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Asuntokauppa käy taas aktiivisena

▪ Huhtikuussa 2020 asuntojen kauppamäärät 

romahtivat finanssikriisin 2008 aikaiselle tasolle

▪ Kauppa toipui kuitenkin nopeasti ja käy nyt jopa 

tavallista aktiivisempana. Erityisesti vapaa-ajan 

asuntojen kauppa käy poikkeuksellisen 

vilkkaana

▪ Asuntokauppaa rajoittaa tarjonta: ostajia on nyt 

huomattavasti enemmän kuin myyjiä 

▪ Myös tavallista korkeampi kysyntä on 

ruuhkauttanut pankkien asuntolainaprosesseja

▪ Koronan vaikutus näkyy yhä vahvasti:

▪ Tarjonnassa: osa yhä odottelee 

myyntiinlaittoa esim. riskiryhmät 

terveyssyistä

▪ Kysynnässä: asumisen ja mökkeilyn 

kiinnostus kasvoi merkittävästi kesän 

aikanaLähde: KVKL Hintaseurantapalvelu



▪ Ennustettu vuosikasvu +1%

▪ Helsingin hintojen nousu kiihtyy

▪ Muun pääkaupunkiseudun, Turun ja 

Tampereen hinnat voimakkaassa 

kasvussa

▪ Keskisuurissa kaupungeissa 

hintakehitys jatkuu tasaisena

▪ Kasvukeskusten ulkopuolella hinnat 

loivassa laskussa

▪ Hintojen ennustetaan kasvavan eniten:
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Kaupunki Vuosikasvu 2020-2023

Helsinki +3.7%

Turku +3.4%

Tampere +2.5%

Kaarina +2.1%

Kauniainen +2.1%

Asuntojen neliöhintojen kehitys ei yllättäen kärsinyt 
koronasta, ja kasvun odotetaan jatkuvan 2020-2023



▪ Asuntosijoitusbuumi näyttää jatkuvan, hyvän 

sijainnin kerrostaloyksiöillä hintakehitys jatkuu 

vahvana

▪ Rivitalojen, omakotitalojen, ja vapaa-ajan 

asuntojen hintaennuste parantunut

(korona lisännyt kiinnostusta asumisväljyyden 

kasvattamiseen)

▪ Pientalokannan ikärakenne selittää 

arvonkehitystä: keskihintoja laskee 

vanhempien huonokuntoisten talojen suuri 

määrä

▪ Ostajien fokus on uudehkoissa, tekniikaltaan 

moderneimmissa huoneistoissa

▪ Kerrostalohuoneistot tarjoavat 

asuntomarkkinoille joustavuutta, likviditeettiä 

ja huoletonta asumista
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Kohdetyypeillä eri tarinat



▪ Asumisen arvoalueita on muotoutunut jo  

edellisen vuosisadan alussa

▪ Ääripäät vetävän arvonkehityksessä kaulaa 

keski-ikäisiin (60-90-l.) asuntoihin verrattuna

▪ Uusi asunto on rakennustekniikaltaan ja 

estetiikaltaan ihan eri tuote kuin 40-50 

vuotta vanha

▪ 70-90 luvun asunnoissa peruskorjaukset, 

korjausvelka ja ympäristövalinnat heijastuvat 

arvonkehitykseen, mutta samalla tarjoutuu 

mahdollisuudet kohtuuhintaiseen asumiseen

▪ Hinnan pitääkin olla maltillisempi kuin 

uusissa asunnoissa, joissa viimeisimmät 

innovaatiot käytössä

▪ Vanhoissa kantakaupungin asunnoissa 

ostetaan myös pala kulttuurihistoriaa ja 

usein yhtiöt hyvin hoidettuja arvokohteita
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Rakennusvuosikymmenillä on eroja: keski-ikäistyvät 
asuinalueet jäävät jälkeen nuorista ja vanhoista



▪ Kaupunkien sisällä arvokkaimpien asuinalueiden 

hintojen odotetaan edelleen nousevan, 

halvimpien laskevan

▪ Paikkakunnilla, joissa arvonkehitysnäkymät 

keskiarvoltaan heikommat, löytyy myös asuntoja 

joiden näkymät selkeästi myönteisemmät, ks. 

seuraava sivu

▪ Eriytyvissä markkinoissa ostovoima on todella 

erilainen eri puolilla maata

▪ Rakennusvuosikymmenten ääripäät korostuvat 

arvokkaimmissa kasvukeskuksissa

▪ Arvokkaimmista kasvukeskuksissa paljon myös 

mahdollisuuksia kohtuuhintaiseen asumiseen 

(ostajan markkinat)

▪ Väestönkasvu ja kaupungistumisen trendit 

ohjaavat taustalla
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Arvonkehityksen eriytymisen ennustetaan jatkuvan
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Kaupunkien sisältä löytyy selkeitä osamarkkinoita
arvokkaiden asuinalueiden hinnat nousevat, halvimmat laskevat



▪ Erot kalleimpien ja halvimpien alueiden 

välillä moninkertaistuneet

▪ Uudisrakentamista tällä hetkellä korostetusti 

arvokkaisiin kantakaupunginosiin, esim. 

Kalasatama ja Jätkäsaari, kun aiemmin 

painopiste lähiöissä esim. Viikki, Viikinmäki, 

Kivikko ja Aurinkolahti

▪ Alueiden vanhat maineet alkaneet karista 

parantaen kysyntää monella alueella

▪ Hyvät liikenneyhteydet sekä laadukkaiden 

lähipalvelujen tavoitettavuus korostuvat

▪ Aluekehityshankkeiden vaikutukset

▪ Väestönkasvu ja kaupungistumisen trendi 

tukena
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Helsinki jatkaa reipasta kasvuaan, mutta hinnat eriytyvät
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Vaurastuminen näyttäytyy parhaiten Helsingissä

▪ Kova arvonnousu perustuu pitkälti sijoittajien kiinnostukseen 

Helsingin kantakaupungin pieniin asuntoihin. Sijoittaja tyytyy 

alhaiseen nettotuottoon, mutta arvonnousu ja likvidisyys tekevät 

sijoitusasunnoista haluttuja 

▪ Myös Helsingissä ostajat hakevat suurempaa asumisväljyyttä 

kuin aikaisemmin

▪ Varakkaat lapsiperheet ovat valmiit odottamaan ja maksamaan 

mieluisasta isosta asunnosta kovia hintoja silloin, kun heidän 

tarpeitaan vastaava täydellinen koti tulee myyntiin. Se nostaa 

tehokkaiden perheasuntojen arvoa

▪ Asumisen tasoa halutaan parantaa ja se on mahdollista, koska 

rahoitusta on saatavilla ja korkotaso on alhainen
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Helsinki jatkaa reipasta kasvua – asuntokanta 
rakennusvuosikymmenittäin



▪ Espoon lounaisreunalle saakka yhdistyvät 

jatkossa meri ja metro, tämä alue tulee 

olemaan todella kuuma seurantakohde 

tulevat vuodet. Esimerkiksi Kivenlahden 

pääteasema on vain muutaman sadan metrin 

päässä rannasta

▪ Huomattava kysyntä heijastuu 

arvonkehitykseen halutuilla alueilla ja 

vuosikymmenillä rakennetuissa taloissa

▪ Tapiolan ja Otsolahden 50-luvun taloissa 

korostuu arkkitehtuuri sekä jo tehdyt 

peruskorjaukset. Arvonkehityksessä 

olennaisena osana myös uudistettu 

kauppakeskus palveluineen ja 

uudiskohdeasuntoineen

▪ Uudehkoja omakotitaloja halutaan ostaa. 

Ihmiset eivät ole valmiita remontoimaan 

tietotaidon ja ajan puutteessa

▪ 70-luvun kodit tarjoavat monin paikoin 

kohtuuhintaista asumista
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Espoossa paras hintakehitys Länsimetron varrella
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Espoossa yksiöiden arvonkehitys omalla vahvimmalla 
urallaan



▪ Uudistuotannon sijoittajakysyntä on jossain 

määrin vähentynyt, mutta sitä paikkaamaan  

ovat  tulleet muun muassa entistä 

nuoremmat ensiasunnon ostajat

▪ Uudehkot perheasunnot ovat nyt 

kysytympiä kuin koskaan, mikä heijastuu 

Vantaalla Kehä III ja Kehäradan tienoille 

tehdyille uudisrakentamisalueille

▪ Pk-seudulle muuttaa koko ajan lisää väkeä, 

ja se näkyy vahvasti asuntojen kysynnässä

▪ Palveluiden määrän kasvu ja hyvät 

liikenneyhteydet tukevat asuntojen vakaata 

arvonkehitystä

▪ Vantaalla keski-ikäisten kohteiden 

arvonkehitys jatkaa maltillista kasvua, mikä 

povaa mahdollisuuksia kohtuuhintaiselle 

asumiselle

7.10.2020 13

Vantaa tarjoaa kohtuuhintaista asumista myös 
tulevaisuudessa
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Vantaalla uudehkot asunnot kysynnän kohteena



▪ Hintakehityksen ennustetaan jatkavan 

Suomen toisiksi vahvimpana +3,4 % 

vuosikasvulla

▪ Keskustan uudisrakennushankkeet 

muuttavat hintakuvaa

▪ Lisäksi kantakaupungin vanhimmat 

arvoasunnot jatkavat vahvinta kehitystä

▪ Arvonkehitys selkeästi vahvinta yksiöissä, 

jota tukee asuntosijoittajien kiinnostus 

kantakaupungin pieniin asuntoihin

▪ Vaikka omakotitalojen arvonkehitys onkin 

vaatimattomampaa kuin 

kerrostaloasunnoissa, ovat niiden lähiajan 

näkymät kuitenkin nyt paremmat kuin 

aiemmin
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Turun asuntomarkkinoilla voimakasta kehitystä
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Turun yksiöt erkanevat muusta hintakehityksestä ja 
arvoalueet kasvavan kysynnän kohteena



▪ Tampereen arvonkehityksen ennustetaan 

kasvavan +2,5 % vuositasolla, mikä on 

maamme kolmanneksi korkein

▪ Tampereen vahvimman arvonkehityksen 

ennuste Lapinniemi-Käpylään

▪ Asuinalueita käsittelevässä ennusteessa 

tekoälyn lisäksi tulee huomioida 

kaavoitussuunnitelmia ja sitä kautta esim. 

vanhojen lähiöiden uudistumista:

▪ Multisillan ja Peltolammin alueet tulevat 

näkemään voimakkaampaa 

hintakehitystä kuin mitä AI olettaa 

täydennysrakentamisen myötä 

▪ Tesomalla nähtiin 2017-2018, että 

täydennysrakentaminen nosti 

voimakkaasti myös vanhan 

asuntokannan arvoa
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Tampereella rakennetaan monipuolisesti
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Tampereella vahvin arvonkehitys yksiöissä ja uusimpien 
sekä vanhimpien rakennusvuosikymmenten asunnoissa



▪ Kerrostaloasuntoja rakennettu viime vuosina 

paljon keskustan alueelle, kysyntä ollut hyvää 

aina kolmioihin saakka

▪ Uusi keskussairaala valmistuu 2020

▪ Keskusta siirtynyt kauppakeskusten myötä 

laajemmalle alueelle helpompien 

pysäköintiyhteyksien äärelle

▪ Halu lisätä asumisväljyyttä on trendi, joka 

heijastuu myös isompien kerrostaloasuntojen, 

uusien rivitalojen ja omakotitalojen 

arvonkehitykseen

▪ Vapaa-ajan asuntojen kauppa käynyt hyvin, 

Päijänteen mökkien hinnat kohtuullistuneet

viime vuosina
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Jyväskylän keskusta arvonkehityksen veturina
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2010-luvun asunnoilla selkeästi paras 
arvonkehitysennuste Jyväskylässä



▪ Teknologiakylän ja Äimäraution

uudiskohteet muita edellä 

arvonkehityksessä

▪ Oulussa on kyetty ylläpitämään laajaa 

tonttitarjontaa

▪ Vaikka omakoti- ja rivitalojen arvonkehitys 

onkin vaatimattomampaa kuin 

kerrostaloasunnoissa, ovat niiden lähiajan 

näkymät kuitenkin jonkin verran aiempaa 

paremmat. Uudehkot kohteet käyvät hyvin 

kaupaksi, mutta vanhempi kanta heikentää 

arvonkehitystä
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Oulussa hintoja hallitaan aktiivisella tonttipolitiikalla
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Oulu: kohtuuhinnalla mukaan arvonkehitykseen
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Yhteenveto

▪ Asuntokauppa käy taas vilkkaana: kysyntää on nyt jopa 

enemmän kuin tarjontaa 

▪ Korona ei romahduttanut kauppahintoja eikä muuttanut 

megatrendejä, mutta lisäsi kiinnostusta asumiseen

▪ Hintojen erkaantuminen kiihtyy jopa kaupunkien sisällä

▪ Alueellinen ennuste:

▪ PKS, Turku ja Tampere jatkavat vahvan arvonkehityksen 

tiellä

▪ Keskisuurissa kaupungeissa arvonkehitys jatkuu tasaisena

▪ Kasvukeskusten ulkopuolella hinnat laskevat

▪ Yksiöiden hintakehitys jatkuu kohdetyypeistä vahvimpana

▪ Keski-ikäistyvät 70-, 80-, ja 90-luvun asuinalueet jäävät 

arvonkehityksessä jälkeen kaikkein uusimmista ja vanhimmista
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Miten ennusteet tehtiin?

eCraft Asuntopuntari (tekoäly)

Asuntojen historiallinen hintakehitys laskettiin 1 miljoonalle asunnolle 

koneoppimismallin avulla, joka oli opetettu Kiinteistövälittäjien Keskusliiton 

Hintaseurantapalvelun toteutuneilla kauppahinnoilla 2000-2020 (HSP).

Asuntojen hintakehitystä analysoitiin postinumeroittain, kohdetyypeittäin ja 

rakennusvuosittain (min 12 asuntoa)

Tulevaisuuden hinta-ennusteissa otettiin lisäksi huomioon:

▪ Asuntojen viimeaikaiset hintatrendit ja myyntiajat (HSP)

▪ Asuntojen perustiedot: koko, ikä, tyyppi (HSP)

▪ Kuntien taloustilanteen ja demografian kehitys: väestönkasvu, 

muuttoliike, aikuisväestön ja eläkeläisten osuus, työttömyys, 

kaupungistumisaste (Tilastokeskus)

▪ Suomen taloustilanteen kehitys: rakennusluvat, bruttokansantuote ja 

kuluttajahintaindeksi (Tilastokeskus, Eläketurvakeskus)

Danske Bank ja Kiinteistömaailma (asiantuntijat)

Tekoälyn tuottamat ennusteiden oikeellisuus validoitiin ja tulkinnat 

täydennettiin Kiinteistömaailman yrittäjien toimesta. Lisäksi ennusteet 

kalibroitiin valtakunnan tasolla hieman konservatiivisemmiksi +1.8% →

+1.0% perustuen Danske Bankin ekonometrisiin malleihin, 

Kiinteistömaailman asiantuntemukseen, ja tuoreimpiin uutisiin 

kansantalouden, työttömyyden ja covid-19 -epidemian tilanteesta.

Ihmisäly ja tekoäly yhdessä

tuottaa parhaan ennusteen



Kiitos.


