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MIKSI ASUNTOMARKKINOIDEN  
KEHITYSTÄ ON HYVÄ SEURATA? 

 

Asuntomarkkinoiden kehitys vaikuttaa merkittävästi 

asuntosijoittajan toimintaan.  

Siksi kannattaakin seurata esimerkiksi kauppamäärien, asuinraken-

tamisen, asuntojen hintojen sekä vuokrien kehitystä. Lisäksi ylei-

sen taloudellisen tilanteen ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää.           

Halusimme tehdä asuntomarkkinan seuraamisesta helpompaa, joten 

kokosimme yhteen vuoden 2017 ensimmäisen puoliskon tärkeimpiä ja 

tuoreimpia tilastoja. Pyysimme myös muutamalta alan asiantuntijalta 

heidän näkemyksiään alkuvuoden asuntomarkkinasta.

ESIPUHE
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OSAKEASUNTOJEN 

HINNAT
 

Kevään aikana osakeasuntojen   
hinnat nousivat etenkin pää-
kaupunkiseudulla.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen osakeasuntojen hinnat nousi-

vat 1,1 % maaliskuusta huhtikuuhun koko Suomessa. Pääkaupun-

kiseudulla hinnat nousivat 2,8 %, kun muualla maassa ne laskivat 0,4 %. 

Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat 

koko Suomessa 1,7 %, pääkaupunkiseudulla 3,1 % ja muualla maassa 

0,4 %. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2017 huhtikuussa vanhan osa-

kehuoneiston keskimääräinen neliöhinta koko maassa oli 2 338 euroa, 

pääkaupunkiseudulla 3 737 euroa ja muualla Suomessa 1 711 euroa. 

Etuoven tilastojen mukaan kerrostaloasuntojen keskimääräiset ne-

liöhinnat ovat pysyneet viimeisen puolen vuoden ajan koko maassa 

melko samana. Kaikkien Etuovessa myytyjen kohteiden keskimääräi-

nen neliöhinta oli toukokuussa 2 130 euroa, kun kerrostaloasuntojen 

neliöhinta oli 3 111 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna keskimääräi-

nen neliöhinta on aavistuksen laskenut kaikissa talotyypeissä.

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 
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ASUINHUONEISTOJEN 

VUOKRAT
 

Vuokrat nousivat alkuvuoden 
aikana keskimäärin 2,6 % koko 
maassa.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Tilastokeskuksen mukaan vuokrat nousivat 2,6 % vuoden 2017 en-

simmäisellä neljänneksellä. Vapaarahoitteisten asuntojen vuok-

rat nousivat koko maassa keskimäärin 2,4 %, pääkaupunkiseudulla                  

2,5 % ja muualla Suomessa 2,3 %. ARA-asuntojen vuokrat nousivat koko 

maassa 2,8 %. Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat nousivat edel-

liseen vuosineljännekseen verrattuna 0,8 % ja ARA-asuntojen vuokrat   

1,1 %.

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys, 2010 = 100
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KOHDEMÄÄRÄT
 

Myytävien kohteiden määrä 
kasvoi kevään aikana. 
 



Etuoven tilastojen mukaan myytäviä kohteita oli vuoden 2017 ke-

säkuussa melkein 10 000 enemmän kuin tammikuussa. Sen si-

jaan viime vuoden kesäkuuhun verrattuna kohteita oli hieman vähem-

män. Kevään aikana tarjonta on lisääntynyt etenkin omakotitalojen ja             

kerrostaloasuntojen kohdalla, mutta myös rivitaloasuntojen tarjonta 

on hieman kasvanut.

 

Myytävien kohteiden määrä

Huom! Taulukon luvut muodostetaan Etuovi.comissa julkaistuista kohteista.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT
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MARKKINOINTIAIKA
 

Markkinointiajat ovat laskeneet 
alkuvuoden aikana melko tasaisesti.
Touko- ja kesäkuun aikana 
markkinointiajat ovat jälleen hieman 
nousseet. 



Etuoven tilastojen mukaan kevään piristynyt asuntokauppa näkyi 

asuntojen markkinointiaikojen lyhentymisenä. Toukokuussa mark-

kinointiajat ovat kuitenkin kääntyneet jälleen nousuun. Viime vuoden 

samaan ajankohtaan verrattuna markkinointiajat ovat aavistuksen kor-

keammat sekä keskimäärin että kaikkien talotyyppien kohdalla. Loppu-

kevään korkeammat myyntiajat selittyvät kuitenkin sillä, että pitkään 

myynnissä olleita kohteita on saatu vihdoin myytyä.

Myytävien kohteiden markkinointiaika

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

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / MARKKINOINTIAIKA
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RAKENTAMINEN
 

Käynnissä olevan rakennustuotannon  
volyymi kasvaa edelleen. Sen sijaan 
asuinrakentamiseen myönnettyjen 
rakennuslupien kuutiometrimäärä 
pysyi edellisen vuoden tasolla.



Tilastokeskuksen mukaan käynnissä olevan rakennustuotannon 

kiinteähintainen arvo kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 13,0 % 

vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 11,1 % ja asuin-

rakennushankkeita aloitettiin 32,8 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2017 

tammi-maaliskuussa 8,2 miljoonalle kuutiometrille eli 2,0 % enem-

män kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kasvua oli eniten 

liike- ja toimistorakennuksille myönnetyissä rakennusluvissa, kun taas 

asuinrakentamiseen myönnetty kuutiometrimäärä pysyi edellisen vuo-

den tasolla.

Rakennusteollisuuden tilastojen mukaan rakennusinvestointien 

osuus bruttokansantuotteesta on noin 12 % tasolla. Vuoden 2015 

jälkeen osuus on kasvanut.

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN
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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 ovat aavistuksen laskeneet, 
mutta Suomen talletuspankkien korot 
ovat pysyneet viimeisen puolen vuoden 
ajan samalla tasolla. 
 



Suomen pankin tilastojen mukaan euriborkorot ovat pysyneet nega-

tiivisina koko tarkastelujakson. Viitekorot ovat jopa painuneet hie-

man matalammalle viimeisen puolen vuoden aikana. 

Suomen suurimpien talletuspankkien viitekorot ovat kuitenkin pysy-

telleet positiivisina, eikä niissä ole viimeisen puolen vuoden aikana 

tapahtunut muutoksia. 

 

Euriborkorot

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT
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Suomen talletuspankkien viitekorot ja 12 kk:n euribor

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

20 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2017



ASIANTUNTIJOIDEN 
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ERKKI HEIKKINENMIA KORO-KANERVA TIMO METSOLA



Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Kesää kohti mentäessä sesonki on käynnistynyt ja asuntomarkkinat ovat 

vilkastuneet. Asuntotarjonta on lisääntynyt runsaasti ja se on myös näkynyt 

markkinoilla. Tämä todennäköisesti johtaa siihen, että rakentamisen vauhti 

alkaa rauhoittua. Suunnitteilla ja rakenteilla olevia asuntoja on kuitenkin paljon, 

joten tämä ja ensi vuosi tulevat olemaan vielä vilkkaita rakentamisen suhteen. 

Näyttäisi edelleen siltä, että kysytyillä alueilla hinnat nousevat ja vähemmän 

kysytyillä alueilla hinnat laskevat. Vaikka asuntotarjonta on lisääntynyt etenkin 

kysytyillä alueilla ja suurta asuntopulaa ei ole, hintataso on kuitenkin melko 

kova. Asuntomarkkinoilla on siis edelleen pulaa edullisemmista asunnoista. 

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Vaikka tarjontaa on tullut lisää, hyviä sijoituskohteita on vaikeaa löytää. Etenkin 

vanhasta kannasta on ollut hankalampaa löytää hyviä kohteita, joten moni 

asuntosijoittaja on ostanut uudiskohteita. Lisäksi tilanne on saanut asuntosijoit-

tajia kehittelemään uusia tapoja löytää sijoituskohteita. Jäsenistössämme on 

virinnyt esimerkiksi ryhmärakennuttamis – ja joukkorahoitusajatuksia.

MIA KORO-KANERVA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

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

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, suurissa kas-

vukeskuksissa, pienemmissä muuttovoittokunnissa ja muut-

totappiokunnissa?

• Pääkaupunkiseudulla rakentaminen on ollut vilkasta ja vuokrien skaala on 

kasvanut.

• Kasvukeskukset ovat menneet aika lailla pääkaupunkiseudun perässä eli 

niihin on myös rakennettu paljon. Etenkin pienemmillä markkinoilla, kuten 

Seinäjoella, Vaasassa ja Joensuussa uudistuotanto on näkynyt selkeästi ja 

markkinat ovat tulleet ns. kylläisiksi tarjonnasta. 

• Pienemmissä muuttovoittokunnissa on muutamia kaupunkeja, joihin on 

teollisuusalan tai elinkeinoelämän myötä syntynyt uusia mahdollisuuksia 

asuntosijoittajille. Esimerkiksi Uusikaupunki tai Rauma tarvitsevat kipeästi 

uusia vuokra-asuntoja, mutta asuntojen hinnat ovat edullisia. 

• Muuttotappiokuntien tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen, että hin-

nat laskevat ja sijoittajia varoitellaan tilanteesta. En kuitenkaan ole kuullut,       

etteikö näissä kunnissa saisi asuntoa ollenkaan vuokralle. Vuokratasoa on 

varmasti moni joutunut laskemaan, mutta ei näillä kunnilla niin pahaa väki-

pakoa ainakaan vielä ole ollut, että asunto jäisi kokonaan tyhjäksi. Kyse on 

vain siitä, millä hinnalla asunto menee vuokralle.

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

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Aikaisemmin oletimme, että lisääntynyt asuntotarjonta vaikuttaisi vuokriin 

laskevasti, mutta tuo oletus on ollut osittain oikein ja osittain väärin. Näyttäisi 

siltä, että vuokratason yleisen laskun sijaan ero halvimman ja kalleimman vuok-

ran välillä on kasvanut. Uudistuotanto on venyttänyt skaalan yläpäätä hieman 

korkeammalle, mutta samalla lisääntyneen tarjonnan myötä vanhojen asunto-

jen vuokranantajat ovat joutuneet alentamaan vuokria saadakseen asuntojaan 

vuokrattua. Tämä ilmiö on näkynyt myös kysytyillä alueilla.

Uusien vuokra-asuntojen tarjonta on myös korostanut asunnon kunnon mer-

kitystä. Nyt kun uudistuotantoa on ollut tarjolla, moni vuokralainen kiinnittää 

asuntoa etsiessään enemmän huomiota asunnon kuntoon. Useat vuokralaiset 

ovat myös muuttaneet mieluummin uuteen kuin vanhaan, vaikka vuokra onkin 

kalliimpi.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Edelleen kannattaa seurata vuokrattavien vapaana olevien asuntojen määrää 

ja laittaa haut päälle samankaltaisista asunnoista, joita itselläsi on. Vaikket 

olisikaan juuri nyt vuokraamassa tai myymässä, on hyvä olla kartalla omien 

asuntojesi vuokra- ja hintatasosta.

Lisäksi, vaikkei tämä olekaan ns. indikaattori, on hyvä muistaa, että ostaessa 

verkostojen ja oikeiden ihmisten merkitys korostuu. Verkostojen ja kontaktien 

rakentamiseen kannattaa siis panostaa.
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Talouskasvun käynnistyminen ja kuluttajien luottamuksen vahva kasvu ovat sel-

keästi muuttaneet asuntomarkkinoiden tunnelmaa paremmaksi. Vaikka kauppa 

käy tällä hetkellä hyvin, sen pitäisi käydä paremmin ottaen huomioon talouskas-

vun ja matalan korkotason.

On ollut myös spekulaatioita siitä, onko talouskasvu nyt jo huipussaan. Raken-

taminen on toiminut talouskasvun veturina, mutta sen on arvioitu kääntyvän 

pian laskuun. Herääkin kysymys, kääntyykö talous jo laskuun vai jatkuuko nousu 

vielä?

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Talouskasvu on siirtänyt sijoittajien kiinnostusta myös muihin sijoitusmuotoihin 

eli nousukausi on hiuksenhienosti vähentänyt asuntosijoittamisen suosioita. Ma-

talien korkojen aikana korkosijoitukset eivät tuota, joten asuntosijoittaminen on 

ollut vielä toistaiseksi kovassa suosiossa. Vaikka korkotaso on edelleen matalalla, 

Euroopan ja Yhdysvaltojen talous jatkaa kasvuaan, joten korkojen voidaan nähdä 

nousevan lähitulevaisuudessa. Kun korkosijoitukset alkavat taas tuottaa, pääomaa 

siirtyy asunnoista korkoihin.

TIMO METSOLA
( Vuokraturva )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, suurissa kas-

vukeskuksissa, pienemmissä muuttovoittokunnissa ja muut-

totappiokunnissa?

• Pääkaupunkiseudulla sijoittajakysyntä on pysynyt suhteellisen vakaana eli 

etenkin pienille asunnoille on riittänyt kysyntää. Isojen asuntojen sekä arvo-

asuntojen kauppa on hieman piristynyt ja pitkään myynnissä olleita asuntoja 

on saatu kevään aikana myytyä.

• Suurissa kasvukeskuksissa talouskasvun vaikutus on ollut melko samanlai-

nen kuin pääkaupunkiseudulla, mutta hieman laimeampi. Kasvukeskusten 

ryhmässä on tosin havaittavissa kaupunkikohtaisia eroja. On myös hyvä 

ottaa huomioon, että vaikka kasvukeskuksissakin tulevaisuuden usko on pi-

ristänyt kauppaa, hinnat eivät ole kaikissa kaupungeissa merkittävästi nous-

seet. 

• Pienemmillä muuttovoittokunnilla piristystä ei ole juurikaan havaittavissa. 

Kaupan pitäisi käydä, kun ottaa huomioon talouskasvun ja nollakorot, mutta 

näissä kunnissa se ei käy. Tulevaisuus näyttääkin melko sumuiselta alle 100 

000 asukkaan kaupungeissa, jotka eivät sijaitse suurempien kasvukeskusten 

läheisyydessä.

• Muuttotappiokunnissa ei tällä hetkellä hyvältä näytä. Lisäksi kaupungistumi-

nen vain kiivastuu, joten tulevaisuudessa tilanne tuskin paranee.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Vuokramarkkinoilla vuosi on ollut hyvä ja vuodenaikojen mukainen kehitys on 

ollut normaali. Tämä viileä kevät teki sen, että vuokrasesonkiin kiihdytettiin hie-

man tavallista myöhemmin. Touko-kesäkuussa vuokramarkkinat ovat kuitenkin 

selkeästi piristyneet ja vuoden vilkkainta aikaa kohti ollaan menossa. 

Vuokramarkkinoilla pienten asuntojen tarve on hieman lisääntynyt, mutta kaksi-

oita on hyvin tarjolla. Vaikka isojenkin asuntojen tarve on aavistuksen kasvanut, 

on vuokrataso kyseisissä asunnoissa edelleen melko matala.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Kannattaa edelleen seurata aikaisemmin mainittuja indikaattoreita eli esimer-

kiksi asuinrakennusten aloitusten määrää, myymättä olevien asuntojen määrää 

sekä yleisiä talouden mittareita (BKT, vienti, työllisyysaste jne.). Lisäksi on hyvä 

tarkkailla talouskasvuennusteita.

Korkotason kehitystä on myös tärkeää seurata. Nyt alkaa olla viimeinen hetki 

harkita ja hankkia korkosuojausta, mikäli sellaista ei vielä ole. Esimerkiksi kiin-

teää korkoa ja korkokattoa saa toistaiseksi halvalla, mutta tilanne voi muuttua 

piankin.

On myös hyvä muistaa, että sijoitusmaailma yleensä sekä muiden maiden sijoi-

tus- ja asuntomarkkinat vaikuttavat suomalaisten asuntosijoittajien toimintaan. 

Seuraa siis asuntomarkkinoiden lisäksi muuta sijoitusmaailmaa sekä muiden 

maiden (etenkin Ruotsin ja Saksan) sijoitus- ja asuntomarkkinoita.

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

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Kiinteistömaailma-ketjussa alkuvuosi lähti edellisvuotta selkeästi vilkkaammin 

liikkeelle, ja monilla paikkakunnilla yllettiin reilusti kaksinumeroisiin kasvulu-

kuihin. Pääsiäisen tienoon hetkellisen hiljentymisen jälkeen alkukesä on ollut 

jälleen edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa kaupallisesti parempi. Tilastot ker-

tovat, että alkuvuoden aikana kauppa on käynyt myös kalliimman hintaluokan 

asunnoista; moniin pidemmänkin aikaa myynnissä olleisiin asuntoihin on löy-

tynyt ostaja. Siksi paikoin tilastolliset myyntiajat ovat jopa pidentyneet, vaikka 

kauppavilkkaus on parantunut. 

Vaikka alkuvuosi on ollut edellisvuoteen verrattuna parempi, ei kuluttajien erit-

täin korkealla oleva tulevaisuudenusko yhdistettynä historiallisen matalaan 

korkotasoon vieläkään heijastu niin vahvasti käytettyjen asuntojen kauppaan 

kuin se voisi. Patoutunutta kodinvaihtotarvetta löytyy edelleen tästä maasta vuo-

sikymmenen alun hiljaisempien kauppavuosien jälkeen. 

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Pienten uudis- ja käytettyjen asuntojen kysyntä sijoittajien keskuudessa on jatku-

nut vahvana, erityisesti kasvukeskuksissa.

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?

Tilastokeskuksen kuva osakeasuntojen hintojen kehityksestä (s. 10) kertoo pal-

jon asuntomarkkinoilla jo useamman vuoden vallalla olleesta kehityksestä. 

Kehitys pääkaupunkiseudun ja muun maan asuntomarkkinan välillä on eriytyvä. 

Huomata tietysti täytyy, ettei ”muu Suomi” ole yksi yhtenäinen alue. Se kattaa 

pääkaupungin ulkopuoliset kasvukeskukset yhtä lailla kuin taantuvia alueitakin. 

Esimerkiksi Kiinteistömaailmassa on erittäin vilkkaita ja vireitä ketjuyrityksiä 

monella paikkakunnalla pääkaupunkiseudun ulkopuolellakin. Mutta realismia 

monessa Suomen muuttotappiokunnassa on, että asuntojen hintataso on las-

keva. Se ei estä asuntokauppaa, jota edelleen käydään kaikkialla Suomessa, 

kunhan hyväksyy tosiasian, että takavuosien hintatasoon ei näillä näkymin ole 

paluuta. Samoin huomionarvoista on, että pienemmissä muuttovoittokunnissa 

kysyntä tulee tyydytetyksi aika pienelläkin tarjonnan lisäyksellä; yksittäiset isom-

mat uudiskohteet voivat täyttää kysyntää pitkäksikin aikaa.

Miltä kiinteistönvälitysalalla on viimeisen puolen vuoden 
aikana näyttänyt? 

Kuten edellä kuvattua, kehitys on alueellisesti jakautunutta. Ei merkittäviä muu-

toksia alan toimijoiden keskuudessa. 

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Taloyhtiön taloudellinen tilanne ja kunto ovat aina sijoittajalle merkityksellisiä 

asioita. Sen lisäksi on jatkuvasti tärkeämpi arvioida mistä sijoitusasunnon ostaa. 

Millainen on alueen odotettavissa oleva tulevaisuus ja onko kehitys sijoituskoh-

teen arvoa lisäävää vai heikentävää (lähialueen kaavamuutokset ja muutokset 

liikenneyhteyksissä sekä laajemmin muu alueen kehitys).

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN

30 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2017



3 TÄRKEINTÄ TIETOA  
VIIMEISEN 6 KK:N         
ASUNTOMARKKINASTA 

• Asuntomarkkinat ovat selkeästi piristy-
neet, vaikka talouskasvun, kuluttajien 
luottamuksen ja matalan korkotason 
huomioon ottaen markkina voisi olla            
vilkkaampikin. 

• Pääkaupunkiseudulla ja kasvukeskuksissa 
hinnat jatkavat nousuaan, mutta taantu-
villa alueilla hinnat laskevat. Erot alueiden 
välillä vain kasvavat.

• Korkotaso on vielä toistaiseksi pysynyt 
matalalla, mutta tilanne voi muuttua 
piankin. 

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

• Suomen ja muiden maiden asuntomarkkinat
• 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

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / SEURAAVAN 6 KK:N AIKANA SEURAA NÄITÄ
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Copyright
 

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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