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Sijoitusoven asuntomarkkinakatsaus on kooste kulune en vuoden
tapahtumista ja tilastoi sta asuntomarkkinoi lla.
Katsauksen ensimmäi sessä osassa käymme läpi tuoreimpi a
tilastoja muun muassa asuntojen hintojen kehitykses tä,
vuokratason muutoksista j a yleisestä korkotasosta. Lähtei nä
käytämme Tilastokeskuksen, Etuoven, Suomen Pankin s ekä
Kiinteistöalan Keskuslii ton j ulkaisuj a.
Toisessa osassa asiantuntij at analysoivat asuntomar kkinoi den
tapahtumia j a tekevät päätelmiä tulevasta. Tästä ka tsauksen
kirjallisesta osasta löydät ti ivistelmän asiantunti j oi den
paneelikeskustelusta, j oka on j ulkai stu Sij oi tusoven YouTube kanavalla.
Asiantuntij oi na nähdään Vuokraturvan toi mi tusj ohtaj a Timo
Metsola, Rakennusteollisuus RT:n pääekonomi sti Jouni Vi hmo
sekä Suomen Vuokranantaji en ekonomisti Sakari Rokka nen.
Antoisia lukuhetkiä!
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TUOREIMMAT
TILASTOTIEDOT
Tässä osiossa käsi ttelemme tuorei mpia ti lastoja kos kki en muun
muassa osakeasuntojen hi ntoj a, asuinhuoneistojen vuokria j a
vallitsevia korkotasoja.

Sijoitusoven asuntomarkki nakatsauksen ti lastot on poi mi ttu
pääasiassa Tilastokeskuksen, Etuoven, KVKL:n j a Suomen Pankin
sivuilta. Tarkemmat lähteet löydät katsauksen lopus ta.
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OSAKEASUNTOJEN
HINNAT

Osakeasuntoj en hi nnat nousi vat tämän
vuoden 2. nelj änneksellä verrattuna
edellisvuoteen, mutta nousu on hidastunut
etenkin suuri ssa kaupungei ssa.
Helsingissä hinnoissa tulti in hei näkuussa
maltillisesti alaspäin toukokuun
verrokkihi nnoista, mutta edelleen hi ntataso
pysyi vuoden 2021 tasolla.
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Vuoden 2022 2. neljännes - Tilastokeskus
Tilastokeskuksen ennakkoti etoj en mukaan vuoden 2022 huhti kesäkuussa osakeasuntojen hi nnat nousi vat 1,7% verr attuna
edellisvuoteen j a 1,1% verrattuna tämän vuoden ensi mmäiseen
neljännekseen. Vai kka osakeasuntojen hinnoissa on t apahtunut
nousua edelli svuoteen verrattuna, on nousu hidastun ut etenki n
suurissa kaupungeissa, Tamperetta lukuunottamatta.
Vanhojen osakeasuntojen hintojen kehitys 2020M01-2022M06*, indeksi 2020=100
Indeksipisteluku
116

112

108

104

100

96

92

2020M04

2020M08

2020M12

Koko maa ilman suuria kaupunkeja
Oulu

Helsinki

2021M04

2021M08

Espoo-Kauniainen

Vantaa

2021M12
Turku

2022M04*
Tampere

Lähde: Tilastokeskus, osakeasuntojen hinnat

Ka av i o 1 - T ilas toke sk us

Kuudessa suuri mmassa kaupungissa hi nnat nousivat to isen
neljänneksen aikana 1,4 % ja pääkaupunkiseudulla 1, 2 %
verrattuna vastaavaan ajankohtaan vi ime vuonna. Suuri sta
kaupungeista hinnat nousivat eniten Tampereella eli 4,8 %.
Helsingissä ja Vantaalla hi ntoj en nousu jäi alle pr osentti in, ja
Turussa hinnat laskivat hi eman. Suurten kaupunki en sekä
pääkaupunkiseudun ulkopuolella hinnat nousi vat 2,3 %.
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Kesäkuu 2022 - Tilastokeskus
Tilastokeskuksen ennakkoti etojan mukaan kesäkuussa 2022
vanhojen osakeasuntoj en hi nnat nousivat 1,2 % koko maassa
verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuotta aikai semmi n.
Kuudessa suuri mmassa kaupungi ssa sekä pääkaupunkiseudulla
hinnat nousivat 0,5 %. Suurten kaupunkien ulkopuole lla hi nnat
nousivat 2,7 %. Kesäkuussa hi nnat nousivat Tamperee lla 4,5 %,
kun taas Turussa ne laskivat 5 %.
Heinäkuu 2022 - KVKL
Kun tarkastellaan Kii ntei stönväli tysalan Keskusli it on ti etoj a,
niiden mukaan kerrostaloasuntoj en hi ntai ndeksi
pääkaupunkiseudulla tuli hieman alas toukokuun
huippulukemi sta, mutta pysyi edelleen varsi n korkea lla tasolla.
Heinäkuun hi ntai ndeksi oli pääosi n vuoden 2021 tasolla. Mui ssa
suurissa kaupungeissa ei nähty samanlaista laskua h ei näkuun
aikana, vaan indeksi pysyi kolmen vuoden tarkastelu j aksolla
katsottuna korkealla tasolla.
Pääkaupunki seudulla vanhojen kerrostaloasuntoj en
keskimääräiset hinnat laskivat hi enoi sesti toukokuu n
huipputasosta, j a oli vat hei näkuussa keski määrin 2, 4 % alle
vuoden takai sesta tasosta j a 0,4 % alle alkuvuoden tasosta.
Keskimääräi nen neli öhinta pk-seudulla oli 5 281 €. Oulussa
nähtiin vanhoj en kerrostaloasuntojen keskimääräi sis sä hi nnoi ssa
hieman voimakkaampaa kuukausikohtaista laskua (-6,5 %),
muissa isoi ssa kaupungeissa malti lli sempaa laskua. Poi kkeusta
edusti Turku, j ossa keskimääräi set hi nnat kääntyivä t pi eneen
nousuun.
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Kaa vio 2 - K VKL

Etuovi
Kaikkien Etuovessa julkaistuj en kohteiden keski määr äi nen
neliöhinta hei näkuussa 2022 oli 2665 € / m² kun vuotta ai emmin
neliöhinta
oli
2306
€.
Suuri n
nousu
on
tapahtunut
kerrostaloasuntojen hinnoi ssa, j oi den hei näkuun kes ki määräinen
neliöhinta oli 3956 €, mikä on 408 € enemmän kui n e delli sen
vuoden hei näkuussa.
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K aavio 3 - Etu ovi

Uudiskohteet - Tilastokeskus
Uusien osakeasuntoj en hi nnat nousivat vuoden 2022 t oisella
neljänneksellä vii me vuoden vastaavan aj ankohtaan v errattuna
pääkaupunki seudulla 3,2 % j a muualla Suomessa 4,5 %.
Uudiskohteiden
hinnat
nousivat
eni ten
Tampereella
ja
Jyväskylässä.

K aav i o 4 - T ilas toke s ku s
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ASUNTOKAUPAN
VOLYYMI

Vuosi 2021 poi kkeuksellisen vilkas
myyntimääri en suhteen
Tammi-heinäkuun 2022 asuntokaupan
volyymi toiseksi kovi n sei tsemän vuoden
tarkasteluväli llä
Heinäkuun 2022 vanhojen asuntojen
myyntimäärät jopa -14,2 % alle vi iden
vuoden keski arvon
Uudi skohteissa vi elä raj umpi pudotus,
kerrostalokohtei ta myyti in hei näkuussa -51,6
% vähemmän kui n vuotta ai emmi n ja tammihei näkuussa -38,6 % vähemmän kuin
sei tsemän vuoden keski arvo
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Vuosi 2021 oli asuntokaupan volyymilla mitattuna en nätysvuosi.
Tilastokeskuksen mukaan asuntokaupan arvo oli perät i 20%
enemmän kui n vuonna 2020. Tämä on hyvä mui staa, kun
vertaillaan tämän vuoden lukuj a edelli seen vuoteen.
Heinäkuu 2022 - KVKL
Heinäkuussa 2022 vanhoj en j a uusien asuntojen myynt imäärät
laskivat keväästä ja alkukesästä jonki n verran. Pi t källä
seitsemän vuoden ai kaväli llä asuntokauppoj a tehtii n silti tammi–
heinäkuussa toi seksi eni ten vuoden 2021 huippulukuj en jälkeen.

K aavio 5 - KV KL
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KVKL: Vanhojen ja uusien asuntojen
myyntimäärät kokonaisuutena laskivat keväästä ja alkukesästä
jonkin verran. Vanhoja asuntoj a myyti in heinäkuussa yhteensä 4
689 kappaletta ja uusia 363 kappaletta. Edelli sen h uippuvuoden
2021 heinäkuuhun verrattuna myyntimäärät vanhoi ssa j a uusi ssa
asunnoissa laskivat -21 %. Vuosi en 2015–2022
tarkasteluj aksoon verrattuna asuntokauppoja taotti i n si lti
tammi–heinäkuussa toiseksi eniten, vuoden 2021 huippulukujen
jälkeen.
KVKL: Vanhojen asuntojen myyntimäärät
myyntimäärät olivat -17,4 % alhai semmat kuin vuosi sitten
heinäkuussa. Vanhoj a kerrostaloasuntoja myytii n hei näkuussa 2
255 kappaletta, omakoti taloj a 1 213 kappaletta j a r ivi taloj a 1
221 kappaletta.
KVKL: Uudistuotannon myyntimäärien
maaliskuussa alkanut lasku näkyi selvästi hei näkuus sa.
Kuukausitasolla vii me vuoden heinäkuuhun verrattuna laskua
kerrostaloi ssa oli -51,6 %, ri vitaloi ssa -40,7 % ja
omakotitaloissa -38,9 %. Tammi–heinäkuussa suuri n pudotus on
ollut uusien kerrostaloasuntojen myynni ssä, j oka laski -38,6 %
pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna. Ri vitaloi ssa pudotusta oli
-21,8 % ja omakotitaloi ssa -22,8 % tammi–hei näkuun
aikajaksolla vii den vuoden keski arvoon nähden.
KVKL: Kuukausitasolla kaikkien kohteiden
myyntimäärien trendi on koko alkuvuoden noudattanut vuoden
2021 myynti määrien kehitystä, sekä 15 suuri mmi ssa
kaupungeissa että muualla Suomessa.
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KVKL: Asuntokaupan volyymi vanhoissa asunnoissa
oli heinäkuussa -14,2 % alle vi iden vuoden pi tkäaik ai sen
keskiarvon, mutta tammi–heinäkuuta tarkastellessa 4 ,1 % yli
pitkäaikaisen keski arvon. Etenki n vanhojen kerrosta lojen
myyntimäärät ovat kasvaneet j a oli vat tammi –heinäku ussa 7,4 %
yli viiden vuoden keski arvon.
KVKL: Kaupunkivertailussa vanhojen asuntojen
heinäkuun myynti määrät oli vat Lahdessa hieman suure mmat (3,3
%) kuin vuotta ai kaisemmin, muissa kaupungeissa myy nti määrät
jäivät -7,9–26,6 % alhai semmalle tasolle vuoden tak ai sista
huippulukemi sta (-7,9 % Tampereella ja -26,6 % Hels i ngissä).
Suurimmissa kaupungei ssa vanhojen asuntoj en myyntiv olyymi oli
tammi–heinäkuussa pääosin yli vi iden vuoden keskiar von. Eni ten
kasvua on ollut Oulussa (16,3 %) ja Jyväskylässä (13 %).
Etuovessa julkaistuja kohteita
oli kaikkiaan heinäkuussa 52436 kappaletta, mikä on 2274
kohdetta enemmän, kuin vuotta aiemmi n. Vuoden 2022 vilkkain
kuukausi oli kesäkuu, jolloin Etuovessa oli 520 koh detta
enemmän kui n hei näkuussa, j oka oli toiseksi vilkkai n kuukausi.
Vuoden 2021 heinäkuun lukuihin verrattuna, eniten n ousua oli
kerrostaloyksi öi ssä, j oita oli myynni ssä peräti 1085 kappaletta
enemmän.

Kaa vio 6 - Etu ovi
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ASUINHUONEISTOJEN
VUOKRAT

Vuokrat ovat nousseet maltilli sesti koko
maassa, PK-seudulla hieman muuta maata
hitaammi n.
Etenkin yksi öiden vuokrakehitys on ollut
pääkaupunki seudulla malti lli sempaa (0,1%)
kuin muualla Suomessa (1,1%)
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Tilastokeskuksen
mukaan vapaarahoi tteisten asuntoj en vuokrat nousi va t vuoden
2022 huhti-kesäkuussa pääkaupunki seudulla 0,3 % j a muualla
Suomessa 1,0 % vuodessa. Eniten vapaarahoi tteisten vuokraasuntojen vuokrat nousivat Turussa (1,8 %), Rovanie mellä (1,6
%) sekä Tampereella (1,5 %) ja vähi ten Kaj aanissa ( 0,2 %),
Porissa (0,2 %) sekä Helsingi ssä (0,2 %). Vapaaraho i tteiset
vuokrat pysyivät ennallaan Jyväskylässä j a Mi kkelis sä.

K aav i o 7 - T ilas toke s ku s

Vapaarahoittei si ssa asunnoi ssa vuokrat ovat yksiöis sä nousseet
eniten vuoden takaisesta Rovaniemellä 2,1 %, kaksi oi ssa
Turussa ja Rovaniemellä 1,5 % ja perheasunnoissa Tu russa 2,7
%.
Vapaarahoi ttei sten yksi öi den vuokrat nousi vat
pääkaupunki seudulla ainoastaan 0,1 %. Muualla Suome ssa
yksiöiden vuokrat taas nousi vat 1,1 %.
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Tilastokeskus
Vapaarahoittei sten perheasuntojen vuokrat ovat
kasvukeskuksissa nousseet selvästi edelli sen
vuosineljännekseen verrattuna, eni ten Turussa (1,9 %).
ARA-vuokrat nousi vat vuodessa pääkaupunkiseudulla p rosentin
ja muualla maassa hi eman tätä enemmän (1,1 %).
Postinumeroalueiden yksi öissä keski neliövuokra ylit ti 30 euroa
Helsingin Verkkosaaressa (00580) sekä Katajanokalla (00160).
Alle 10 euron keski neliövuokraa maksetti in yksiöiss ä
Jalasjärvellä (61600).

T au lu kko 1 - Til asto kes ku s
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Tilastokeskuksen
kokoamien ti etoj en mukaan vapaarahoi tteisten vuokra -asuntoj en
mediaanivuokrat ovat Helsi ngi ssä korkeimmat kai kiss a
huoneistokoissa mi tattuna. Kuopiossa vuokratasot yk siöi ssä
yltävät Turkua ylemmäs.

Kaa v io 8 - Til asto ke sku s

Vuokrailmoitusten määrät - Tilastokeskus
Vuokra-asuntoj a oli tarj olla verkkopalvelussa kesäk uussa 35
727, mikä on 5,4 prosentti a enemmän kuin vuosi sitt en. Vuoden
2022 toisella nelj änneksellä vuokrai lmoitusten määr ät kasvoi vat
koko maassa 2,7 prosentti a vuodentakaisesta ja 15,8 prosenttia
verrattuna vuoden 2020 toi seen nelj ännekseen.
Espoossa vuokrai lmoi tusten määrät kasvoi vat toi sell a
neljänneksellä 32 prosentti a vuodentakai sesta. Turussa nousua
oli 16 prosentti a, kun taas Helsi ngissä ja Vantaall a kasvu jäi noi n
2 prosenttii n. Ilmoitusten määrä väheni Oulussa 16 prosenttia.
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Vuokrailmoitusten määrät kerrostaloasunnoissa suuri mmissa
kaupungeissa 2019-2022Q2

K aav i o 9 - T ilas tok es ku s
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VUOKRA-ASUNTOJEN
MARKKINOINTIAJAT

Kesäkuun markkinoi ntiajat vai hteli vat
kaupungei ttai n palj on. Vuokrai lmoitusten
markki nointi ai ka lyheni eniten Jyväskylässä,
Oulussa j a Kotkassa j a pi teni vät Vaasassa,
Porvoossa j a Espoossa.
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Vuokra-asuntojen markkinointiajat - Tilastokeskus
Kesäkuussa vuokra-asuntojen markkinointiaj at olivat lyhyi mmät
Oulussa, Tampereella j a Turussa, noin 18 päivää.
Markkinointiaj at oli vat pisi mmät Pori ssa (42 päivää ), sekä
Mikkelissä j a Vaasassa. Keski määräinen markkinoi nti aika
Helsingissä oli 23 päivää, mi kä on 1,7 prosentti a v ähemmän kuin
vuosi sitten ja 12 prosenttia enemmän kuin kaksi vu otta sitten.
Vuokrailmoitusten markkinointi ajat pitenivät kesäku ussa eni ten
Vaasassa, Porvoossa ja Espoossa verrattuna vastaavaan
ajankohtaan vuotta ai emmin. Markkinoi ntiajat lyheni vät eniten
Jyväskylässä, Oulussa ja Kotkassa.
Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat
vuokrailmoituksissa, päivää, kesäkuu 2021-2022

K aav i o 1 0 - Tilas tok es ku s
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Verrattuna vuoden 2019 kesäkuuhun vuokra-asuntojen
markkinointiaj at ovat pidentyneet pääkaupunkiseudul la j a
Tampereella suuri sta kaupungeista. Helsingi ssä mark kinoi ntiajat
olivat vuoden 2022 kesäkuussa 67 prosenttia pi demmä t kui n
kolme vuotta si tten. Turussa, Jyväskylässä j a Oulus sa
markkinointiaj at ovat lyhentyneet, eniten Oulussa l ähes 30
prosentilla.
Kerrostaloasuntojen keskimääräiset markkinointiajat
vuokrailmoituksissa suurissa kaupungeissa, päivää, 20192022Q2

Ka av i o 1 1 - T ilas toke sk us
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OSAKE-ASUNTOJEN
MARKKINOINTIAJAT

Etuoven ti lastojen mukaan kohteiden
markkinoi ntiajat eivät ole j uuri muuttuneet
vuoden takaisesta, vaikka vuoden mi ttaan
vaihtelua onkin ollut.
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Etuovi
Kohteiden markki nointi aj at ei vät ole j uuri muuttune et vuoden
takaisesta, vaikka vuoden mi ttaan vai htelua onkin o llut. Kai kkien
Etuovessa julkaistuj en kohteiden keski määräinen
markkinointiai ka heinäkuussa oli 56 päi vää, kun vuo tta ai emmi n
vastaava luku oli 58 päi vää. Vastaavasti kerrostalo asunnoissa
markkinointiai ka 2022 heinäkuussa oli 63 päivää ja vuotta
aiemmin 62 päi vää.
Suurin vaihtelu on nähty omakoti taloj en markki noint iaj oissa, joka
on pisimmillään ollut joulukuussa 98 päi vää ja lyhyimmillään
kesäkuussa 37 päi vää.

K aavio 1 2 - Et uo vi

Kerrostaloasuntojen väli llä huonemäärän mukaan tark ateltuna, ei
kohteiden markki nointi aj oi ssa ole suurta hei ttoa.

K aavio 1 3 - Et uo vi
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RAKENTAMINEN

Myönnettyj en rakennuslupi en ja
aloitettuj en asui nrakennushankkei den
määrä on ollut laskussa koko vuoden.
Kuitenki n valmistunei ta
rakennushankkei ta on enemmän kuin
vuotta aiemmin.
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Maalis-toukokuu 2022 - Tilastokeskus
Tilastokeskuksen mukaan rakennuslupi a myönnetti in v uoden
2022 toisella neljänneksellä 10,2 milj oonaa kuuti ometriä, j oka
oli 35 % vuodentakaista vähemmän. Rakennushankkei ta
aloitettiin 11,9 milj oonaa kuuti ometri ä, 12 % vähemmän kui n
vuotta aiemmin. Vuoden 2022 ensimmäi sen puolen vuoden
aikana myönnetti in rakennuslupi a 19,2 milj oonaa kuu ti ometriä ja
rakennushankkeita aloitettii n 20 milj oonan kuuti ome trin edestä.
Rakennuslupia asunnoille myönnettii n 2022 maali s-to ukokuussa
12 351, joka on 12 % vähemmän kuin vuotta ai emmin.
Aloitettujen asuinrakennushankkeiden kuuti omäärä 2022 maalistoukokuussa oli lähes 8 % pienempi kui n vuotta ai emmin.
Valmistuneiden rakennushankkei den kuutiomäärä oli 2022
maalis-toukokuussa 19 % suurempi kui n vuotta ai emmi n.
Käynnissä olevan rakennustuotannon ki inteähi ntainen arvo eli
volyymi kasvoi vuoden 2022 maali s-toukokuussa 8 %
vuodentakai sesta. Asui nrakentami sen volyymi kasvoi 13 % ja
muu kuin asui nrakentami sen volyymi 4 % vuodentakais esta.

Kaav i o 1 4 - Til asto ke sku s
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SIJOITUSLAINAT
JA KOROT

Uusien sij oitusasuntolai nojen nostot
ovat vähentyneet kevään 2022 ai kana
25% vuoden takai seen verrattuna.
Huhtikuussa si joitusasuntolainoj en
keskimääräi nen takai si nmaksuai ka oli
18 vuotta 6 kuukautta.
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Suomen Pankin
tilastojen mukaan huhti kuussa 2022 koti taloudet nos ti vat uusi a
sijoitusasuntolai noja 128 mi lj. euron edestä, mikä on 26 %
vähemmän kuin vuosi si tten vastaavana ai kana. Myös
maaliskuussa 2022 uusia si joi tusasuntolainoj en nost oj a oli
neljännes vähemmän kui n vuosi sitten vastaavana ai k ana.
Huhtikuussa 2022 uusien asuntolai nojen keski korot n ousi vat
edelleen. Uusien sij oi tusasuntolainoj en keski korko nousi 1,07
prosenttiin ja omi stusasuntolai noj en 0,92 prosentti i n.
Huhtikuussa asuntolainoj en ylei si n vii tekorko, 12 k uukauden
euribor, nousi pitkästä ai kaa positi iviseksi. Huhti kuussa uusista
sijoitusasuntolai noista 90 % sidottii n 12 kuukauden euriborii n j a
omistusasuntolainoi sta 87 %.
Vähentynei den nostomääri en myötä koti talouksien
sijoitusasuntolai nakannan (8,8 mrd. euroa) vuosi kas vuvauhti
hidastui maali skuusta puoli prosenttiyksi kköä ja ol i 7,3 %
huhtikuussa 2022. Sij oi tusasuntolainakannan kasvuva uhti oli
vielä reilusti nopeampaa kuin omi stusasuntolai nakan nan. Myös
omistusasuntolainakannan (98,7 mrd euroa) kasvuvauh ti (3,1 %)
hidastui huhtikuussa, mutta vähemmän kui n
sijoitusasuntolai nakannan.
Huhtikuussa si joitusasuntolainojen keskimääräi nen
takaisinmaksuai ka oli 18 vuotta 6 kuukautta, kun
omistusasuntolainoj en oli 21 vuotta 10 kuukautta.
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Suomen Pankin
tilastoissa tuorei n 12 kk Euribor on 23.8. 1,398 %. 12 kk Euribor
nousi nollan yläpuolelle 21.4. j a nousi kahdessa ku ukaudessa yli
1 % verran. Nyt Euri bor on hei lunut rei lu 1 % tuntu massa j a tällä
hetkellä lähentelee 1,4 prosenttia.

Ka av i o 1 5 - S u ome n Pan kk i
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Suomen Pankki
Suomen talletuspankki en vi itekoroi sta Op-prime on p ysynyt 0,2
prosentissa koko vuoden 2022. Nordea Prime ja Dansk e Prime
ovat nousseet j onki n verran. Nordea prime oli heinä kuun lopussa
0,8 % kun tammikuun lopussa se oli 0,5 %. Danske Pr i me on
noussut vuoden alusta 0,15 %, ollen nyt 0,4 %.
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Katso koko paneelikeskustelu YouTubesta.
Lue tiivistys keskustelusta alta.
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Putoaako Suomen talous syvään kuoppaan?
”Itsevarmoi na lausuttuja ennustuksia voi olla noloa katsoa
hetken kuluttua.” -Timo Metsola
Ennustettavuus paneelin asiantuntij oiden mielestä o n j uuri nyt
haastavaa. Vihmon sanoin, talousuutiset kesältä eiv ät ole olleet
hyviä, mutta hyvää on se, että Suomen talous tulee kasvamaan
tänä vuonna, vaikka loppuvuosi voiki n tuoda jo negatii vi sia
lukuja.
Pelko taantumasta on olemassa, avai nkysymyksenä on talven
energiakrii si n suuruus. Loppuj a ketj ureakti oi ta on vai kea nähdä
tässä kohtaa.
Metsola huomauttaa, että tämän hetken tilanteen luo nteesta
kertoo se, että sellai setkin uutiset, j otka oli siva t vaikkapa 5
vuotta sitten jo yksi nään j ärisyttäneet globaaleja markki noi ta,
otetaan nyt rutii ni lla vastaan. Esi merki ksi euron l uisu kohti
pariteettia. ”Kai kenlaista tulee j a sitten käännetään lehdestä
seuraava si vu.”
Näkyykö inflaatio hoitovastikkeissa?
Energian hinnan nousun myötä näkyy, mutta erot taloyhti öi den ja
kaupunkien väli llä ovat suuri a, lämmi tystavasta ri i ppuen. Kevään
yhtiökokouksissa nähdään, minkä verran nousupainett a talven
jäljiltä on. Lisää nousupaineita saattaa ai heuttaa i nflaation
toinen kierros. Inflaation huippua odotetaan syksyk si, mutta
inflaatio tulee todennäköisesti pysymään ylhäällä s enki n jälkeen
ja toisella ki erroksella nähdään varmaankin vaikutu ksia
palveluihin ja asumiseen. Todennäköi stä on myös, et tä
loppuvuoden aikana j oudutaan peri mään ylimääräi si ä
hoitovastikkei ta sellai si ssa taloyhtiöissä, j oi ssa puskurit ei vät
ole kunnossa.
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Millaisiin asioihin taloyhtiöissä kannattaa nyt kii nnittää
huomiota ja mitä osakkaat voivat tehdä kustannusten
laskemiseksi?
Pelkän energian säästämisen takia ei kannata alkaa taloyhtiössä
remontoimaan, mutta jos edessä on j oki n i sompi remo ntti ,
kannattaa energianäkökulma ottaa ehdottomasti tarka steluun.
Jos esimerkiksi ollaan vai htamassa ikkunoita, kanna ttaa
panostaa ti ivii sii n ikkunoi hin. Sähkösopimuksen kil pailutuksella
saattaa saada säästöj ä. Lisäksi huonelämpötilaa las kemalla parin
asteen verran, saadaan j o säästöj ä.
”Energia ei tule tällä vuosikymmenellä olemaan enää nii n halpaa
kuin mihin ollaan totuttu.” -Ti mo Metsola
Voidaanko kiinteistöjä pitää enää turvasatamina inf laatiota
vastaan?
Sijoittamisen perustarina ei ole muuttunut. Histori allisesti
kiinteistöt j a asunnot ovat olleet hyvä suoj a infla atiota vastaan,
mutta toki nyt puhutaan jopa deflaati onsa, mikä on tottakai
toinen tilanne. Perusfundamentti tuskin si lti on muuttunut.
Kautta historian ki inteistösi joittaj at ovat pärjänn eet, vaikka
korkean inflaati on li säksi on ollut korkeat korot. Nyt eletään
edelleen matali en korkojen aikaa.
Kuinka hyvin asuntosijoittajat ovat varautuneet kor keampiin
korkojen nousuihin?
Rokkasen mukaan suuri n osa on varautunut jollai n ta valla.
Oleellista on sekä oman talouden kokoon suhteutetut lai nat ja
puskurit, että jollai n lailla rakennettu korkosuoja . Olipa se
pankin tuottei lla tai omalla säästämisellä tehty. Osa
asuntosijoittaj ista voi aj autua vaikeuksii n. Mikäli asuntosi joi ttaj a
on ylimitoittanut velan määrän, on kassavirta omi aa n aj amaan
tilanteen nuri n ja pakkomyynteihin.
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Vihmo nostaa esi in, että pankkien ti lastoista ei ol e nähtävi ssä
hälyttäviä merkkejä lai nanhoito-ongelmi sta sij oi tus lainoissa.
Metsola nostaa lisäksi esii n sij ai nni n merki tyksen eräänlaisena
korkosuojana. Yleensä lai nan hinnan nousu li sää vuokraasumisen suosi ota, mi kä on tietenkin asuntosij oi tta j an kannalta
hyvä asia. Vuokra-asumisen kysyntä ei silti nouse t asaisesti
kaikkialla, vaan si jai nni n on oltava oikea.
Onko asuntosijoittamisen kuumin aalto ohi?
Tilastot puhuvat sen puolesta, että on. Luonnolli se stikin mi hi n
tahansa toimintaan on helpompi hypätä mukaan silloi n kun
kaikilla menee hyvin. Nyt tapahtuu tervettä j äähtymi stä, joka
osaltaan myös poistaa riski ä äkkipysähdyksestä.
Sijoitusasuntolainoj a on nostettu keväällä 25% vähemmän kuin
viime vuonna ja moni asuntosi joi ttamista harki tseva arpoo nyt
kahteen kertaan. Hyvä lause on, että asuntosi joi ttaj an kvartaali
on 25 vuotta. Vai kka lyhyen aikavälin vaihtelut tul ee ottaa
huomioon ja ne on kestettävä, kannattaa katse olla suunnattuna
kauas.
Kaikilla asuntosi joi ttaj illa on nyt varmasti harkin nan paikka, että
uskaltaako asuntosalkkua kasvattaa.
Miksi asuntokaupan volyymia kannattaa seurata? Mi tä tietoa se
antaa asuntosijoittajalle?
Asuntokaupan volyymi ennakoi hintakehitystä. Jos ka uppa
hidastuu, seuraavat hi nnat jollain ai kaväli llä perä ssä. Etenkin
uusien asuntojen kauppa on hyvä ennakoi va indi kaatt ori, j a tänä
vuonna ollaanki n nähty tukevi a pudotuksi a uusi en as untoj en
kaupassa. Toki on syytä mui staa, että tämän vuoden lukuja
verrataan edelli svuoteen, joka oli kauppamääri ltään
ennätyksellisen vi lkas.
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Heinäkuussa asuntokaupan volyymi oli huomattavasti
alkuvuotta matalammalla. Mistä tämä johtuu? Uudiska uppa on
taantunut jo maaliskuusta lähtien.
Lasku näkyi etenki n vanhoissa kerrostaloyksi öi ssä, j oka indi koi
sijoittajien kysynnän laskusta. Yhden kuukauden per usteella ei
vielä voi tehdä johtopäätöksi ä, mutta asuntokauppa tuski n
kiihtyy syksyllä. Kesän aikana toki useampi taloude n indi kaattori
on mennyt huonompaan suuntaan j a voi olla, että hei näkuu
viitoittaa tietä syksyyn. Selvempi indi kaattori on pi demmän aj an
lasku uudisasuntoj en kaupassa. Tällaisessa epävarma ssa
tilanteessa, missä olemme helmi -maaliskuusta asti e läneet,
kaupan hidastumi nen on tyypillinen ilmiö.
Minkä verran sota vaikuttaa asunnonostoaikeisiin?
Heti alkuun se vai kutti todella palj on, mutta kuten ai emmin
todettua, siitä toivuttii n nopeasti ja radi kaali pudotus ei ollut
pitkäkestoi nen. Ihmi nen sopeutuu uusi n ti lanteisi in j a asunto
ostetaan kui tenki n tarpeeseen.
Miksi Helsingin asuntojen hintakehitys on ollut mal tillisempaa
kuin muualla Suomessa? Tapahtuuko Helsingissä asunt ojen
hinnoille sama kuin Tukholmassa?
Asiantuntij at ovat yhtä mieltä si itä, että Helsingi ssä ei nähdä
samanlaista i lmiötä hintojen kanssa kuin Tukholmass a on nähty,
koska meillä ei ole tapahtunut myöskään samanlaista hi ntoj en
nousua. Tukholmassa hinnat nousivat korona-aikana H elsingi n
hintoja voimakkaammin j a pi demmälläki n aikavälillä
tarkasteltuna hi nnat länsinaapuri ssa ovat kehittyneet hurjan
vauhdikkaasti. Rokkasen sanoin, Tukholmassa on jo pi tkään
vallinnut ylei nen ajatus, että asunnosta voi maksaa mitä vai n ja
ensi vuonna se on taas kalli impi . Tällai nen aj atusmalli on omiaan
ruokkimaan hi ntojen li ian nopeaa nousua.
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Hintakuplan olemassaoloon ei myöskään uskota. Rokka nen avaa
indikaattorei ta, j oiden avulla voidaan arvi oi da kup lan ri skiä.
Tällaisesta kertoo mm. se, mi ten asuntojen hinnat ovat
kehittyneet suhteessa ihmisten tulotason kehityksee n, sekä mikä
on hintojen j a vuokrien väli nen suhde. Meillä Suome ssa hi nnat
ovat pysyneet paremmi n samansuuntai si na tuloj en j a vuokri en
kanssa, kun taas Tukholmassa hinnat ovat karanneet muuta
taloutta kauemmaksi .
Miksi uusien asuntojen kauppamäärissä on nähty niin voimakas
pudotus, samalla kun hinnat ovat tilastojen mukaan nousseet
vanhoja asuntoja nopeammin?
Lyhyt vastaus: sij ainti , sij ai nti, si jainti .
Pidempi vastaus: Vanhoj en j a uusi en asuntoj en hi nto j a ei kannata
vertailla keskenään, koska kyseessä eri tuotteet. V i hmo
peräänkuuluttaa asuntotarj onnan ni ukkuutta, j oka va i kuttaa
hintoihin nostavasti. Uudet asunnot ovat halutummil la aluei lla j a
esimerkiksi uusista i soi sta asunnoista on enemmän k ysyntää kuin
tarjontaa.
Aloitettuja hankkeita on edelleen paljon, lupia on myönnetty
selvästi vähemmän. Koska asuntotuotanto hidastuu?
Asuntojen uudisrakentami nen hidastuu loppuvuonna ja ensi
vuonna. Alkuvuosi mentii n todella hyvällä tasolla j a jos pysytään
lähellä sitä, ni in taso on edelleen oikein hyvä.
Aloitettuja asui nrakennushankkei ta oli vi elä kesäku ussaki n
enemmän kui n edellisen vuoden kesäkuussa, mi kä yllä tti ai naki n
Rokkasen. Toisaalta rakentami nen pai nottuu sinne mi ssä on
kysyntää, eli isoj en kaupunki en halutui mmi lle aluei lle, joten
rakennusliikkeillä on varmasti vahva usko, että kys yntää si ellä
riittää jatkossaki n. Kaupungistumi nen j atkuu.
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Kannattaako nyt ryhtyä taloyhtiön isoihin remonttei hin?
Myös korjausrakentami sen hi nnat ovat nousseet j a se saattaa
houkuttaa taloyhtiöitä aj attelemaan, että remonttej a kannattaa
lykätä. Asiantunti jat ovat kui tenkin yksimielisiä si itä, että
lykkääminen tuskin on kannattavaa, j os käsillä on j oka
tapauksessa tarpeelli nen remontti . Korkean inflaati on aikana
lykkääminen ei ole kannattavaa, jos näkyvissä on, e ttä inflaatio
tulee jatkumaan. Li säksi mikäli useat taloyhtiöt pä ättävät lykätä
hankkeita, li sää se kysyntää tulevaisuudessa, mi kä on jälleen
omiaan nostamaan hi ntoja.
Mitä tämän hetken vuokrakehitys kertoo?
Vuokra-asuntomarkkina on palautumassa pandemi a-ajas ta.
Vuokrien vuosi neljännesmuutos oli negati ivinen vii me vuonna,
nyt 2022 Q1 ja Q2 väli nen muutos on ollut posi ti ivi sta, vuokrat
ovat nousussa. Kun samalla katsotaan vuokra-asunto jen
markkinointiai koj a, nii n hei näkuu 2022 oli samalla tasolla kuin
kesällä 2019 ennen pandemiaa. PK-seudulla palautumi nen on
ollut hieman hitaampaa kuin muualla Suomessa.
Tilastoista on nähtävi ssä myös eroja posti numeroalu eiden väli llä,
eli halutuimpien alueiden vuokrat kehittyvät vielä paremmin.
Jyvät erottuvat akanoi sta.
Uskaltaako nyt ostaa sijoitusasuntoa?
Yksimielisesti , kyllä.
Mitä myönteisiä merkkejä tässä hetkessä on
asuntosijoittajalle?
Rokkanen: Ti lanteen hopeareunus, eli kun epävarmuus kasvaa
niin vuokra-asuminen suosio kasvaa.
Vihmo: Näillä näkymin Suomen talous kasvaa j a korke a
kustannusten nousu näyttää tai ttuvan. Li säksi Suome ssa on
vakaat asuntomarkkinat.
Metsola: Ylikuumentumi sen riski on pienentynyt terv etulleen
jäähtymisen myötä. Ei dramati ikkaa.
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