyn aikana. 



Etuoven tilastojen mukaan asuntojen markkinointiajat olivat marras-

kuussa keskimäärin muutaman päivän pidempiä kuin heinäkuussa. 

Etenkin omakoti- ja paritalojen markkinointiajat ovat hieman piden-

tyneet syksyn aikana, kun kerrostaloasuntojen markkinointiajat ovat 

pysyneet samana. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 

markkinointiajat ovat kaikkien asuntotyyppien kohdalla pysyneet lähes 

samalla tasolla.

Myytävien kohteiden markkinointiaika

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

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / MARKKINOINTIAIKA
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RAKENTAMINEN
 

Käynnissä olevan asuinrakentamisen 
volyymi kasvaa edelleen.



Tilastokeskuksen mukaan volyymi eli käynnissä olevan rakennustuo-

tannon kiinteähintainen arvo kasvoi heinä-syyskuussa 4,3 % vuoden-

takaisesta. Vielä syksyllä 2016 volyymi oli vahvassa kasvussa, jonka jäl-

keen kasvu on vähitellen hidastunut. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 

kolmannella neljänneksellä 4,6 % ja muun kuin asuinrakentamisen vo-

lyymi 4,2 %. 

     

Tilastokeskuksen mukaan asuinrakennuksille myönnettiin rakennuslu-

pia 2,8 miljoonalle kuutiometrille, mikä on 9,3 % enemmän kuin vuotta 

aiemmin. Asuinrakentamisen lisäksi kasvua oli liike- ja toimistorakenta-

miseen sekä teollisuus- ja varastorakentamiseen myönnetyissä raken-

nusluvissa. 

    

Rakennusteollisuuden tilastojen mukaan rakennusinvestointien osuus 

bruttokansantuotteesta on noin 13 % tasolla. Määrä on kasvanut tasai-

sesti vuoden 2015 jälkeen.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Rakennusinvestointien osuus bruttokansantuotteesta

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet, 

milj. m3, liukuva vuosisumma
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VIITEKOROT
 

Euriborkorot sekä Suomen talletus-
pankkien korot ovat pysyneet viimeisen 
puolen vuoden aikana lähes samalla 
tasolla. 



Suomen pankin tilastojen mukaan euriborkorot ovat pysyneet nega-

tiivisina koko tarkastelujakson. Korot eivät juuri ole muuttuneet lukuun 

ottamatta 12 kk euriboria, joka on vielä aavistuksen laskenut viimeisen 

puolen vuoden aikana.

Suomen talletuspankkien viitekorot ovat pysyneet matalalla, mutta po-

sitiivina viimeisen puolen vuoden ajan. Talletuspankkien korot ovat py-

syneet samalla tasolla koko syksyn.

 

Euriborkorot

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT
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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 HEIKKINENMIA KORO-KANERVA TIMO METSOLA



Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Asuntosijoittamisen suosio ja asuntokauppojen määrät ovat edelleen kasvaneet, 

joten markkina on lämmin. Asuntosijoittamisen riskeistä onkin puhuttu syksyn 

aikana paljon ja spekulatiivistakin sijoittamista on nähty...Toisaalta en kuiten-

kaan usko, että tilanne on räjähdysherkkä tai että asuntojen hinnat romahtaisi-

vat kuten Ruotsissa. 

Vaikka jo nyt uudistuotantoa on tullut paljon, suuri määrä asuntoja on edelleen 

suunnitteilla. Rakentamisen syklit ovat todella pitkiä ja ”putkessa” on vielä valta-

va määrä asuntoja tulossa, joten niiden vaikutukset tulevat heijastumaan melko 

pitkään.  

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntojen ja asuntosijoittajien kasvava määrä heijastuu luonnollisesti myös 

asuntosijoittajien toimintaan. Nyt markkinat ovat sellaiset, että yli 5 % tuottoa 

on melko vaikeaa saada ilman suhteellisen suurta riskiä. Toisaalta markkinoiden 

ollessa haastavat, on seurauksena näkynyt uusien ja erilaisten ratkaisujen yleis-

tyminen asuntosijoittajien keskuudessa. 

MIA KORO-KANERVA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA

23SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2017



Kaikki eivät voi enää onnistua kasvavan kaupungin keskustassa sijaitsevan 

yksiön vuokraamisessa opiskelijalle, joten osa sijoittajista on alkanut etsiä eri-

koistuvia strategioita, joilla erottautua markkinasta. Esimerkiksi erikoistuminen 

maahanmuuttajien tai ikäihmisten vuokra-asuntojen tarjontaan ovat eräitä 

esimerkkejä tästä. Lisäksi lyhytaikainen vuokraus Airbnb:n kaltaisten palveluiden 

kautta on yleistynyt. Uusien strategioiden esiinmarssi on mielestäni positiivinen 

ilmiö etenkin pitkällä tähtäimellä, sillä sijoittajien on ennen pitkää hyvä löytää  

uusia ja erilaisia toimintatapoja. 

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, suurissa kas-

vukeskuksissa, pienemmissä muuttovoittokunnissa ja muut-

totappiokunnissa?

Suomessa nousee selkeästi useita pitkän aikavälin ongelma-alueita. Pitkän aika-

välin ongelma-alueet ovat juuri näitä muuttotappiokuntia ja haja-

asutusalueita, joissa markkina on todellakin vaikeuksissa. 

Toisaalta taas on lyhyen aikavälin ongelma-alueita, kuten Lahti. Se on asunto- 

ja asukasmäärältään pieni markkina, mutta sinne on rakennettu valtava määrä 

uudistuotantoa, mikä aiheuttaa haasteita markkinaan. Lahden sijainti ja 

liikenneyhteydet esimerkiksi pääkaupunkiseutuun nähden ovat kuitenkin hyvät 

ja uusia työpaikkoja on myös tiedossa.

Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksilla menee edelleen hyvin, mutta ne ovat 

haastavia alueita asuntosijoittajille alhaisten tuottojen ja kovan kilpailun vuoksi. 

Mielestäni mielenkiintoisia katselunpaikkoja asuntosijoittajille ovatkin nyt 

kehittyvät aluekeskukset ja ympäryskunnat, kuten Kirkkonummi tai Pirkkala. 

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

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Kova kilpailu markkinoilla korostaa edelleen sitä, että hyvistä vuokralaisista on 

pidettävä kiinni ja vuokrankorotuksia kannattaa harkita. Lisäksi vuokrailmoitusta 

laittaessa on todella tärkeää määrittää vuokra heti sopivaksi. Mikäli muutamaan 

päivään ei tule yhteydenottoja, kannattaa nopeasti tarkistaa vuokra, että asun-

non saa vuokralle.

Asuntosijoittajien uudet strategiat ja alan muuttuminen ovat näkyneet myös 

vuokramarkkinoilla. Vaikka suuri osa markkinoista toimii edelleen perinteisesti, 

uusien palvelukonseptien sekä tuotteiden määrä on kasvanut, ja ala muuttuu 

nopeasti. Olemme tottuneet siihen, että markkina toimii tietyllä lailla, mutta nyt 

jokaisen vuokranantajan täytyy ymmärtää alalla tapahtuvat muutokset.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Aikaisemmissa katsauksissa mainittujen asioiden lisäksi kannattaa seurata kor-

kotason kehitystä, sillä esillä on melko ristiriitaisia viestejä korkojen noususta. 

Osa jo varoittelee noususta, kun taas hurjimmillaan puhutaan siitä, että korot 

pysyvät matalalla vielä noin 10 vuoden ajan. Tätä keskustelua on siis hyvä seu-

rata. Lisäksi asumis- ja toimeentulotuet ovat julkisen keskustelun hampaissa, 

emmekä oikein tiedä, mitä niiden saralla tulee tapahtumaan. Kyseistä kenttää 

kannattaa siis myös seurata tarkkaan.

Päällimmäisenä kehottaisin kuitenkin seuraamaan alan muuttumista, uusia 

palveluita ja uusia markkinapaikkoja. Esimerkiksi Facebookin hyödyntäminen 

vuokralaisen löytämisessä on kasvanut ja tulee kasvamaan jatkossakin. Jokai-

sen sijoittajan on tärkeää tiedostaa muutos ja muuttaa toimintaa tarpeen tullen.
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Suomessa asuntomarkkinat ovat jopa vilkastuneet entisestään. Uudisasun-

noista on tehty ahkerasti kauppaa ja samalla käytettyjen asuntojen kauppa on 

ottanut lisää kierrosta kierroksen perään. Täytyy kuitenkin muistaa asuntomark-

kinoiden kahtiajako: kasvukeskuksissa markkinat ovat kiihtyneet entisestään, 

mutta monilla alueilla markkinat ovat yhä vaikeuksissa. 

Korkotaso on edelleen matala, ja lähitulevaisuudessa korkoja mahdollisesti 

uskalletaan hieman nostaa. Kiinteä korko tai muu korkosuojaus voi olla äärim-

lähivuosina tulossa.

Vaikka Suomen talouskasvu on vahva, on Ruotsin tilanne iso uhkakuva, joka voi 

realisoitua varsin nopeasti. Asuntojen hinnat tulevat naapurissa nyt alaspäin ja 

nähtäväksi jää, pysähtyykö lasku vai jatkavatko hinnat laskuaan. Suomalainen 

pankkisektori on vahvasti sidoksissa Ruotsiin, joten jos Ruotsi romahtaa, vaikeu-

tuu myös Suomen pankkien jälleenrahoitus. Monet rakennusliikkeet ovat myös 

vahvasti kytköksissä Ruotsiin, joten Ruotsin vaikeudet heijastuvat myös Suomen 

rakennusliikkeisiin. Vaikka markkinat ovat todella erilaiset, Ruotsin asuntomark-

kinoiden mahdollisen romahduksen vaikutus Suomen asuntomarkkinoihin on 

väistämätön. 

TIMO METSOLA
( Vuokraturva )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Uudistuotannon kasvu ja talouden elpyminen ovat tuoneet markkinoille aina vain 

enemmän uusia asuntosijoittajia. Nekin, jotka ovat aiemmin vain pohtineet asun-

tosijoittamista, ovat nyt lähteneet mukaan. 

Asuntosijoittamisen suosiolla on kuitenkin kääntöpuoli: kotitalouksien velkaantu-

minen. Kokemattomat sijoittajat ottavat nyt isoja lainoja ja suuret taloyhtiölainat 

osaltaan edistävät velkaantumista. Tällaisena aikana yritän itse viestiä, että vaikka 

asuntosijoittamista voi tehdä, se täytyy tehdä varovasti. Kun riskejä on paljon ja ti-

lanne on hauras, sijoittajien on lähdettävä toimintaan maltillisella velkavivulla. 

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, suurissa kas-

vukeskuksissa, pienemmissä muuttovoittokunnissa ja muut-

totappiokunnissa?

Pääkaupunkiseudulla ja suurissa kasvukeskuksissa tilanne on hieman vilkas-

tunut. Keskisuurissa kaupungeissa on kuitenkin tapahtunut viimeisen puolen 

vuoden aikana se suurin muutos. Asuntojen määrän kasvu on alkanut näkyä ja 

tietynlaisissa asunnoissa on nyt ylitarjontaa. Näissä kaupungeissa (esim. 

Hämeenlinnassa) näkyy nyt suurempien kaupunkien tulevaisuus. Sama tilanne 

tulee vastaan yhä suuremmissa kaupungeissa, kun ahkeran rakentamisen 

vaikutukset alkavat kunnolla näkyä.

Muuttotappiokunnissa ei mikään ole oikeastaan muuttunut. Asuntokauppa 

takkuaa ja vuokramarkkinoilla on hankalaa. Hyvällä tuurilla voi saada asunnon 

kaupaksi tai vuokralle, mutta helppoa sijoittajien toiminta ei näillä alueilla ole.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Kaikkein halutuimmilla ja vetovoimaisimmilla alueilla (Helsinki, Turku, Tampere) 

vuokranantajilla ei ole juuri ongelmia ja erityisesti pienet asunnot menevät hyvin 

vuokralle. Isompiakin asuntoja menee näissä kaupungeissa vuokralle, mutta 

usein pyyntiä pienemmällä vuokralla. 

Vaikka kysyntä on ollut hyvä, myös vuokramarkkinoilla on nähtävissä paikkakun-

takohtaisia eroja. On useita keskikokoisia (noin 50-80 000 asukkaan) kaupunkeja, 

joissa asuntojen lisääntynyt tarjonta on kääntänyt tilanteen niin, että paikkakun-

nalla onkin vuokralaisten markkinat. Jos asunto ei siis täytäkään vuokralaisten 

toiveita, voi vuokranantajalla olla vaikeuksia saada asunto vuokralle. Yhä isom-

massa osassa Suomea vuokranantajilla on haasteita ja vuokrapyynnöistä tingi-

tään. 

On hyvä muistaa, että myös suuremmissa kasvukeskuksissa ja pääkaupunkiseu-

dulla rakentaminen on ollut kiivasta. Näin ollen yhä suuremmissa kaupungeissa 

asuntopulaa ei enää ole, vaan asuntoja on hyvin tarjolla ja kilpailu vuokrananta-

jien välillä kasvaa.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

• Ruotsin asuntomarkkinoiden kehitys

• Myymättömien uusien asuntojen määrä Suomessa

• Suomen talouskasvun tunnusluvut

• Oman alueen asuntomarkkinat

• Keskikokoisten kaupunkien asuntomarkkinat: lue netistä paikallisten lehtien 

uutisia ja vanhoja uutisia. Vaikka nämä uutiset eivät liittyisi omaan toimin-

taan tällä hetkellä, niin samat kehityskulut voivat tulla vastaan myöhemmin 

isoissa kaupungeissa.

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

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Meillä Kiinteistömaailmassa päällimmäiseksi asiaksi heinä-joulukuulta nousee 

vilkas asuntokauppa. Myyntiennätykset menivät rikki useammassa kuussa – 

näin siis käyttäen perspektiivinä niitä vuosia, jotka itse olen tässä ketjussa ollut. 

Kauppavire on ollut todella hyvä monissa myymälöissämme.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Ketjumme kauppamäärien kasvua tänä vuonna ovat osaltaan lisänneet asunto-

sijoittajat. Viimeisimmän Kiinteistönvälittäjäbarometrimme (lokakuu 2017) 

erityisteemana oli asuntosijoittaminen. Välittäjistä 54 prosenttia arvioi omaan 

kokemukseensa perustuen, että kiinnostus asuntosijoittamiseen on jonkin verran 

kasvussa, ja 18 prosenttia arvioi, että se on voimakkaasti kasvussa. 

Välittäjiltä kysyttiin myös, onko uudenlaisia ostajatyyppejä noussut esiin asunto-

sijoittajina viimeisen vuoden aikana, ja 57 prosenttia vastasi kyllä. Välittäjien 

vastauksissa eniten mainittu tyyppi oli pariskunnat, jotka asunnonvaihdon 

yhteydessä eivät myykään vanhaa pois, vaan jättävät sen sijoitusasunnoksi. Muita 

uusia sijoittajatyyppejä olivat alle 30-vuotiaat nuoret, asuntojen Airbnb-vuokraa-

jat sekä vuokralla asuvat, jotka kerryttävät varallisuuttaan asuntosijoittajina.

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?

Eriytyminen pääkaupunkiseudun ja yksittäisten muiden positiivisesti kehittyvien 

alueiden sekä muun Suomen välillä vain jatkaa kasvuaan. Pääkaupunkiseudulla 

ja suurissa kasvukeskuksissa pienten asuntojen kysyntä pysyy edelleen vahvana. 

Yhä selkeämmin näkyy, ettei suomalainen asuntomarkkina ole yksi markkina, 

vaan selkeästi eri lailla kehittyvien alueiden kokonaisuus.

Miltä kiinteistönvälitysalalla on viimeisen puolen vuoden 
aikana näyttänyt? 

Asiakastyön lisäksi toimiala valmistautuu useisiin merkittäviin muutoksiin. 

Valmistaudumme uuden Asunto-osakerekisterin (ASREK) käyttöönottoon 

vuonna 2019. Sen avulla voidaan rekisteröidä osakehuoneistoja koskevat tiedot 

ja omistajamerkinnät. Jo sitä ennen, vuonna 2018, voimaan astuva uusi EU:n 

tietosuoja-asetus asettaa uusia velvollisuuksia myös kiinteistönvälittäjille.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Niitä vakioindikaattoreita, joita muutenkin on syytä seurata: kuluttajabarometri, 

asuntojen hintakehitys, kaavamuutokset alueella, jota seuraa sekä liikennerat-

kaisut, jotka vaikuttavat kohdealueen haluttavuuteen.

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

• Asuntomarkkinat ovat piristyneet en-
tisestään vilkkaan uudisasuntokaupan 
ja asuntosijoittamisen suosion kasvun 
myötä. 

• Kilpailu vuokranantajien välillä kasvaa 
ja tietyissä kaupungeissa on nyt vuokra-
laisten markkinat.

• Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksis-
sa hinnat maltillisesti nousevat, mutta 
taantuvilla alueilla hinnat laskevat. Erot 
alueiden välillä kasvavat edelleen.

• Ruotsin asuntomarkkinoiden mahdol-
liset vaikeudet voivat heijastua myös 
Suomeen.

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

• Suomen ja muiden maiden asuntomarkkinat (etenkin 
Ruotsi)

• Sijoitusmaailma yleensä
• Talouden isompi kuva (BKT, vienti, työllisyysaste, jne.)
• Talouskasvuennusteet
• Korkotason kehitys
• Omien sijoituskaupunkien ja -alueiden kehitys
• Uusien myymättömien asuntojen määrä
• Vuokrattavien vapaana olevien asuntojen määrä
• Omia sijoitusasuntoja vastaavien asuntojen hinta- ja    

vuokrataso
• Asumis- ja toimeentulotukien kehitys
• Alan muutos (uudet tuotteet ja palvelukonseptit yms.)

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / SEURAAVAN 6 KK:N AIKANA SEURAA NÄITÄ
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Copyright @ 2017 Sijoitusovi.com.

 
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 

myöskään saa kopioida sähköisesti, mekaanisesti tai millään muulla-

kaan tavalla. On laitonta kopioida tätä kirjaa, jakaa sitä nettisivulla tai 

levittää sitä muillakaan keinoilla ilman julkaisijan lupaa.

 

Julkaisijan tiedot

Sijoitusovi.com

Kauppakatu 41 B 14

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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