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MIKSI ASUNTOMARKKINOIDEN  
KEHITYSTÄ TÄYTYY SEURATA? 

 

Asuntomarkkinoiden tapahtumat vaikuttavat 

merkittävästi jokaisen asuntosijoittajan toimintaan.  

Asuntosijoittajien onkin tärkeää seurata muun muassa asuntojen hin-
tojen, vuokrien ja myyntimäärien kehitystä sekä korkotason vaihtelua. 

Halusimme tehdä asuntomarkkinoiden seuraamisesta helpompaa, jo-
ten kokosimme yhteen vuoden 2019 jälkimmäisen puoliskon tuoreim-
pia ja olennaisimpia tilastoja. Pyysimme myös muutamalta alan asian-
tuntijalta heidän kommenttejaan syksyn tapahtumista ja markkinoiden 
kehityksestä. 

Antoisia lukuhetkiä!

ESIPUHE
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OSAKEASUNTOJEN  
HINNAT

ASUINHUONEISTOJEN  
VUOKRAT

KOHDEMÄÄRÄT

MARKKINOINTIAIKA

RAKENTAMINEN

VIITEKOROT

5



OSAKEASUNTOJEN 
HINNAT
 
Vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat 
hieman viime vuoteen verrattuna pääkau-
punkiseudulla, mutta laskivat aavistuksen 
muualla Suomessa.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vanhojen osakeasunto-
jen hinnat nousivat viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 
pääkaupunkiseudulla 1,5 %, mutta muualla Suomessa ne aavistuksen 
laskivat. Edelliseen neljännekseen verrattuna hinnat laskivat 1,0 % pää-
kaupunkiseudulla ja pysyivät muualla maassa lähes ennallaan.

Vuoteen 2015 verrattuna asuntojen hinnat ovat eri puolilla maata hie-
man laskeneet, mutta kaupunkien ja alueiden välillä sekä sisällä on 
eroja niin hintatasoissa kuin hintakehityksessäkin. Esimerkiksi pääkau-
punkiseudulla hinnat ovat vuoteen 2015 verrattuna reilusti nousseet.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin, 

indeksi 2015 = 100

Taulukko 1.
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Vanhojen osakehuoneistojen hinnat, 3. neljännes

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

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT 

Taulukko 2

Suurista kaupungeista hinnat nousivat vuoden 2018 vastaavaan nel-
jännekseen verrattuna Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Edelliseen 
neljännekseen verrattuna hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla ja Ou-
lussa, kun Turussa ja Tampereella hinnat hieman nousivat.
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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 pysy-
neet hyvin samalla tasolla viimeisen puolen vuoden aikana. Ainoastaan 
paritalojen hinnoissa oli nähtävissä maltillista nousua syksyn aikana, 
mutta kerros-, rivi- ja omakotitalojen hinnat ovat joko pysyneet samana 
tai aavistuksen laskeneet. 

Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kaikkien asuntotyyp-
pien hinnat ovat hieman laskeneet.  

Kaikkien Etuovessa myytyjen kohteiden keskimääräinen neliöhinta oli 
vuoden 2019 marraskuussa 2 247 € (vs.  2 413 € vuonna 2018) ja kerros-
taloasuntojen keskimääräinen neliöhinta oli 3 557 € (vs. 3 627 € vuonna 
2018).  

Taulukko 3.
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ASUINHUONEISTOJEN 
VUOKRAT
 
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen 
vuokrat ovat jatkaneet maltillista nou-
sua.



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Tilastokeskuksen mukaan suurista kaupungeista vapaarahoitteisten 
vuokra-asuntojen vuokrat ovat vuoteen 2015 verrattuna nousseet eni-
ten Vantaalla, Turussa ja Kuopiossa. Kaupungeista vähiten vuokrat ovat 
sen sijaan nousseet Seinäjoella, Hämeenlinnassa ja Kotkassa. 

Vuoteen 2015 verrattuna vuokrat ovat nousseet lähes koko maassa, 
mutta vuokrien vuosinousu on hidastunut viime vuosina eri puolilla 
maata.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys,

indeksi 2015=100

Taulukko 4.

SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2019 11



TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Taulukko 5.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat, 3. neljännes 2019

Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnossa keskivuokrataso on edelleen koko 
maan korkein Helsingissä, jossa neliövuokra on 20,5€/m². Viimeisen kuu-
den kuukauden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa Helsingissä 
keskimääräinen vuokraneliö maksoi 22,1€/m², Tampereella 15,8€/m² ja 
Turussa 15,0€/m².
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Vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä korkeimmat keskimääräiset 
neliövuokrat vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa ja ARA-asunnois-
sa olivat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla. Matalin keskimääräinen 
neliövuokra suurimmista kaupungeista oli Oulussa.

Vapaarahoitteisten- ja ara-vuokra-asuntojen keskimääräiset

neliövuokrat, 3. neljännes 2019

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

 

Taulukko 6.
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KOHDEMÄÄRÄT

Myytävien kohteiden määrä on 
laskenut loppuvuotta kohti. 



Etuoven tilastojen mukaan myytäviä kohteita oli vuoden 2019 marras-
kuussa yli 12 000 vähemmän kuin saman vuoden kesäkuussa. Lisäksi 
kohteita oli myynnissä marraskuussa yli 7 000 vähemmän kuin edellisen 
vuoden marraskuussa. 

Etenkin myytävien kerrostaloasuntojen määrä on vähentynyt sekä syk-
syn aikana että edelliseen vuoteen verrattuna. Myytävien rivi-, pari- sekä 
omakotitalojen määrät ovat pysyneet lähes ennallaan edellisvuoteen 
verrattuna.

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / KOHDEMÄÄRÄT

Myytävien kohteiden määrä

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

Taulukko 7.
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MARKKINOINTIAIKA
 
Asuntojen markkinointiajat 
ovat lähes samalla tasolla edel-
lisvuoteen verrattuna.



Etuoven tilastojen mukaan markkinointiajat ovat kesäkuuhun ver-
rattuna pysyneet lähes samalla tasolla. Alkusyksystä markkinointiajat 
hieman nousivat, mutta loppuvuotta kohti ne jälleen hieman laskivat. 
Ainoastaan omakotitalojen markkinointiajat ovat pysyneet korkeam-
malla tasolla kesään verrattuna.

Kaikkien asuntotyyppien markkinointiajat ovat lähes samalla tasolla 
edelliseen vuoteen verrattuna. 

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / MARKKINOINTIAIKA

Myytävien kohteiden markkinointiaika

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

Taulukko 8.
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RAKENTAMINEN
 
Käynnissä olevan asuinrakentamisen 
kiinteähintainen arvo väheni 10,9 % 
heinä-syyskuussa.



Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2019 
heinä-syyskuussa 1,4 % enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta 
aiemmin. Lupakuutiomäärä nousi liike- ja toimistorakennuksissa, mut-
ta laski muiden rakennustyyppien kuutiomäärissä. Asuinrakentamiseen 
myönnettiin 7,3 % vähemmän rakennuslupia kuin vuotta aiemmin. 

TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Taulukko 9.

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet,

milj. m3, liukuva vuosisumma
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / RAKENTAMINEN

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010=100, trendi

Taulukko 10.

Tilastokeskuksen mukaan volyymi eli käynnissä olevan rakennustuo-
tannon kiinteähintainen arvo väheni vuoden 2019 heinä-syyskuun ai-
kana 4,7 % vuodentakaisesta. Asuinrakentamisen volyymi väheni kysei-
sellä ajanjaksolla 10,9 %, mutta muun kuin asuinrakentamisen volyymi 
kasvoi 0,8 %. Asuinrakentamisen aloituksia oli tilavuudella mitattuna 
7,6 % vähemmän kuin vuosi sitten. 
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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 ovat piirun verran laskeneet entises-
tään, mutta suuria muutoksia koroissa ei syksyn aikana ole tapahtunut. 

Taulukko 11.

Euriborkorot kuukausittain
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TUOREIMMAT TILASTOTIEDOT / VIITEKOROT

Suomen talletuspankkien viitekorot ovat myös pysyneet lähes samal-
la tasolla viimeisen puolen vuoden ajan. Nordea Prime- ja Danske Pri-
me-korko ovat aavistuksen laskeneet entisestään. Talletuspankkien 
korot ovat pysyneet matalalla, mutta positiivisina viimeisen puolen 
vuoden ajan.

Taulukko 12.

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

TIMO METSOLA

TUOMAS VILJAMAA
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Mitkä ovat ne keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on 

tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana?

Merkittävin muutos on rakentamisen suhdannekäänne. On siirrytty laskevaan 
suhdanteeseen, mikä näkyy erityisesti rakennuslupamäärien laskuna. Pääkau-
punkiseudulla lupamäärät ovat pysyneet vakaina ja korkealla tasolla, mutta 
muualla Suomessa on selkeää hiipumista. Vielä tänä ja ensi vuonna valmistuu 
runsaasti asuntoja, koska niitä on rakenteilla paljon. Vasta 2021 on tulossa val-
mistuneissa asunnoissa selkeämpää hiipumista ja sitä tapahtuu erityisesti ker-
rostalorakentamisessa. 

Kevään vaalien jälkeen aloittanut uusi hallitus ja uusi hallitusohjelma jatkaa suo-
malaisen asuntopolitiikan pitkää linjaa, mikä on hyvä asia. Hallitusohjelmassa 
on pieniä painotuseroja. Kriittinen hallitusohjelmakirjaus on selvitys uudistaa 
asuntosijoittamisen verotusta siten, että rajoitetaan oikeutta vähentää yhtiölai-
nan lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Jos lopputulos on muutos nykyiseen 
järjestelmään, tuo se kannattavuudelle lisää haasteita yksityisille vuokrananta-
jille. Tutkitun tiedon lisääminen on kuitenkin hyvä asia ja olen luottavainen, että 
selvityksen tuloksena ymmärretään, että tuollainen muutos olisi hyvin työläs 
ja hankala, koska se vaatisi useamman lain uusimista. Se olisi myös hyvin epä-
tarkoituksenmukainen, koska voimakkaan kaupungistumisen aikana tarvitaan 
asuntoja kasvaviin kaupunkeihin. Toimintaympäristöä pitäisikin päinvastoin 
parantaa, jotta asuntoja valmistuu riittävästi myös jatkossa.

On kuitenkin todettava, että hallitusohjelma asuntopolitiikan osalta on kokonai-
suutena hyvä. Se tunnistaa markkinaehtoisen asuntotuotannon tärkeimpänä 
keinona, mikä on hyvä pohja kestävälle asuntopolitiikalle. 

TUOMAS VILJAMAA
( Suomen Vuokranantajat Ry )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TUOMAS VILJAMAA
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Asuntosijoittamisen poliittiset riskit ovat viime vuosina kasvaneet. Se pitää 
kaikkien asuntoihin sijoittavien tunnistaa. Tällä hetkellä on pitkään aikaan 
haastavimmat ajat aloittaa asuntosijoittaminen. Hyvien kohteiden löytäminen 
on entistä haastavampaa ja myös kilpailu hyvistä vuokralaisista on kiristynyt. 
Perusasioiden osaaminen ja itsensä kehittäminen korostuvat nyt entistä enem-
män. Mikrosijainnin merkitys on kasvussa ja taloyhtiön kunto on ratkaisevassa 
asemassa kannattavan vuokraustoiminnan tekemisessä. Jos ja kun nämä asiat 
hallitsee, ei mikään estä tässäkään markkinatilanteessa kannattavien kohteiden 
hankintaa ja kohtalaisia asuntosijoittamisen tuottoja. Ylituottojen ja pikavoitto-
jen metsästäminen saattaa viedä ojasta allikkoon. Kotiläksyt pitää tehdä hyvin ja 
seurata markkinatilanteita tarkasti. Vanha viisaus on hyvä pitää mielessä – asun-
tosijoitus onnistuu tai epäonnistuu asuntoa ostettaessa. Liikaa ei kannata mak-
saa. Hintatasosta ja vuokratasosta pitää olla realistinen ja oikea kuva.

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

Pääkaupunkiseudun veto on kovaa ja se näyttää vain voimistuvan. Tampere 
näyttää yhä selkeästi toiseksi vetovoimaisimmalta keskukselta. Pääkaupunki-
seutu sekä Tampere näyttävät immuuneilta, vaikka asuntotuotanto on ollut kor-
kealla tasolla. Kysyntä on edelleen niin kovaa, että asuntojen hinnat ja vuokrat 
nousevat. Pääkaupunkiseudulle muuttaa Hämeenlinnan verran ihmisiä vuoteen 
2024 mennessä. 

Muut yliopistokaupungit näyttävät melko vakailta. Erityisesti Rovaniemelle ja 
Joensuuhun on viime vuosina rakennettu todella paljon, mutta sielläkin asun-
totuotanto on tasaantumassa. Vuokrattavuus on kuitenkin näissä kaupungeissa 
pysynyt hyvänä ja markkinointiajat lyhyinä.

Jyväskylässä on rakennettu viime vuosina paljon yksiöitä vuokramarkkinoille. 
Samanlaisia signaaleja on nähtävissä myös Oulussa. Näyttää siltä, että yksiöitä 

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TUOMAS VILJAMAA

SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2019 27



ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TUOMAS VILJAMAA

on rakennettu viime vuosina jopa liikaa. Kaupunkien on syytä pitää huolta tasa-
painoisesta asuntojakaumasta kasvun ohella. 

Pienemmissä kaupungeissa sijainnin merkitys korostuu. Hyvänä esimerkkinä 
tästä voi käyttää Kouvolaa, jonka kohtaloa on surkuteltu. Kouvolassa voi edel-
leen onnistua asuntosijoittajana, jos tuntee kaupungin ja sen eri alueet. On 
aivan eri sijoittaa Kouvolan keskustaan kuin vaikka jonkun liitoskunnan alueelle. 
Väestön väheneminen pitää kuitenkin ottaa omassa sijoitusstrategiassa tarkasti 
huomioon. Jälleen korostan itsensä kehittämistä ja kehittymistä asuntosijoitta-
jana. Se on riskienhallinnan muotona mielestäni vielä aliarvostettua.

Miltä vuokramarkkinat ovat näyttäneet viimeisen puolen 

vuoden aikana asuntosijoittajan näkökulmasta?

Muuttoliike, kaupungistuminen ja vuokra-asumisen suhteellisen osuuden kasvu 
ovat merkittäviä trendejä. Asuntosijoittaja voi hyödyntää kaikkia trendejä omas-
sa sijoitustoiminnassaan, kun osaa ne oikealla tavalla tunnistaa. 

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Kannattaa erityisesti seurata asuntotuotannon kehitystä ja erityisesti rakennus-
lupamääriä, koska ne kertovat tulevaa kehitystä hyvin selkeästi. Hyvästä vuokra-
laisesta kannattaa pitää nykyisessä markkinatilanteessa kiinni, koska vuokralai-
sen vaihtuminen on aina riski. 

Asuntosijoittamisen poliittiset riskit ovat myös kasvaneet. Niitä kannattaa eh-
käistä olemalla yhteydessä omaan kansanedustajaan ja kuulumalla yksityisten 
vuokranantajien ja asuntosijoittajien etuja ajavaan Suomen Vuokranantajiin.

28 SIJOITUSOVEN ASUNTOMARKKINAKATSAUS 2 / 2019



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 näyttäisi vakautuneen hieman aiem-
paa matalammalle tasolle, ja aiempaa suurempi osuus uusista luvista myönne-
tään pääkaupunkiseudulle.

Tilastokeskuksen mukaan asuinrakentamisen volyymi väheni heinä-syyskuun 
aikana 10,9 prosenttia vuodentakaisesta.

Yleinen suhdannetilanne on heikentynyt hieman, mutta tämä ei ole vielä mer-
kittävästi heijastunut asuntokauppaan. Kuluttajien asunnonostoaikeet ovat yhä 
melko korkealla.

Valtiovarainministeriön työryhmä julkisti lokakuun alussa esityksensä kotitalo-
uksien liiallisen velkaantumisen hillitsemiseksi.

PASI KUOPPAMÄKI
( Danske Bank )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / PASI KUOPPAMÄKI
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Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  

asuntosijoittajan toimintaan?

Melko vähän. Matalat korot ja vaihtoehtoisten sijoituskohteiden riskit kannustavat 
edelleen monia asuntosijoittamiseen, mutta nyt on enemmän varaa tinkiä hinnas-
ta.

Miten tilanne on viimeisen puolen vuoden aikana muuttunut 

viime vuoteen verrattuna pääkaupunkiseudulla, kasvukeskuk-

sissa, muuttovoittokunnissa ja muuttotappiokunnissa?

Hintakehityksessä on alueiden välillä selkeitä eroja, mutta tässä ei ole paljoa 
uutta. 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 

edelleen hyvä. Asuntolainojen marginaalit laskivat kesällä, mutta ne ovat Suo-

men Pankin tilaston mukaan pysyneet elokuun jälkeen ennallaan.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa erityisesti  

seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Asuntosijoittajan kannattaa seurata yleistä suhdannekehitystä ja etenkin työ-
markkinoita, koska asunnonostoaikeet riippuvat osittain hyvän työllisyystilan-
teen jatkumisesta

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

Uusien asuntojen kauppa on käynyt syksyn aikana odotuksia paremmin ja van-
hojen asuntojen kauppa on käynyt odotusten mukaisesti. Alueelliset erot ovat 
tosin edelleen suuria. Keväällä ennusteet olivat synkempiä, joten kuluttajien 
luottamuskin vajosi alemmas. Syksyn aikana yleinen luottamuksen tunne on 
kuitenkin hieman kohentunut valoisampien talousennusteiden ansiosta. Lisäksi 
viime aikoina on myös vahvistunut tunne siitä, että korot pysyvät matalalla tasol-
la vielä pitkään. Edellä mainitut asiat ovat osaltaan tukeneet asuntomarkkinoita 
ja vauhdittaneet asuntokauppaa.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet  
asuntosijoittajan toimintaan?

Kevään aikana julkaistut synkät talouden näkymät saivat asuntosijoittajat hyvin 
varovaisiksi. Syksyn mittaan julkaistut positiivisemmat ennusteet ovat kuitenkin 
pysäyttäneet varovaisuuden kasvun. Asuntosijoittajat ovat siis edelleen selkeästi 
varovaisempia kuin esimerkiksi 3 vuotta sitten, mutta varovaisuuden lisääntymi-
nen on pysähtynyt.

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

Pääkaupunkiseudulla kysyntä on jatkanut kasvuaan. Vilkas kysyntä on ulottunut 
pitkälle myöhäiseen syksyyn ja tilanne on itse asiassa rauhoittunut vasta jou-

TIMO METSOLA
( Vuokraturva )

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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lukuussa. Pääkaupunkiseudulle muuttaa työn perässä koko ajan ihmisiä, mikä 
luonnollisesti lisää asuntojen kysyntää. Muiden suurempien keskusten tilanne 
on vaihteleva. Ongelmallisin tilanne on Lahdessa, jossa asuntojen ylitarjonta on 
todella keskeinen ongelma. Nyt olisikin tärkeää, ettei alueelle enää rakennettaisi 
lisää, sillä sekä vanhojen että uusien asuntojen myynnissä ja vuokrauksessa on 
suuria ongelmia. Toisaalta taas esimerkiksi Oulussa ylitarjonnan riski on myös 
ollut läsnä, mutta siellä tilanne on saatu hallintaan työikäisten muuttovoitolla. 
Vaikuttaa siltä, että Oulussa ylitarjonnan riskeihin on reagoitu ja tilannetta on 
saatu korjattua. Muut keskisuuret kaupungit ovat luisuneet alaspäin ja tilanne 
näyttää haastavalta. Kyseisten kaupunkien kohdalla ei kuitenkaan juuri ole ta-
pahtunut muutoksia viimeisen puolen vuoden aikana.

Miltä vuokramarkkinoilla on viimeisen puolen vuoden aika-
na näyttänyt? 

Pääkaupunkiseudun, Turun ja Tampereen vuokramarkkinat ovat vahvoilla. Näyt-
tää siltä, että Tampere on kehittynyt hiukan vielä Turkua vahvemmin. Seuraavas-
sa aallossa ovat Oulu, Kuopio ja Jyväskylä, joiden vuokramarkkinoilla on melko 
hyvä tilanne. Näissä kaupungeissa kilpailutilanne on kuitenkin vuokralaisen 
kannalta helpompi ja vuokranantajan kannalta haastavampi. Sen sijaan muun 
muassa Lahdessa, Hämeenlinnassa, Vaasassa, Porissa ja Lappeenrannassa on 
haasteita vuokralaisen löytämisessä, sillä näille alueille on rakennettu enem-
män kuin mitä todellinen tarve on ollut. Näissä kaupungeissa on siis pysyvää 
ylitarjontaa, sillä muuttovoittoa ei juuri ole ja asuntoja ei pureta. Kuntapäättäjien 
pitäisikin nyt viimeistään reagoida tilanteeseen ja koettaa estää tilannetta äity-
mästä vielä pahemmaksi.

Mitä asioita asuntosijoittajan kannattaa  
erityisesti seurata seuraavan puolen vuoden aikana?

Todella tärkeää on seurata edelleen Suomen, Euroopan ja koko maailman talous-
kasvua ja talouden näkymiä (BKT, vienti, osakemarkkinat, korkomarkkinat yms.). 
Nyt näyttää siltä, että maailmanlaajuinen taantuma kauppasodasta ja lukuisista 
epävarmuuksista huolimatta toistaiseksi vältetään. Siitä huolimatta maailmalla 
tapahtuvat epävarmuudet, kuten Hongkongin tilanne, voivat eskaloituessaan olla 
maailmantaloudelle vaarallisia. Tällaisten tapahtumien vaikutukset voivat olla 
hyvin arvaamattomia, joten myös asuntosijoittajien on syytä olla tarkkana.

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TIMO METSOLA
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TÄRKEIMMÄT TIEDOT  
VIIMEISEN 6 KK:N         
ASUNTOMARKKINASTA 

• Rakentamisen suhdanne on kääntynyt 
laskuun, mikä näkyy etenkin rakennus-
lupamäärien laskuna. 

• Asuntomarkkinaa ovat tukeneet ja pi-
ristäneet syksyn positiivisemmat talous-
kasvuennusteet sekä edelleen jatkuva 
alhainen korkotaso.

• Asuntojen hintakehitys on ollut edel-
leen hyvin paikallista – kasvavilla alueilla 
hinnat nousevat, mutta monin paikoin 
hinnat ovat laskeneet. 

ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / TÄRKEIMMÄT TIEDOT MARKKINASTA
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SEURAAVAN 6 KK:N  
AIKANA SEURAA NÄITÄ:

• Maailmantalous ja globaalit muutokset
• Suomen ja muiden maiden asuntomarkkinat
• Sijoitusmaailma yleensä
• Talouskasvuennusteet
• Talouden isompi kuva (BKT, vienti, työllisyysaste, jne.)
• Hallitusohjelman asuntopoliittiset ja verotukselliset tavoit-

teet
• Hinta- ja vuokratason yleinen kehitys
• Korkotason kehitys
• Alueellinen kehitys
• Uusien myymättömien asuntojen määrä
• Vuokrattavien vapaana olevien asuntojen määrä
• Asuntotuotannon ja rakennuslupamäärien kehittyminen
• Omia sijoitusasuntoja vastaavien asuntojen hinta- ja  vuok-

ratason kehitys

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

Copyright @ 2019 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
info@sijoitusovi.com
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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Lähteet

 

Taulukot 1,2,: Suomen virallinen tilasto (SVT): Osakeasuntojen hinnat [verk-
kojulkaisu]. ISSN=2323-878X. Syyskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
17.12.2019].
Saantitapa: 

Taulukko 3: Etuovi, Asuntomarkkinat ja asuntojen hinnat Suomessa. 
Saantitapa: https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat

Taulukot 4, 5: Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. Vuosineljännes 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
17.12.2019].
Saantitapa: 

Taulukko 6: Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-100X. 3. Vuosineljännes 2019, Liitekuvio 1. Vapaarahoitteisten- ja 
ara-vuokra-asuntojen keskimääräiset neliövuokrat, 3. neljännes 2019 . Helsinki: 
Tilastokeskus [viitattu: 17.12.2019].
Saantitapa: 

Taulukko 7: Etuovi, Asuntomarkkinat ja asuntojen hinnat Suomessa. 
Saantitapa: https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat

Taulukko 8: Etuovi, Asuntomarkkinat ja asuntojen hinnat Suomessa. 
Saantitapa: https://www.etuovi.com/asuntojen-hinnat-ja-asuntomarkkinat

Taulukot 9, 10: Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennus- ja asuntotuotanto 
[verkkojulkaisu]. ISSN=1796-3257. Syyskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 
17.12.2019].
Saantitapa: 
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Lähteet

 

Taulukko 11: Suomen Pankki, Tilastot, kuviot, korot.

Taulukko 12: Suomen Pankki, Tilastot, kuviot, korot.
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