
SIJOITUSOVEN  
ASUNTOMARKKINAKATSAUS

 
 1 / 2018

 



SISÄLLYS 

1.

Sivu 4.

TUOREIMMAT  
TILASTOTIEDOT

Sivu 21.

ASIANTUNTIJOIDEN  
KOMMENTIT

2.

2 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2018



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 ensimmäisen puoliskon tuoreimpia ja olennaisimpia 

tilastoja. Pyysimme myös muutamalta alan asiantuntijalta heidän 

kommenttejaan kevään tapahtumista ja markkinoiden kehityksestä.

ESIPUHE
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OSAKEASUNTOJEN 
HINNAT
 
Edellisvuoteen verrattuna hinnat 
nousivat pääkaupunkiseudulla 3,2 %, 
mutta laskivat muualla maassa 3,2 %.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen kerros- ja rivi-

taloasuntojen hinnat nousivat maaliskuusta huhtikuuhun 0,9 % koko 

maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 1,3 % ja muualla maas-

sa 0,6 %. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna hinnat 

pysyivät lähes ennallaan koko maassa. Pääkaupunkiseudulla hinnat 

nousivat 3,2 %, mutta muualla maassa ne laskivat 3,2 % edellisvuodes-

ta. Vuoden 2018 huhtikuussa vanhan osakehuoneiston keskimääräinen 

neliöhinta oli 2 084 euroa koko maassa, 3 602 euroa pääkaupunkiseu-

dulla ja 1 628 euroa muualla Suomessa.

Etuoven tilastojen mukaan kerrostaloasuntojen keskimääräiset neliö-

hinnat nousivat 389 eurolla edelliseen vuoteen verrattuna. Myös pari-

talojen hinnat nousivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna, mutta 

omakoti- ja rivitalojen hinnat pysyivät lähes ennallaan. Kaikkien Etuo-

vessa myytyjen kohteiden keskimääräinen neliöhinta oli toukokuussa 

2 317 €, kun kerrostaloasuntojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 500 €.

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 (4/2018)

Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti
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ASUINHUONEISTOJEN 
VUOKRAT
 
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 
vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat 
nousivat pääkaupunkiseudulla 2,2 % 
ja muualla maassa 2,4 %.  



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu oli vuoden ensimmäi-

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

vat keskimäärin 2,3 % koko maassa. Pääkaupunkiseudulla vapaarahoit-

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

ARA-asuntojen vuokrat nousivat 2,5 % koko maassa. 

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna vapaarahoitteisten asunto-

jen vuokrat nousivat 0,6 % ja ARA-asuntojen vuokrat 1,0 %. 

Vuokrien ja kuluttajahintojen kehitys, 2010 = 100
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KOHDEMÄÄRÄT
 
Etenkin myytävien kerrostalo-
asuntojen määrä on kasvanut 
edellisvuoteen verrattuna. 



Etuoven tilastojen mukaan myytäviä kohteita oli vuoden 2018 touko-

kuussa yli 10 000 enemmän kuin saman vuoden tammikuussa. Lisäksi 

kohteita oli myynnissä toukokuussa yli 6 000 enemmän kuin edellisen 

vuoden toukokuussa. 

Etenkin myytävien kerrostaloasuntojen määrä on kasvanut sekä kevään 

aikana että edelliseen vuoteen verrattuna. Myytävien rivitalo-, paritalo- 

sekä omakotitalojen määrät ovat pysyneet lähes samana edellisvuo-

teen verrattuna.

 

Myytävien kohteiden määrä

Huom! Taulukon luvut muodostetaan Etuovi.comissa julkaistuista kohteista.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT
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MARKKINOINTIAIKA
 
Asuntojen markkinointiajat 
ovat lähes samalla tasolla 
edellisvuoteen verrattuna. 



Etuoven tilastojen mukaan kaikkien asuntotyyppien markkinointiajat 

ovat laskeneet kevään aikana. Keskimäärin asuntojen markkinointiajat 

olivat toukokuussa 20 päivää lyhyempiä kuin tammikuussa. Etenkin 

omakoti- ja paritalojen keskimääräiset markkinointiajat olivat touko-

kuussa huomattavasti alkuvuotta lyhyemmät. Edellisvuoteen verrattu-

na kaikkien asuntotyyppien markkinointiajat olivat toukokuussa kui-

tenkin 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 
kiinteähintainen arvo kasvoi 
helmi-huhtikuussa yli 15 % vuoden- 
takaisesta.



Tilastokeskuksen mukaan volyymi eli käynnissä olevan rakennustuo-

tannon kiinteähintainen arvo kasvoi vuoden 2018 helmi-huhtikuussa 

9,8 % vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi kasvoi 15,3 % ja 

muun kuin asuinrakentamisen volyymi 5,4 %. Asuinrakentamisen 

aloituksia oli kuitenkin 2,3 % vähemmän kuin vuosi sitten.

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2018 

helmi-huhtikuussa 14,2 % vähemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla 

vuotta aiemmin. Kaikissa rakennusten pääluokissa kuutiomäärä 

väheni viimevuotisesta. Asuinrakentamiseen myönnettiin rakennus-

lupia helmi-huhtikuussa 3,0 miljoonaa kuutiometriä, joka oli 14,3 % 

vähemmän kuin vuotta aiemmin. Liike- ja toimistorakennusten 

lupakuutiomäärä väheni kuitenkin eniten - jopa 18,7 %. 

Rakennusteollisuuden tilastojen mukaan rakennusinvestointien osuus 

bruttokansantuotteesta on noin 13 % tasolla. 2015 vuodesta jatkunut 

kasvu on tasoittunut. 

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 talletuspankkien 
korot ovat pysyneet viimeisen puolen 
vuoden ajan lähes samalla tasolla. 



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Suomen pankin tilastojen mukaan Euriborkorot ovat pysyneet negatii-

visina koko tarkastelujakson. Korot eivät ole juuri muuttuneet viimeisen 

puolen vuoden aikana. 

Suomen talletuspankkien viitekorot ovat pysyneet lähes samalla tasol-

la lukuun ottamatta Op-prime korkoa, joka on hieman laskenut enti-

sestään kevään aikana. Talletuspankkien korot ovat pysyneet matalalla, 

mutta positiivisina viimeisen puolen vuoden ajan.

 

Euriborkorot
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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

MIA KORO-KANERVA TIMO METSOLA

AKI KANGASHARJU



Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Viimeisen puolen vuoden aikana yhtiölainoista on keskusteltu aktiivisesti. Lai-

noitukseen, niin omaan kuin yhtiön kautta tulevaan, liittyy riskejä, jotka jokaisen 

asuntosijoittajan on todella tärkeää tiedostaa. Meidän näkökulmasta isossa 

kuvassa suomalaista yksityistä vuokranantajuutta leimaa kuitenkin edelleen 

varovainen mentaliteetti, vaikka joukossa on tietenkin myös joitakin isolla velka-

vivulla pelaavia sijoittajia. Olemme ahkerasti koulutustilaisuuksissamme ja neu-

vontapuheluissa käyneet keskusteluja siitä, mikä on järkevä velkavivun määrä, 

miten puskureita täytyy kasvattaa, miten täytyy valmistautua korkojen nousuun 

ja miten voi pitää huolen siitä, että kassavirta pysyy plussalla.

 

Airbnb:stä on myös keskusteltu kevään aikana paljon ja meillekin on selvinnyt 

aiheesta uusia asioita. Olemme aikaisemmin ajatelleet asian olevan ensisijaises-

ti asunto-osakeyhtiö-, vuokraus- ja majoituslainsäädännön rajanvetoihin liittyvä 

kysymys. Sen sijaan rakennus- ja terveysvalvonnan, pelastuslaitoksen ja verotta-

jan osalta asia ei ole osoittautunut niin yksinkertaiseksi. Onneksi esimerkiksi Hel-

singissä on koottu yhteen eri toimijoista ja viranomaisista koostuva ryhmä, joka 

yhdessä miettii pelisääntöjä Helsinkiin. Toivottavasti muut kaupungit seuraavat 

perässä, jotta asiaan saadaan yhtenäiset ja selkeät käytännöt. Toivon myös, että 

ratkaisuna ei olisi sääntelyn lisääminen, vaan olemassa olevan lainsäädännön 

selkeämpi tulkitseminen. 

  

MIA KORO-KANERVA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / MIA KORO-KANERVA
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Erityisen positiivista tänä keväänä on ollut huomata, miten hyvin uudistunut 

Hyvä vuokratapa on otettu vastaan. Verrattuna aiempien julkaisukertojen vas-

taanottoon, nyt on todella alkanut selkeästi näkymään, että hyvä vuokrananta-

juus on laajemminkin sisäistetty arvo. 

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Selkeästi etenkin keskustelu taloyhtiölainoista on herättänyt kysymyksiä ja ehkä 

hieman pelkoakin. Toisaalta mediassa esitetyt rikastumistarinat asuntosijoitta-

misesta ovat luoneet monille ristiriitaisia tunteita. Yritämme tietysti kannustaa 

kaikkia varautumaan riskeihin, mutta olemme samalla rauhoitelleet, että vuok-

ra-asuminen ja vuokranantaminen eivät tule pankkisääntelyynkään päätty-

mään.

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

Kasvukeskuksissa yleisesti ottaen menee hyvin, mutta myös niiden väliset erot 

ovat alkaneet kasvaa. Vaikka esimerkiksi Helsinki, Tampere ja Kuopio ovat kaikki 

kasvukeskuksia, hyvin kehittyviä ja kysyntää riittää, ne ovat silti todella erilaisia 

asuntosijoittajan näkökulmasta. Helsingissä sekä vuokrataso että hintataso ovat 

todella kovat. Tuotto jää Helsingissä kuitenkin pieneksi vuokrien noususta huo-

limatta. Toisaalta Kuopiossa ja Tampereella vuokrataso on hämmästyttävän sa-

manlainen, vaikka asuntojen hinnat ovat Tampereella huomattavasti kalliimmat. 

Kuvio on siis jokaisessa suuremmassa kasvavassa kaupungissa asuntosijoittajan 

näkökulmasta täysin erilainen. 

 

Pienemmät kaupungit kuten Pori, Kokkola ja Kajaani taas tuoton näkökulmasta 

näyttävät asuntosijoittajalle houkuttelevalta, mutta riskit ovat kaupungistumisen 

myötä aivan eri luokkaa kuin isommissa kaupungeissa. Taantuvan Suomen ja 

kasvukeskusten välisen eriytymisen lisäksi siis myös kasvukeskusten väliset ja jopa 

kaupunkien sisäiset erot ovat kasvaneet.

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

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Yllä mainittu alueiden eriytyminen näkyy myös vuokramarkkinoilla.

Maaliskuussa työstämässämme Vuokraoven datassa minua yllätti se, että huo-

limatta tarjonnan lisääntymisestä vuokrat ovat kasvukeskuksissa jatkaneet 

nousuaan. Vaikka luonnollisesti uudiskohteissa on lähtökohtaisesti suuremmat 

vuokrat, se ei kuitenkaan selitä koko vuokrannousua. Vaikuttaisi siis siltä, että 

asuntoja ei vieläkään riitä tietyillä alueilla kysyntää vastaavasti.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Ns. perinteisten indikaattoreiden lisäksi yhtiölainakeskustelua kannattaa seu-

rata. Etenkin on hyvä pitää silmällä pankkien suhtautumista lainoitukseen ja 

seurata miten tilanne mahdollisesti kehittyy. Todennäköistä on, että rahan 

hinta tulee joiltain osin kallistumaan, lyhennysvapaita rajoitetaan ja yhtiölainat 

asettuvat enemmän kohti 50 prosenttia. Jokaisen asuntosijoittajan on nyt syytä 

tarkistaa oma salkkunsa ja laskea, että kuvio toimii korkotason noustessa sekä 

mahdollisen lyhennysvapaan jälkeen.

 

Lisäksi jokaisen on syytä seurata keskustelua sosiaaliturvan uudistuksesta. Edus-

kuntavaalit lähestyvät ja yksi iso teema on sosiaaliturvan uudistus. Toki tämä on 

hieman pidemmän aikavälin asia, mutta asumistukeen voi tulla muutoksia ja 

siitä käytävää keskustelua kannatta seurata.
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Positiivista on se, että etenkin asuntosijoittamisen rintamalla viime vuonna 

nähty ylikuumenemisen uhka on vähän helpottanut. Vaikka Ruotsissa tilanne ei 

toistaiseksi ole syksyn jälkeen edennyt tämän pahemmaksi, Ruotsin tilanteen 

uutisointi jäähdytti myös Suomen asuntomarkkinoita. 

Huolenaiheena sen sijaan on uusien asuntojen 70 prosentin yhtiölainat, joista 

on puhuttu aikaisemminkin. Olen itsekin vasta tämän vuoden puolella huoles-

tunut siitä, miten käy suomalaisen asunto-osakeyhtiön maineelle maailmalla. 

Vielä toistaiseksi taloyhtiöt saavat suhteellisen helposti ja halvalla lainaa. Tämän 

yhtiölainamallin käytön yleistyminen ja se, että suurin osa asunnoista menee 

sijoittajille, voi kuitenkin johtaa siihen, että yleinen suhtautuminen kansainvä-

lisillä rahoitusmarkkinoilla muuttuu. Tulevaisuudessa kaikkien taloyhtiöiden 

lainansaanti voi vaikeutua ja kallistua, eikä muuttotappiokunnissa välttämättä 

saa lainaa ollenkaan. 

Lainakaton kiristyminen heinäkuun alussa voi vaikuttaa markkinaan jonkin 

verran. Uskon kuitenkin, että vaikutus on enemmänkin psykologinen ja lyhytai-

kainen. 

Lisäksi Italian tämänhetkinen tilanne viittaa siihen, että vaikka Yhdysvalloissa 

nostetaan korkoja, niin Euroopassa matala korkotaso voi jatkua vielä pitkään.

TIMO METSOLA
( Vuokraturva )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Vaikka asuntosijoittamisen suosio on edelleen kasvussa, Ruotsin tilanteesta varoit-

taminen on tuonut suosiota terveempiin rajoihin.

Taloyhtiölaina on noussut vahvasti esiin viimeisen puolen vuoden aikana ja riskeis-

tä on puhuttu paljon. Vielä asuntosijoittajien toiminnassa eivät välttämättä näy 

konkreettisesti näiden keskustelujen vaikutukset, mutta esimerkiksi Nordea on jo 

tiukentanut taloyhtiöiden lainaehtoja. Nykyinen malli, jossa sijoittaja voi vähentää 

tuloutetut rahoitusvastikkeet vuokratulon verotuksessa ei välttämättä ole ikuinen. 

Aikaisemmin olen tämän mahdollisuuden poistumista vain spekuloinut, mutta nyt 

riski voi olla hyvinkin todellinen. 

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuk-

sissa, muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Alueiden eriytyminen jatkuu ja sen tahti on jopa entisestään kiihtynyt. Asia kui-

tenkin nykyään tiedostetaan laajemmin, sillä kaupungistumisen kiihtymisestä 

on puhuttu enemmän.

Pääkaupunkiseudulla menee edelleen hyvin. Hajonta on kuitenkin pääkaupun-

kiseudun sisälläkin suurempaa: tietyillä alueilla menee todella lujaa, mutta osal-

la taas ei. Yleisesti ottaen tilanne on kuitenkin hyvä ja alueiden eroja voi pitää 

normaalina. 

Keskikokoiset kaupungit pärjäävät ihan hyvin. Lisääntynyt tarjonta on kuitenkin 

aiheuttanut sen, että haluttujen ja vähemmän haluttujen alueiden välinen kuilu 

kasvaa. Lisäksi uusien ja vanhojen asuntojen sekä keskustojen ja lähiöiden erot 

ovat kasvaneet. 

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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Maantieteellisesti iso osa Suomea taantuu. Kaikkein heikoimpien alueiden asun-

tomarkkinat ovat pysähtyneet kokonaan. Lisäksi pankit ovat keskustelun myötä 

tiukentaneet muuttotappiokuntien lainoitusta. Tässä keskustelussa olisi hyvä 

muistaa sekä se, että ihmisiä ei voi pakottaa muuttamaan näille alueille takaisin, 

kuten myös se, että taantumisesta huolimatta alueilla on ihmisiä, jotka haluavat 

siellä asua. 

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Pääkaupunkiseudun vuokramarkkinoillakin menee hyvin. Etenkin perheasun-

tojen kysyntä on tietyillä alueilla kasvanut. Muiden kasvukeskusten kohdalla 

tarjonnan lisääntyminen sen sijaan näkyy. Etenkin lähiöissä vuokranantajien on 

ollut vaikeaa löytää vuokralaista ja vuokranantajat ovat joutuneet ns. laskemaan 

rimaa vuokralaisen valinnassa. Taantuvassa Suomessa tilanne on edelleen to-

della haastava.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Ensinnäkin, yhtiölainakeskustelua ja tilanteen kehitystä on syytä seurata tark-

kaan. 

Toiseksi, jos nyt tekee uusia investointeja, kannattaa olla todella tarkkana alueen 

kehityksen suhteen. Kun markkinassa halutun ja vähemmän halutun ero kasvaa 

näin rajusti, suosittelen miettimään hartaasti mistä ja millaisen asunnon ostaa. 

Lisäksi nyt olisi tärkeää jokaisen sijoittajan tarkistaa oman tämänhetkisen salkun 

tilanne ja pohtia, kannattaisiko korkeimman riskin sijoitusasunto realisoida. Nyt 

voi nimittäin olla otollinen hetki jalostaa omaa salkkua. Vaihtoehtoina on myydä 

ja ostaa muuta tilalle, myydä ja vähentää velkaa tai myydä ja pitää käteistä. Sal-

kun jalostaminen ja asuntojen realisointi ei tietenkään päde kaikkiin tilanteisiin, 

mutta oma tilanne on hyvä jokaisen tarkistaa. 

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

Uudisrakentaminen on jatkunut vahvana erityisesti kasvukeskuksissa. Selkeästi 

painopiste on ollut pienissä yhden huoneen tai kahden huoneen asunnoissa. 

Vahvana käyneestä uudisasuntojen kaupasta huolimatta käytettyjen asuntojen 

kaupassa ei ole ollut odotettua kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. 

Keskustelu asunto-osakeyhtiöiden suurista yhtiölainoista on käynyt vilkkaana. 

Keskustelua on leimannut vahvasti pelottelu ja synkistely. Asioita on tyypillisesti 

käsitelty populistisesti vain epämääräisiä uhkakuvia maalaillen.  

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittajat toimivat edelleen hyvin aktiivisesti ja mukaan on tullut myös uu-

sia sijoittajia. Kokeneet sijoittajat tekevät uusia sijoituksia varsin harkiten; keskus-

tojen kohonneet hinnat jossain määrin vaikeuttavat hyvän vuokratuoton saantia.

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut vii-
me vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuk-
sissa, muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Pääkaupunkiseudulla tilanne on pitkälti sama kuin viime vuonna. Uudiskauppa 

käy hyvin, mutta käytettyjen asuntojen kauppa ei ole kasvanut odotetusti. Käyte-

tyistä asunnoista on paikoin vajetta kysyntään nähden.

ERKKI HEIKKINEN
( Kiinteistömaailma )
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Muissa kasvukeskuksissa uusien asuntojen painopiste on ollut yksiöissä ja kaksi-

oissa, sillä perheasuntoja on tehty kovin vähän. Isompien perheasuntojen raken-

tamiseen on tulossa lisäystä, mutta alkuvuoden asuntokaupassa se ei vielä näy. 

Käytettyjen asuntojen kauppa on käynyt edellisen vuoden tasolla.

Pienemmissä muuttovoittokunnissa tilanteet vaihtelevat. Jos kunnan kysyntä 

on esimerkiksi yhdellä uudiskohteella tyydytetty, voi mennä helposti vuosi tai 

kaksikin, ennen kuin uusille asunnoille on taas kysyntää.

Muuttotappioalueilla hinnat laskevat. Vähäinen kysyntä tekee tilanteista paikoin 

hyvinkin haastavia, alkaen oikean markkinahinnan asettamisesta myynnissä 

oleville asunnoille.

Miltä kiinteistönvälitysalalla on viimeisen puolen vuoden 
aikana näyttänyt? 

Alkuvuosi on mennyt välitysalalla viime vuosien tapaan: kauppa käy kohtuulli-

sesti ja yleisesti tarvetta alan kehittämiseen ei tunnu olevan. Alaa kuvaa edelleen 

vahvasti myyjän palveleminen, ja valitettavan yleinen on ostajan kokemus, ettei 

välittäjää kiinnosta ostaja. Ala kaipaa herätyksiä palvelun parantamiseksi ja 

heikko palvelu avaakin tilaa uudenlaisille toimijoille.

Mitä asioita 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.

Huolella kannattaa myös seurata keskustelua yhtiölainoista, panikoimatta. Kan-

nattaa pohtia, mitkä ovat oman portfolion riskit. On hyvä myös arvioida, miten 

oma paketti kestää mahdolliset yllätykset tyhjien kuukausien tai korkojen nou-

sun osalta.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / ERKKI HEIKKINEN

30 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 1 / 2018



Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Päällimmäisenä on näkynyt voimistunut keskustelu yhtiölainojen ehtojen kiris-

tämisestä. Jotkut toimijat ovat jo voimistaneet itsesääntelyä.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Lainaehtojen kiristyminen vähentää osaltaan kysyntää, mikä hidastaa vuokrien 

nousua. Vuokriennousu on hidastunut viime aikoina, koska yhä useammalla on 

taas uskallus ostaa oma asunto ja asuntotarjonta on runsasta.

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuk-

sissa, muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Alueellisessa kehityksessä ei ole tapahtunut muutosta. Polarisaatio jatkuu. 

Vanhojen asuntojen hinnat nousevat pääkaupunkiseudulla, mutta keskimäärin 

laskevat sen ulkopuolella. Suuremmissa kaupungeissa hinnat nousevat, mutta 

mitä pienempi paikkakunta ja mitä pidempi matka kaivos-, matkailu- tai metsä-

teollisuuden sijaintipaikoille sitä voimakkaampaa on myös hintojen lasku.

AKI KANGASHARJU
( Nordea )
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Miltä pankkisektorilla on viimeisen puolen vuoden aikana 
näyttänyt? 

Ainakin osa pankeista on jo kiristänyt yhtiölainojen ehtoja lisääntyneiden riskien 

vuoksi. Toisaalta kilpa tavallisista asuntolainoista on edelleen kiristynyt, mikä on 

painanut lainamarginaaleja hieman alas.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Ensinnäkin vuokrien nousun hidastumista on syytä seurata. Lisäksi kannattaa 

seurata asuntojen hintojen suhdetta vuokriin – veikkaan, että asuntojen hinnat 

kääntyvät nousuun suhteessa vuokriin Helsingin lisäksi muissakin suurissa kau-

pungeissa. Alueiden eriytymisen kehitystä on myös hyvä seurata, sillä alueellinen 

polarisaatio jatkuu.
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TÄRKEIMMÄT TIEDOT  
VIIMEISEN 6 KK:N         
ASUNTOMARKKINASTA 

• Taloyhtiölainoista ja niiden ehtojen kiris-
tymisestä on keskustelu ahkerasti. Jokai-
sen kannattaa laskea ja varmistaa, että 
oma asuntosalkku toimii mahdollisten 
lyhennysvapaiden ja korkojen nousun 
jälkeenkin. 

• Erot pääkaupunkiseudun/kasvukeskus-
ten sekä taantuvan Suomen välillä kas-
vavat edelleen. Myös kasvukeskusten 
väliset ja jopa niiden sisäiset erot kasva-
vat.
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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
• Hinta- ja vuokratason yleinen kehitys
• Omia sijoitusasuntoja vastaavien asuntojen hinta- ja    

vuokratason kehitys
• Asumis- ja toimeentulotukien kehitys
• Keskustelua taloyhtiölainoista ja niiden kehityksestä
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