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SIJOITUSOVEN
ASUNTOMARKKINAKATSAUS
1/2021
Sijoi tusovi julkai see asuntomarkkinakatsauksen kahd esti vuodessa,
kesäkuussa ja joulukuussa. Kesäkuun katsauksessa ta rkastelemme
alkuvuoden tapahtumia asuntomarkkinoilla.
Katsauksen ensimmäisessä osassa käymme läpi tuoreim pia
tilastotietoja muun muassa asuntojen hintojen kehit yksestä,
vuokratason muutoksista ja yleisestä korkotasosta.
Toisessa osassa olemme haastatelleet neljää asi antu ntijaa, jotka
tarkastelevat asuntomarkkinoi ta kukin omalta näköka nnaltaan. Tänä
vuonna
asiantunti jakommentti nsa
ovat
antamassa
Suomen
Vuokranantajien
yhteiskuntasuhdepäällikkö
Ville
Valkonen,
Vuokraturvan
toi mitusjohtaja
Timo
Metsol a,
Säästöpanki n
pääekonomisti Henna Mikkonen ja
Bo LKV:n perustajaosakas
Tuomas Mäkelä.
Antoisia lukuhetkiä!
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MÖKKIEN RENESSANSSI JA SUURKAUPUNGISTUMISTA
TIIVI STELMÄ KATSAUKSEN HUOMI OISTA

SEURAA NÄITÄ INDIKAATTOREITA

TUOREIMMAT
TILASTOTIEDOT
TÄSSÄ OSIOSSA KÄSITTELEMME TUOREIMPIA TILASTOJA KOSKIEN MUUN MUASSA
OSAKEASUNTOJEN HINTOJA, ASUINHUONEISTOJEN VUOKRIA JA VALLITSEVIA
KORKOTASOJA.

SIJOITUSOVEN
ASUNTOMARKKINAKATSAUKSEN
TILASTOTIEDOT ON POIMITTU
PÄÄASIASSA
TILASTOKESKUKSEN JA
ETUOVEN JULKAISEMISTA
TILASTOISTA. TARKEMMAT
LÄHTEET OVAT KATSAUKSEN
LOPUSSA.
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OSAKEASUNTOJEN
HINNAT

Vanhojen osakehuoneistojen hinnat
nousivat suurimmissa kaupungeissa ja
suuralueilla edelliseen vuoteen
verrattuna.

05

TUOREIMMAT TILASTOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT

Tilastokeskuksen
ennakkotietojen
mukaan
vanhojen
osakehuoneistojen hinnat nousivat vuoden 2021 ensi mmäi sellä
neljänneksellä suurimmissa kaupungeissa ja kaikilla suuralueilla
vi ime
vuoden
vastaavaan
ajankohtaan
verrattuna.
Pääkaupunkiseudulla kerrostaloasuntojen hinnat nous ivat 5,4 % ja
ri vitaloasuntojen 7,6 % vuodessa. Viime vuoden vast aavaan
ajankohtaan verrattuna hinnat nousivat eniten Espoo ssa, ja
suuralueittain tarkasteltuna vanhojen osakeasuntoje n hinnat
nousivat vuositasolla eniten Etelä-Suomessa.
Koko viime vuonna vanhojen osakeasuntojen hinnat no usivat 1,5 %
verrattuna edelliseen vuoteen. Maakunnittai n tarkas teltuna eni ten
hinnat nousivat viime vuoteen nähden Uudellamaalla, EteläPohjanmaalla ja Pirkanmaalla. Hinnat laskivat enite n Keski Pohjanmaalla, Keski-Suomessa ja Etelä-Karjalassa.

Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys neljänneksittäin
suurissa kaupungeissa, indeksi 2015 = 100

Ka av io 1
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TUOREIMMAT TILASTOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT

Vanhojen osakeasuntojen neliöhinnat,
huhtikuu 2021
Kehyskunnat = Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Riihimäki, Sipoo, Tuusula ja Vihti

Tau l uk ko 1

Uusien osakeasuntojen hinnat nousivat pääkaupunki se udulla 6,5 %
ja muualla Suomessa 3,4 % verrattuna edellisen vuod en vastaavaan
ajankohtaan.
Suurinta
uudiskohteiden
hintojen
nousu
oli
Helsingissä, Oulussa ja Vantaalla.
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TUOREIMMAT TILASTOT / OSAKEASUNTOJEN HINNAT

Kai kkien Etuovessa myytyjen kohteiden keskimääräinen neliöhinta
oli vuoden 2021 toukokuussa 2384 € (2 273 € marrask uussa 2020).
Kerrostaloasuntojen keski määräinen neliöhinta oli v astaavana
ajankohtana 3553 € (3 542 € marraskuussa 2020) ja r ivi taloasuntojen
1824 € (1 774 € marraskuussa 2020). Tilastokeskukse n mukaan
vanhojen omakotitalojen hinnat nousivat koko maassa tammimaaliskuussa 2021 7,6 % edellisvuodesta.

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

Ka av io 2
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KOHDEMÄÄRÄT

Asuntokauppojen määrä on kasvanut
vuoden 2021 ai kana paikoin jopa
ennätyslukemi in.
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TUOREIMMAT TILASTOT / KOHDEMÄÄRÄT

Vuonna 2021 asuntokauppojen määrä kasvoi: kauppoja tehtiin
kiinteistönväli ttäjien välityksellä 20 % enemmän ku i n vuosi sitten.
Etuoven tilaston mukaan kohteita on ollut myynnissä vähemmän kuin
loppuvuodesta 2020 ja kui n vuosi sitten. Toukokuuss a 2021
myynni ssä oli kaikkiaan 50620 kohdetta, kun vastaav a luku
marraskuussa 2020 oli 52199 ja saman vuoden toukoku ussa 59 067.

Myytävien kohteiden määrä
Huom! Taulukon luvun on muodostettu Etuovi.comissa julkaistuista
kohteista.

Ka av io 3
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TUOREIMMAT TILASTOT / KOHDEMÄÄRÄT

Tilastokeskuksen mukaan asuntokaupan kokonaisarvo oli viime
vuonna lähes 17 miljardia euroa. Arvosta 69 % muodostui vanhojen
osakeasuntojen kaupasta, ja asuntokaupan kokonaisar vosta 46 %
syntyi
pääkaupunkiseudulla.
Kuluvan
vuoden
ensimmäi sellä
neljänneksellä
vanhojen
omakotitalojen
kauppoja
teh tiin
Tilastokeskuksen mukaan melkein 18 % enemmän kuin e dellisen
vuoden vastaavana ajankohtana.
KVKL:n asuntomarkkinakatsauksen mukaan tammi-toukok uussa 2021
ki inteistönväli ttäjien ja rakennusliikkeiden kautta myyti in yhteensä
35 262 asuntoa. Viimei sen vii den vuoden keskiarvoon nähden kasvua
oli noin 27 %.
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ASUINHUONEISTOJEN
VUOKRAT

Vapaarahoittei sten vuokraasuntojen vuokrien nousu on
hidastunut ja paikoin jopa
pysähtynyt.
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TUOREIMMAT TILASTOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

Tilastokeskuksen mukaan vapaarahoitteisten vuokrien nousu
hidastui
vuoden
takai sesta.
Vuoden
2021
ensimmäisel lä
neljänneksellä
vapaarahoitteiset
vuokrat
nousivat
pääkaupunkiseudulla 0,9 % ja muualla Suomessa 0,6 % verrattuna
vuodentakaiseen. Eniten vuokrat nousivat Turussa, j a eniten ne
laskivat Hämeenlinnassa. Tilastokeskuksen tilastot perustuvat
Kansaneläkelaitoksen
asumistukirekisterin
ja
yksity isten
vuokrataloyhtiöiden tietoihin.

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys,
indeksi 2015 = 100

Ka av io 4
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TUOREIMMAT TILASTOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

Vuoteen 2015 verrattuna vapaarahoitteiset vuokrat o vat nousseet
eniten Turussa (9,4 %) ja Keravalla (9,3 %). Vastaa valla aikavälillä
pääkaupunkiseudulla vuokrat ovat nousseet 8,2 % ja muualla
Suomessa 6,4 %.
Vapaarahoitteisissa vuokra-asunnoissa korkeimmat ke skivuokratasot
ovat Helsingissä (21,3 €/m²), Espoossa (18,3 €/m²) ja Vantaalla (18
€/m²); matalimmat Kouvolassa (10,8 €/m² ), Raumalla (11 €/m² ) ja
Porissa (11,2 €/m² ). Edellisessä katsauksessamme H elsingin
keskivuokrataso oli 21,4 €/m² ja Kouvolan 10,9 €/m² .
Vuoden
2021
ensimmäisellä
neljänneksellä
korkeimmat
keskimääräiset neliövuokrat sekä vapaarahoitteisiss a vuokraasunnoissa että ARA-asunnoissa olivat Helsingissä, Vantaalla ja
Espoossa. Kolmen kärki on näin ollen pysynyt samana . Huomioon
otettavaa on kuitenki n se, ettei ARA-asuntojen kesk imääräisi ssä
neliövuokrissa ole yhtä merki ttävää eroa kaupunkien väli llä kuin
vapaarahoi tteisten asuntojen neliövuokrissa.

Vapaarahoitteisten- ja ara-vuokra-asuntojen keskimääräiset
neliövuokrat, 1. neljännes 2021

K aa v io 5
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TUOREIMMAT TILASTOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien kehitys,
1. neljännes 2021, indeksi 2015 = 100

T au lu kk o 2
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TUOREIMMAT TILASTOT / ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAT

Asuntovuokrien
nousuvauhti
on
vilkkaan
uudisrakenta misen
seurauksena
hidastunut
viime
vuosina
useissa
suuris sa
kaupungeissa.
Maali skuussa
toteutetun
RAKLIn
Vuokra asuntobarometri n mukaan vuokraodotukset suurten kau punkien
välillä tasoittuvat.

Vuokrailmoitusten
määrä
kasvoi
kaikissa
muissa
suurissa
kaupungeissa paitsi Tampereella, jossa määrät ovat pysyneet
samana tammi-maaliskuussa 2021. Maaliskuussa 2021 vuokraasuntoja oli verkkopalveluissa tarjolla 32 % enemmän kuin vuonna
2020
vastaavaan
aikaan.
Maaliskuussa
vuokra-asuntojen
markkinointiajat olivat pisimmät Porissa, Jyväskylässä ja Lahdessa;
lyhyimmät Vaasassa, Tampereella ja Turussa.
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MARKKINOINTIAIKA

Kevään aikana asuntojen markkinointiajat
ovat lyhentyneet. Merkittävintä muutos on
ollut omakotitalojen myyntiajoissa.
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TUOREIMMAT TILASTOT / MARKKINOINTIAIKA

Vuoden 2021 alussa myytävien vanhojen asuntojen mar kkinointiajat
lyhenivät. Myynti-ilmoi tusten määrä oli Oikotien ve rkkopalvelussa
maaliskuussa noin 13 % pienempi kuin vastaavaan ai kaan viime
vuonna, mikä osittain selittyy pandemian aiheuttama n alkushokin
asuntomarkkinoita hiljentävästä vaikutuksesta kevää llä 2020.
Joulukuun 2020 jälkeen myynti-ilmoitusten määrä kää ntyi nousuun
kaikissa mui ssa suurissa kaupungeissa paitsi Tamper eella.
Tilastokeskuksen kokeelli sen tilaston mukaan vanhan rivi- ja
kerrostaloasunnon
keskimääräinen
markki nointiai ka
o li
maaliskuussa 2021 noi n 30 päivää Helsingissä ja Esp oossa. Turussa,
Tampereella ja Vantaalla keskimääräinen markkinoint i aika oli 40
päivää ja Oulussa 60 päivää. Suurista kaupungei sta vanhojen
asuntojen markkinointiajat lyhenivät eniten Espooss a, 31 %
edellisvuodesta. Merkittävää muutos markkinoi ntiajo issa oli myös
Oulussa, jossa markki nointiaika oli 28 % vähemmän k uin vuotta
aikaisemmi n. Helsingissä markkinointiajat lyhenivät 23 %, Vantaalla
10 % sekä Turussa ja Tampereella 19 %.
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TUOREIMMAT TILASTOT / MARKKINOINTIAIKA

Vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen markkinointiajat
Huom! Taulukon luvut on muodostettu Oikotie.fi-sivustolla ilmoitetuista kohteista

Kaa v io 6

Maakunnittain tarkasteltuna markkinointiajat olivat pisimmät EteläKarjalassa ja Satakunnassa ja lyhyimmät Uudellamaal la.
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TUOREIMMAT TILASTOT / MARKKINOINTIAIKA

Etuoven
tilaston
mukaan
markkinointiajat
ovat
suorastaan
sukeltaneet vuoden 2021 aikana. Merkittävintä muuto s on ollut
omakoti talojen myyntiajoissa. Kerrostalo- ja rivita loasuntojen
myyntiajat ovat lyhentyneet merkittävästi nekin.
Kaikkien
asuntotyyppien
keskimääräinen
markki nointi ai ka
toukokuussa 2021 oli 49 päivää (marraskuussa 2020 v astaava luku oli
77 päivää). Kerrostaloasuntojen keski määräinen mark ki nointiai ka oli
55 päivää (marraskuussa 2020 72 päivää) ja rivitalo asuntojen 45
päivää (marraskuussa 2020 67 päivää).

Myytävien kohteiden markkinointiaika
Huom! Taulukon luvun on muodostettu Etuovi.comissa julkaistuista
kohteista.

Ka av io 7
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RAKENTAMINEN

Asuinrakentamiseen myönnettyjen
rakennuslupien kuutiomäärä kasvoi
vuoden 2021 ensimmäisen
neljänneksen aikana.
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TUOREIMMAT TILASTOT / RAKENTAMINEN

Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupia myönnettiin vuoden 2021
tammi-maaliskuussa yhteensä 9 mi ljoonaa kuutiometri ä, mi kä on 6,3
% enemmän kuin viime vuonna. Asuinrakentamiseen myö nnetty
kuutiomäärä kasvoi ajanjaksolla 24,7 prosenttia, ja muuhun kui n
asuinrakentamiseen myönnetty kuutiomäärä puolestaan väheni 1,5
prosenttia. Rakennushankkei ta aloitettiin 3,7 % ene mmän kui n
edellisenä vuonna, mutta rakennustuotannon kiinteäh intainen
volyymi oli 4,4 % vuoden takaista alemmalla tasolla .

Myönnetyt rakennusluvat ja aloitetut rakennushankkeet,
milj. m3, liukuva vuosisumma

Ka av io 8
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TUOREIMMAT TILASTOT / RAKENTAMINEN

Asuinrakentamiseen myönnettiin rakennuslupi a vuoden 2021
ensi mmäisellä neljänneksellä yhteensä 3,2 miljoonaa kuutiometriä.
Tämä on 28 % enemmän kuin vuotta aikai semmin, jollo in vastaava
luku oli 2,5. Asuinrakentamisen merkittävään kasvuu n vaikutti eniten
kerrostaloi lle myönnetty kuutiomäärä, joka kasvoi v uoden takaisesta
noi n kolmanneksen. Pi entaloi lle, eli omakoti-, pari - ja rivitaloille,
myönnetty kuutiomäärä kasvoi 14 %.
Rakennuslupia myönnetti in tammi-maaliskuun aikana k aiken
kaikkiaan 10 476 asunnolle, mikä on 26,1 % enemmän kuin vuotta
aikai semmin. Kaikkiaan 9778 asunnon rakentaminen al oitettiin, ja
niitä valmistui 7249.
Käynnissä olevan rakennustuotannon kiinteähintainen arvo eli
volyymi väheni 4,4 prosenttia vuoden takaisesta. As uinrakentamisen
volyymi väheni 2,6 prosenttia ja muun kuin asuinrak entami sen
volyymi 5,8 prosenttia. Rakennushankkeita aloitetti in 7,9 miljoonan
kuutiometrin edestä. Asuinrakentamisen aloituksia o li 2,8 miljoonaa
kuutiometriä, mikä on 10,6 prosenttia enemmän kuin vuosi si tten.
Raklin mukaan pääkaupunkiseudulla rakentaminen on o llut vilkasta
kuluvana vuotena. Syynä tähän on muun muassa parant unut
luottamus tulevaisuuteen, matalat korot ja rahan sa atavuus.
Pääkaupunki seudun rakentamisen ennakoidaan kasvavan kuluvan
vuoden aikana, mutta kasvu ei ulotu koko Suomeen. T alouskasvun
ki ihtyminen
maailmalla
on
alkanut
jossain
määrin
näkyä
rakentamisen hinnoissa ja kustannuksissa, kun raaka -ai neiden
hinnat
ovat
nousseet.
Ti lastokeskuksen
mukaan
rakennuskustannukset nousivat vuoden 2021 toukokuus sa 3,2
prosenttia
vuodentakaisesta.
Tarvikepanosten
kustan nukset
nousivat 3,6 prosenttia ja työkustannukset 3,5 pros enttia.
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TUOREIMMAT TILASTOT / RAKENTAMINEN

Uudisrakentamisen volyymi-indeksi 2010 = 100, trendi

Ka av io 9

24

VIITEKOROT

Euribor-korot ovat kevään ajan pysyneet varsin
vakai na, ei kä merkittävää muutosta ole
ennustettavissa lähitulevaisuudessa.
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TUOREIMMAT TILASTOT / VIITEKOROT

Suomen Pankin tilastojen mukaan Euribor-korot ovat olleet
verrattain vakaat kevään ajan, eikä merki ttävää nou sua tai laskua
ole havaittavissa. Nyt kesäkuussa 2021 Euribor 12 k k on ollut -0,49 %
tienoilla.
Ennusteiden mukaan korkojen ei odoteta nousevan lähivuosien
aikana.

Ka av io 10
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TUOREIMMAT TILASTOT / VIITEKOROT

Suomen talletuspankki en viitekorot ovat pysyneet samalla tasolla
vuonna 2021; edellisenä vuonna vaihtelua oli sen si jaan havaittavissa
vaihtelun
kuitenkin
pysyessä
muutaman
prosenttiyksi kön
kymmenyksen sisällä. Danske Prime on ollut koko kul uvan vuoden
ajan 0,3 % ja laskenut näin ollen edellisestä vuode sta lähes Opprimen tasolle (joka ollut 0,25 %), kun taas Nordea Prime on kuluvan
vuoden ajan ollut 0,55 %. Talletuspankkien korot ov at sii s pysyneet
matalina mutta positiivisina viimeisen puolen vuode n ajan.

K aa v io 1 1
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ASIANTUNTIJOIDEN
KOMMENTIT

VILLE VALKONEN

TIMO METSOLA

SUOMEN VUOKRANANTAJAT

VUOKRATURVA

HENNA MIKKONEN

TUOMAS MÄKELÄ

SÄÄSTÖPANKKI

BO LKV
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ASIANTUNTIJOIDEN KOMMENTIT / VILLE VALKONEN

Ville Valkonen
Suomen Vuokranantajat

Mitkä ovat keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on
tapahtunut tämän kevään aikana?
Korona on aiheuttanut taloudelli sen aktiviteetin hi dastumista ja
kartuttanut
kuluttajien
säästöjä
ni issä
tuloluokiss a,
joissa
pandemialla ei ole ollut vaikutusta työllisyyteen. Se on näkynyt
asuntomarkki noilla: hinnat ovat nousseet, kauppamää rät ovat
kasvaneet ja kaupanteko on nopeutunut.
Vuokra-asuntojen kysyntää on ollut vähemmän suhtees sa tarjontaan,
mikä näkyy vuokri en nousun hi dastumisena ja tietyil lä alueilla jopa
pysähtymisenä. Toki kaupungistumisen trendi aiheutt aa pai koin nyt
ja jatkossakin painetta vuokratason nousulle. Kysyn tää on
vähentänyt se, että koronan vuoksi opiskelujen ja t öiden perässä ei
ole muutettu yhtä lailla kuin ai kaisemmi n; toisaalt a tarjotaan on
vaikuttanut pidemmällä aikaväli llä myös runsas rake ntaminen.
Koronan vaikutuksia herkästi ylitulkitaan ja rakent ami sen vaikutusta
alitulkitaan.
Puhuisin koronataantumasta, en niinkään koronasta. Keskeisiä,
isompia
ilmiöitä
ovat
korkoympäristö
ja
poikkeuksel liset
rahapoliittiset
olosuhteet.
Euroalueella
ei
ole
mer kittävää
inflaatiota, vai kka esimerkiksi raaka-aineiden hinn oissa inflaati o jo
näkyy. Suuri kysymys onkin, saammeko USA:n tavoin nousukauden
29
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aikaan ja tuleeko korkojen nousulle painetta vai ol emmeko Japanin
ja matalan korkotason tiellä.
Kaiken
kaikkiaan
alleviivaisi n
kuitenkin
asuntomark kinoiden
vakautta. Kriisi on ollut massiivinen, ja esimerkiksi osakemarkkinat
ovat liikkuneet ylös ja alas. Asunnot ovat todistan eet olevansa
matalan riskin ja matalan volatiliteetin omaisuuslu okka.

Miten alueiden erot ovat näkyneet asuntomarkkinoilla?
Tietyillä toimi aloilla korona tuo edelleen ison ris kin, ja vahvasti
tiettyyn toimialaan keskittyneet pai kkakunnat ovat alttii ta
pistemäisille
muutoksille.
Jos
esimerkiksi
korona
l askee
risteili jöiden kysyntää pysyvästi, hai ttaa aiheutui si varmasti Turun
meriteollisuudelle.
Pitkällä aikaväli llä merkittävämpää on kuitenkin seurata vii me
aikoina vahvi stunutta ilmiötä: kaupungistumisen tre ndistä on
si irrytty suurkaupungistumisen trendiin. Pääkaupunk iseutu sekä
Turun ja Tampereen seudut imevät kasvun, ja keskiko koiset
kaupungit jäävät kyydistä. Tähän koronakaan ei näyt täisi tuovan
muutosta.

Miten edellä mainitut asiat vaikuttavat asuntosijoittajan
toimintaan?
Asuntosijoittajan
kannattaa
seurata
korkoympäristöä
ja
poikkeuksellista rahapoliittista tilannetta erityis en tarkalla silmällä.
Kannattaa harkita positioiden suojaamista tai riski nhallintaa jollain
tavalla: vararahastot, velkavivun pi enentäminen ja kiinteät korot
ovat varteenotettavi a vaihtoehtoja. Sijoitusasuntoa hankki essaan
alueelliseen vuokratasoon ja muihi n olennaisiin luk uihin kannattaa
tutustua eri tyisen huolellisesti.
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Kilpailukyvystä tulee pitää huolta: asunnon laatuta soa tulee
tarvi ttaessa parantaa tai hintaa laskea. Jossain mä ärin markkina
oletettavasti palaa ennalleen, kun korona ei enää v aikuta
vuokramarkkinatilanteeseen ja esimerkiksi opiskeli j at palaavat
opiskelupai kkakunnilleen. Osa muutoksesta on kuiten kin esimerki ksi
etätyön ja -opintojen vuoksi pysyvää.
Kaikeksi
onneksi
vuokralaisten
maksuvai keudet
eivät
ole
huomattavasti lisääntyneet tässä poikkeuksellisessa ti lanteessa.
Maksuaikajärjestelyjä on toki tehty vuokralaisten k anssa, ja monet
vuokranantajat ovat pidättäytyneet vuokrankorotuksi sta.

Mitä indikaattoreita nyt ja lähitulevaisuudessa kannattaa
seurata?
Rokotekattavuus on merkittävin yksi ttäinen asia ja määrittää sen,
miten rajoituksista päästään. Se vaikuttaa myös yle i seen tunnelmaan
ja sitä kautta ihmi sten käyttäytymiseen.
Asuntomarkkinat ovat paikalliset ja sillä, miten al ueen päättäjät
kehittävät kaupunkiseutua, on merkitystä. Nyt kunta vaalien jälkeen
tehdään kunta- ja raamisopimuksia, jotka asuntosijo ittajan
kannattaa käydä läpi . Mitkä ovat kasvun painopi stee t, ja kuinka
realistiselta seudun kasvu näyttää? Ehkä oleelli simmat seikat
li ittyvät kaavoitukseen ja infrahankkeisiin. Kannat taa seurata myös,
miten isot trendit, kuten väestön ikääntyminen ja a suntokuntien
pi enentyminen näkyvät omalla alueella.
Valtakunnan politiikan tasolla keskeiset asuntosi joittajaan lii ttyvät
riskit
eivät
ole
muuttuneet:
taloyhtiölainojen
lyhe nnysten
verovähennysoikeuden poistumiseen liittyvä riski on edelleen
olemassa, ja enimmäisvelkasuhde näyttää olevan tuloillaan.
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Timo Metsola
Vuokraturva

Mitkä ovat keskeisimmät asiat, joita asuntomarkkinoilla on
tapahtunut tämän kevään aikana?
Asuntokaupan kiihtymi nen tietyissä suurissa kaupung eissa on ollut
voi makasta. Erityisesti Helsi ngissä ja Espoossa on ollut voi makasta
yli kysyntää,
ja
kappalemääri ssä
uusia
asuntoja
myyd ään
vuosituhannen ennätysmääriä. Pääkaupunkiseudun pees issä ovat
Tampere ja Turku.
Myös mökkikauppa on käynyt vilkkaana: kauppamäärät ovat jopa
kaksinkertaistuneet edelliseen talvikauteen verratt una. Tähän on
nähtävissä
kaksi
syytä.
Yhtäältä
rajallinen
mahdoll isuus
ulkomaanmatkoihin on aiheuttanut jonkinlaisen kesämökkielämän
renessanssin,
ja
toi saalta
etätöiden
mahdollistama
paikkariippumattomuus on lisännyt monen mahdollisuuksia viettää
aikaa kakkosasunnolla ja tehnyt siten kakkosasunnon hankkimi sen
kokonaisyhtälöstä aiempaa houkuttelevamman.

Miten alueiden erot ovat näkyneet asuntomarkkinoilla?
Asuntojen hi nnan nousun suhteen on mielenkiintoista , että koska
pohjainflaatio on matala, kyse on suurelta osi n rea alinoususta. Voi
toki olla, että koska tietyin paikoin hinnannousu o n ollut erittäin
suurta, lähitulevaisuudessa tulee jonki nlainen korj ausliike.
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Pitkän aikavälin trendi on kuitenkin se i tseään ruo kkiva ilmiö, että
alueet eriytyvät: tietyillä alueilla asuntojen hinn at jatkavat
nousuaan ja ti etyillä laskuaan. Eriytyminen näkyy s ekä koko maan
tasolla että isojen kaupunkien sisällä.
Globaali sti on käynnissä megalopolikehitys, joka nä kyy Suomessaki n
suurkaupungistumisena.
Vain
suurimmat
kaupungit
tod ella
kukoi stavat. Keskisuuret kaupungit ovat jääneet kyy distä. Edes
Turun tai Tampereenkaan vahva asema tulevaisuudessa ei ole täysin
varma.
Pandemi a
ei
tuonut
Nurmijärvi-ilmiötä
takaisin.
Mon et
mökkipaikkakunnat ovat hyötyneet viime ajoista, mut ta ei etätöiden
li sääntymisestä ainakaan vielä niiden pelastajaa tu llut. Näin
kuntavaalivuonna on noussut keskustelu moni paikkais uudesta ja
kaksoiskuntalaisuudesta,
josta
mökkivaltaiset
paikk akunnat
hyötyisi vät.

Millaisia muutoksia vuokramarkkinoilla on ollut nähtävissä
kevään aikana?
Vuokramarkkinat ovat nyt vuokralaisen markkinat. On kiistatonta,
että esimerkiksi opi skelijoiden sekä ravintola- ja tapahtuma-alan
työntekijöiden puuttuminen on voimi stanut vuokranan tajan kannalta
vaikeaa ti lannetta. Tämä on osin tilapäistä.
Jos tässä tilanteessa tekee sellaisen tulkinnan, et tä nykytilan syynä
on
yksin
korona,
merkittävämpi
selittäjä
saattaa
jä ädä
huomaamatta. Kasvavan tarjonnan ilmiö oli olemassa jo ennen
koronaa, mutta korona kärjisti sen nopeasti . Asuntosijoittamisen
suosio ja runsas rakentaminen ovat suurempi syy: vu okra-asuntojen
määrä on noussut 200 000:lla tämän vuosituhannen ai kana. Kysynnän
ja tarjonnan suhde on muuttunut, enkä usko, että se palaa
ennalleen.
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Asuntosijoittamisen suosio ei näytä taittuvan ja ta rjonnan
li sääntyminen jatkuu, joten paluuta vanhaan maailmaan ei ole.
Korona näkyy siinä, että rivitaloasunnot ja omakoti talot ovat
li ikkuneet vuokramarkkinoilla paikoin hyvin. Rivita loasuntoja ja
omakoti taloja on vuokramarkkinoilla vähän tarjolla, koska harva
hankkii niitä varta vasten si joituskohteiksi. Lisät ilan tarve on
näkynyt tilastoissa niinkin, että kaikkein pienimmät yksiöt eivät
ehkä automaatti sesti olekaan enää parhaita sijoitus kohteita
vuokralaisten suosiessa edes hiukan tilavampia asuntoja.

Mitä asuntosijoittajan pitäisi tästä kaikesta ajatella?
Fiksu asuntosijoittaja näkee metsän puilta: korona ei selitä kai kkea.
Vuokranantaja ei voi enää luottaa siihen, että mill ainen asunto
tahansa menee millaisella ilmoi tuksella tahansa vuokralle vai n,
koska asunnoista on pulaa. Kun vuokramarkkinoilla t ilanne kiristyy
vuokranantajan
näkökulmasta,
asunnon
ominaisuuksien
ja
vuokralaisen saaman palvelun merkitys kasvaa ratkai sevasti.
Hyvin pitkään on ollut järkevintä pitää ne asunnot, jotka sattuu
omistamaan. Hi nnat ovat nousseet vuosikymmenien aja n, ja
vuokralai sia on löytynyt alueesta ri ippumatta. Nyt voi olla järkevää
realisoida asunto ja mahdollisesti vaihtaa se uutee n tai
hyväkuntoiseen, jos ei ole kiinnostusta tai mahdoll isuutta nostaa sen
laatua tai panostaa palveluun.
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Mitä indikaattoreita nyt ja lähitulevaisuudessa kannattaa
seurata?
Asuntomarkkinoilla ollaan ri stiaallokossa, ja monta muutosta on
käynnissä yhtä aikaa. Rakennuslehti on pandemian ai kana ollut
uutisoinnin tasossa omaa luokkaansa. Kannattaa seur ata esimerkiksi
rakentamisen ja vuokra-asuntojen investointi en määr ää.
Kun teet hankintoja, perehdy huolella. Kun kilpailu kiristyy,
pärjääminen vaikeutuu. Si joitusovi sekä Suomen Vuok ranantaji en ja
välitysammattilaisten palvelut ovat kanavia, joista saa hyvää tietoa.
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Henna Mikkonen
Säästöpankki

Mitkä ovat keskeisimmät huomiot kuluneen kevään
asuntomarkkinoista?
Asuntokauppa on jatkunut hyvi n vilkkaana, mikä on ollut jossain
määrin yllättävää. Kuluttaji en asunnonostoaikeet ja sitä myöten
kauppamäärät ovat vieläkin korkealla, eikä asuntoma rkkinoiden
hiipumisesta ole vi elä merkkejä. Luulen kuitenkin, että kun talous
avautuu ja kuluttajien fokus siirtyy jälleen asumis esta niihin
asioihin, joihin pandemian aikana ei ole päästy kul uttamaan,
asuntomarkkina hieman rauhoittuu.
Asuntojen hinnat ovat nousseet, mikä on luonnolline n jatkumo si lle,
että kauppa on käynyt. Hinnat ovat nousseet aikaise mpaa
useammassa kaupungissa ja useammilla alueilla. Enne n koronaa
markki na oli hyvin jakautunut, mutta nyt nousevien hintojen kyytii n
on päässyt useampi kaupunki ja alue.
Ihmi sten muuttovirta on mennyt hieman isompiin asun toihin ja myös
kasvukeskusten liepei lle. Esi merkiksi Helsinki koki poikkeuksellista
muuttotappiota vuonna 2021. Se on mi elenkii ntoinen trendi – aika
näyttää, onko se vain pandemian aiheuttamaa vai pys yvämpää jollain
aikavälillä. Itse uskon, että kaupungistumiskehi tys jatkuu, mutta
etäétyö mahdollistaa jatkossa laajemmat työssäkäynt ialueet ja si ten
monipuolisemmat asumismahdollisuudet.
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Kaiken kaikki aan asuntomarkkinoilla on ollut ennäty ksellisen
vilkasta. Yleensä asuntojen hinnat kulkevat käsi kä dessä BKT:n
kanssa, mutta koronapandemian aikana tämä ei ole to teutunut. BKT
supistui vajaa 3 % vuonna 2020, mikä on kriisin luo nne huomioi den
verrattain vähän, mutta asuntojen hinnat nousivat. Vuokra-asuntoja
on sen sijaan paljon tarjolla, ja vuokrien nousu on rauhoittunut.

Korkoympäristö ja kasvunäkymät – olemmeko Japanin vai
USA:n tiellä?
USA:ssa kasvu on pirteää, ja inflaati o on kiihtynyt ; Japanissa sen
sijaan kasvu on matalaa, ja hinnat uhkaavat jälleen laskea. USA:ssa
on
tehty
pitkään
rahapoliittista
elvytystä,
minkä
l isäksi
finanssipolii ttinen elvytys on nyt koronan myötä ma ssiivista. Ne
teki jät, jotka inflaatiota aiheuttavat, ovat Euroop assakin läsnä
enemmän kuin pitkään aikaan.
Euroopassa raaka-ainei den hi nnat ovat viime aikoina nousseet.
Osaltaan
tämä
selittyy
si llä,
että
vuodentakai sena
vertailuajankohtana elettii n koronapandemian puhkea misen ai kaa.
On selvää, että jos pandemian suhteen ei tule takap akkia, näemme
vuoden tai parin kasvuspurti n.
Se, onko hintojen nousu kestävämpää vai palaammeko maltillisen
inflaation aikaan, on tuhannen taalan kysymys. Itse uskon, että
inflaation korkeampi nousu on hetkellistä ja palaam me jälleen
maltillisempaan inflaatioon – joskin ehkä vähän kor keampaan, kui n
mihin ennen koronaa totuttiin. Maltillinen inflaati o on taloudelle
hyvä asia, joten toivotan sopivan määrän inflaatiot a tervetulleeksi .
Mitä Eurooppaan tulee muihin maihin verrattuna, usk on, että
olemme ääripäiden eli USA:n ja Japanin välissä. Eur oopan
väestörakenne ja työmarkkinat poikkeavat USA:sta pa ljon ja ovat
lähempänä Japania.
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Toisaalta korona on pakottanut yri tykset ottamaan d igi loikan ja
miettimään uusia toimintatapoja. Tieteellistä tutki musta on lisäksi
korona-aikana tehty paljon. Optimistisesti voi spek uloida, lisäävätkö
nämä toi met tuottavuutta ja tekeekö se näin ollen p itkällä aikavälillä
taloudelle kuitenkin hyvää.

Onko kotitalouksien velkaantuminen uhka, ja pitääkö asialle
tehdä jotain?
Kotitalouksien velkaantumiseen tulee kiinnittää huo miota. On
pankkien, kotitalouksien ja kansantalouden etu, ett ä ihmiset
selviytyvät veloistaan. En kuitenkaan näe, että vel kaantuminen olisi
merkittävä uhka lähitulevaisuudessa. Velan määrä on kasvanut,
mutta toisaalta velanhoitokustannukset ovat jo vuos ia olleet
maltilliset.
Korkojen nouseminen on koti talouksi en
pitkällä aikavälillä uhka. Siksi pankit
stressitestin usein 6 % korolla. Jokaisen
tehdä laskelmansa siitä, miten korkojen
talouteen.

velkaantumise n kannalta
tekevät lai nanhakijoille
kotitalouden tuli si myös
nousu vaiku ttaisi omaan

Usein unohdetaan, että kotitalouksien rahoitusvarat ovat kasvaneet
enemmän kuin velkaantumi nen. Koronavuonna 2020 raho itusvarat
kasvoivat vielä totuttua enemmän. Kotitalouksilla o n sii s pelivaraa,
jos yllätyksiä tulee. Si ksi en lähtisi maalaamaan l ii kaa uhkakuvia.

Miten edellä manitut asiat vaikuttavat asuntomarkkinoihin ja
asuntosijoittajaan?
Niillä yksittäisillä alueilla, joilla kauppa on käynyt erityisen kuumana
ja asunnoista on maksettu korkei ta hintoja, voi oll a syytä varautua
hi enoiseen hinnantarkistukseen alaspäin lyhyellä tä htäi mellä.
Yleisesti ottaen edessä ovat luultavimmin elpymi sen vuodet, ja
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maltillinen hintojen nousu todennäköisesti jatkuu, vaikka markkina
rauhoittuneekin.
Korkoympäristön
kannalta
ti lanne
ei
asuntosijoittaj ankaan
näkökulmasta ole akuutti , sillä korkojen odotetaan pysyvän
matalalla vielä pi tkään. Jos kuitenkin korot jollai n aikavälillä
lähtevät nousuun, velanhoitokustannukset toki kasva vat. Siihen
kannattaa varautua etukäteen varsi nki n, jos velkavi pu on suuri.
Korkojen nousu voi vähentää myös kysyntää asuntomar kkinoilla, kun
tuottoja saa muualtakin ja kotitalouksien halukkuus lainan
ottamiseen laskee.
Inflaation kii htyminen on monille omaisuusluoki lle huono asia
ai nakin lyhyellä tähtäi mellä. Asuntojen hintojen ja inflaation yhteys
ei kuitenkaan ole yksiseli tteinen. Pitkällä aikaväl illä asunnot ovat
tarjonneet hyvän inflaatiosuojan – toki alueellinen eriytymiskehitys
on tässäkin nähtävissä. Vuokranantajan näkökulmasta i nflaatiolla ei
ole suurta merkitystä, jos vuokraan on mahdollista tehdä
inflaati okorjauksia.

Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa seurata?
Merkittävät indikaattorit riippuvat osin omista tav oitteista. On
kuitenkin hyvä seurata asuntomarkkinoiden ja taloud en isoa kuvaa.
Talouskasvun ja työlli syyden näkymät sekä korkokehi tys ovat
merkittäviä seurattavia. Inflaatio on tällä hetkell ä tosiaankin
“kuuma peruna”.
Yksi ttäisen asuntosijoittajan kannattaa tarkastella si joituksiaan
huolelli sesti myös mikronäkökulmasta: millaiset ova t alueen
muuttovirrat ja kaavoituskehitys, ja mikä on taloyh tiön tilanne. Oma
talous kannttaa myös pitää kunnossa ja jättää peliv araa yllätyksi ä
varten. Suosittelen myös hajauttamaan sijoituksi a a suntojen lisäksi
muihin kohteisiin.
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Tuomas Mäkelä
Bo LKV

Mitä keskeistä asuntomarkkinoilla on tapahtunut kuluneen
vuoden aikana?
Asuntokauppa on kiihtynyt voimakkaasti aina kesästä 2020 lukien, ja
asuntojen hinnat ovat nousseet selvästi Suomen kasv ukeskuksissa.
Vi imeinen vuosi on koronan takia ollut poikkeuksell inen, ja kuten on
uutisoitu, asuntomarkkinoilla on ollut kova “pöhinä ” päällä.
Alkulamaannuksen jälkeen markkina tokeni nopeasti, ja tahti on
koko ajan kiihtynyt. Bo:n kasvu on ollut yli 40 % v iime vuoden
vastaavasta
ajanjaksosta.
Osittai n
tähän
vai kuttaa
asuntomarkkinoiden yleinen kasvu ja osin Bo:n suhte ellisen
markki naosuuden kasvu.
Kulunut kevät ja alkukesä on ollut ennätyksellinen ni in
kauppamääriltään
kuin
myynti ajoiltaan.
Kauppamäärät
ovat
korkealla, ja esimerkiksi KVKL on koko kuluneen kev ään raportoi nut
kaksinumeroisista kasvuprosenteista edelliseen vuot een verrattuna.
Myyntiajat ovat tyypillisesti lyhentyneet, ja oikei n hinnoi tellut
kohteet hyvillä sijainneilla ovat saattaneet käydä kaupaksi jopa
ensi näytöllä.
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Polarisaatio on jatkunut. Noste on näkynyt ennen ka ikkea Suomen
kasvukolmiossa, eli Helsi ngissä, Tampereella ja Tur ussa, sekä
alueellisissa kasvukeskuksissa. Kaupunkien sisällä on selvää hintojen
eri ytymistä, eikä nousutrendi ole piristänyt taantuvien maakuntien
ja pikkukaupunkien markkinoita. Suurten kaupunkien lähellä olevat
ympäryskunnat kiinnostavat kuitenkin aikai sempaa en emmän.

Miten nämä asiat ovat vaikuttaneet asuntosijoittajan
toimintaan?
Asuntosijoittajalle vuoden 2021 asuntomarkki na ei v uokratuottojen
näkökulmasta ole ollut hedelmällisin. Hi nnat ovat p aikoin nousseet
melko korkei ksi, ja toisaalta si joituskohteiden saa minen vuokralle
aiemmalla vuokratasolla ei ole ollut ongelmatonta t arjonnan
runsauden vuoksi. Toisaalta arvonnousun näkökulmast a moni
pidempään asuntoihin sijoittanut on ai nakin tässä h etkessä hyötynyt
kuumista markkinoista. Pitkäjänteisen sijoi ttajan k annattaakin
mielestäni
pitää
si lmät
jatkuvasti
auki,
sillä
kaik issa
markkinatilanteissa on mahdollista tehdä hyvä hanki ntoja.
Etenkin pieni ssä yksi öissä ja kaksiossa vaikuttaa j uuri tällä hetkellä
olevan ylitarjontaa. Tämä tasoittunee hieman muun muassa sitten,
kun opiskeli jat pääsevät takai sin lähiopetuksen par iin ja alkavat
etsiä itselleen vuokramarkkinoilta kompaktia koti a.
Vaikka moni on hakeutunut tilavampiin neliöihin, omakotitalojen ja
rivitaloasuntojen hankkiminen sijoituskäyttöön on v ielä melko
harvojen harrastus. Näemme kylläkin toi minta-alueidemme vuokraasuntomarkkinoilla
voimistunutta
kysyntää
perheasun noi lle.
Vuokranantaji sta erityisesti yleishyödylliset toimi jat ja isommat
sijoitusyhtiöt ovat hiljalleen reagoimassa tähän kysyntään.
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Mitä indikaattoreita asuntosijoittajan kannattaa
erityisesti seurata seuraavan puolen vuoden aikana?
Juuri tällä hetkellä on tärkeää seurata yleistä inf laatiokehi tystä ja
sitä, vaikuttaako mahdollinen voi mistuva inflaatio lähivuosien
aikana myös asuntolainojen korkotasoon. Oman salkun suhteen
kannattaa tehdä laskuharjoituksia eri korkotasoilla . Nyt saattaa olla
hyvä aika pohtia asuntolai noihin korkosuojausta. Va i kka isoa
todennäköisyyttä korkojen nousuun ei ainakaan vielä ole,
turvalli suushakuinen sijoi ttaja nukkuu yönsä paremmin, kun oman
salkun korkori ski on mini moitu.
Yleisesti on tärkeää seurata myös muun muassa asuin alueen infran ja
kaavoituksen kehitystä sekä sitä, onko alue muuttov oittoinen vai tappiolli nen. Nämä suunnitelmat sekä yleinen kehity s antavat usein
näkymää tulevaisuuteen. Tärkeää voi myös olla seura ta valitun
alueen vuokra-asuntotarjontaa ja tehdä siitä päätel miä alueen
vuokra-asuntokysynnästä. Jos esimerkiksi alueella o n vain vähän
kolmioita
tarjolla,
voi
olla
hyvä
aika
harkita
isom man
sijoitusasunnon hankkimista.
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MÖKKIEN RENESSANSSI JA
SUURKAUPUNGISTUMISTA –
TIIVISTELMÄ JA PUHEENAIHEITA
Asuntomarkkinoilla vuosi 2021 on ollut mielenkiinto i nen ja
poikkeuksellinen. Markkinoiden ennustaminen on ollu t vaikeaa.
Koronan
ennakoitiin
hiljentävän
asuntomarkkinoita,
mutta
todellisuudessa kauppa on käynyt paikoi n kuumempana kuin
koskaan. Inflaatiosta on jälleen puhuttu ja raaka-aineiden hinnat
ovat nousseet, mutta korot ovat pysyneet edelleen matalalla.

Lisäti lan j a oman rauhan t arve on näkynyt markkinoi ll a
Vuoden 2021 ensimmäisellä puolivuotiskaudella asunt okauppoja
tehti in kiinteistönväli ttäjien kautta 20 % enemmän kuin vuosi sitten.
Lisätilan tarve on näkynyt, ja esimerkiksi omakotit alojen kysyntä on
kasvanut koko maassa.
Oma rauha ei kuitenkaan houkutellut suuria väkimäär iä asumaan
maalle, vaan kaupungistumisen vahva trendi jatkuu e delleen –
puhutaan jopa globaalisti vaikuttavasta megalopolik ehityksestä ja
suurkaupungistumisesta.
Toisaalta
suurempien
kaupun kien
ympätyskunnat ovat kiinnostaneet aikaisempaa enemmä n.
Vapaa-ajan asuntojen kysyntä on noussut. Sen seurau ksena tietyt
matkai lu- ja mökkipai kkakunnat, kuten Salla, ovat s aaneet yllättäen
muuttovoi ttoa. Syynä tähän ovat pandemia-ajan rajoi tetumpi
ulkomaanmatkailu ja lisääntyneet etätyömahdollisuud et. Kaikille
vapaa-ajan koti ei kuitenkaan tarkoi ta mökkiä veden äärellä: osalle
kakkosasunto on kerrostalokoti toisessa kaupungissa , ja osa hankki i
lomaosakkeen sieltä, missä ovat tärkeät harrastusma hdolli suudet.
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Vuokralaisen markki nat haastavat vuokranantaj i a – " fi ksu
asuntosij oit taja näkee metsän pui lta"
Vuokramarkkinoilla tilanne on ollut vuokranantajan näkökulmasta
haastava. Vuokri en nousu on monin paikoin hidastunut ja jopa
pysähtynyt. Usein epävarmat ajat lisäävät vuokra-as untojen kysyntää
– nyt on käynyt päi nvastoin. Tämä johtuu pitkälti s ii tä, että muut
mekanismit ovat olleet voimakkaampia kuin epävarmuu den vaikutus:
esi merkiksi työn ja opintojen perässä on muutettu v ähemmän.
Toisaalta vii me vuosina on rakennettu paljon, ja vu okra-asuntojen
tarjonta on kasvanut. Tämän hetken tilannetta vuokr amarkkinoilla
onkin virheellistä pistää täysin pandemi an piikkiin . Metsolan sanoin
"fiksu asuntosijoi ttaja näkee metsän puilta", ei kä korona selitä
kaikkea.
Korkein hallinto-oikeus linjasi kesäkuussa 2021, et tä oman asunnon
lyhytaikainenkin vuokraus katkaisee kahden vuoden y htäjaksoisen
asumi sajan. Linjauksella on verotuksellista merkity stä asuntoa
myytäessä. Airbnb-maijoitusta ja muuta lyhytvuokrau sta harjoittavan
asuntosijoittajan toimintaan uusi linjaus voi vaikuttaa.

Asunnot ovat osoi ttaneet olevansa vakaa omaisuus luokka
Kaiken kaikki aan asunnot ovat osoi ttaneet olevansa vakaa
omaisuusluokka. Kriisi on ollut merkittävä: moni on lomautettu tai
jäänyt työttömäksi, ja yrityksiä on mennyt konkurss iin. Vaikka
vuokraaminen on monin paikoin vaikeutunut, asunnot ovat
osoittaneet olevansa matalan riskin ja volatili teet in sijoitusmuoto.
Tuoreet kasvuennusteet Suomen BKT:lle vuosi lle 2021 ja 2022 ovat 3
prosenti n luokkaa. Inflaatio ja korkojen nousu ovat edelleen olleet
olennaisia puheenaiheita.
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Esimerkiksi raaka-aineiden hi nnoissa onkin nähty nousua viime
aikoina, ja sen vaikutuksista rakentamisen kustannu ksii n on
spekuloitu. Toistaiseksi kuitenkaan merkittävää kor kojen nousua ei
ennusteta lähi tulevaisuudessa tapahtuvan.
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