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TOUKOKUU NOSTI ASUNTOKAUPAN 

RIPEÄSTI HUHTIKUUN KUOPASTA  

Bo LKV:ssa toukokuun asuntomyynti nousi jyrkästi huhtikuun poikkeustilanteesta. 

Kaikissa Bo:n toimintakaupungeissa trendi oli positiivinen, nopeinta toipuminen oli 

suurimmissa kaupungeissa: pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. 



KESÄKUU JATKAA POSITIIVISTA TRENDIÄ  

Asuntomyynnin kasvu oli Bo:ssa ennakkotietojen 

mukaan noin 34 % huhtikuuhun nähden ja samalla 

tasolla kuin maaliskuun 2020 myynti. Toukokuun 

viimeinen viikko oli kauppamäärältään koko vuo-

den 2020 paras. Vuoden 2019 toukokuu oli Bo:ssa 

kaikkien aikojen paras liikevaihtokuukausi, mistä 

jäätiin tämän vuoden toukokuussa noin 10 %. 

Kuluttajien asuntokiinnostus on näkynyt jo pitem-

pään Bo:n verkkosivuston kävijämäärässä, joka 

on tammi-maaliskuussa yhteensä miltei 40 %:a 

korkeampi kuin vastaavana ajankohtana 2019. Het-

kellinen kävijämäärän lasku maaliskuun jälkipuolis-

kolla taittui nopeasti nousuksi jo huhtikuussa. Maan 

johtavat asuntoportaalit ovat raportoineet viime 

viikkoina vastaavasta kehityksestä. 

”Toukokuussa siirtymä asuntokohteiden verkko-

katselusta varsinaiseen asuntokauppaan on mer-

kittävä. Yhteiskunnan avautuminen, koronahuolien 

vähentyminen ja pienimuotoisen tulpan purkautu-

minen on asuntokaupan luvuista näkyvä tosiasia”, 

kertoo Bo LKV:n toimitusjohtaja Tuomo Räsänen.



KAUPASSA EI MERKKEJÄ MYYNTIAIKOJEN 

PIDENTYMISESTÄ TAI HINTAMUUTOKSISTA 

Asuntojen myyntiajat ovat pysyneet muuttumat-

tomina Bo:ssa keväällä 2020. Näyttää siltä, ettei 

myöskään markkinahintatasossa ole havaittavissa 

laskua tai muita merkkejä negatiivisista muutoksis-

ta. 

Lähikuukausista ei voida sanoa mitään varmaa. Mi-

käli rakennusteollisuuden toukokuussa raportoimat 

ennusteet uudistuotannon määrän laskusta 2020-

2021 realisoituisivat, saattaa tämä luoda vähitel-

len käytettyjen asuntojen hinnan nousupaineita 

kasvukeskuksissa. Niissä maan sisäinen muuttoliike 

ja taloudellinen toimeliaisuus ylläpitävät kysyntää, 

vaikka kokonaistalouden tilanne olisikin koronan 

jälkeisessä ympäristössä tavanomaista haastavam-

pi. 



TOIMEKSIANTOKAPEIKKO RATKEAMASSA, 

UUSIEN TOIMEKSIANTOJEN MÄÄRÄ 

SELVÄSSÄ JA TASAISESSA KASVUSSA 

Kevätkaudella uusien myyntitoimeksiantojen vii-

kottainen määrä oli Bo:ssa alimmillaan pääsiäisvii-

kolla, viikko 15. Viikottaisten uusien toimeksianto-

jen määrä oli toukokuun viimeisellä viikolla jo 60 % 

korkeammalla tasolla kuin heikoimmalla viikolla 15. 

Toukokuun viimeinen viikko oli myös koko vuoden 

2020 toiseksi paras viikko uusien toimeksiantojen 

määrässä. Tämä ja toukokuulta kesäkuuhun siirty-

neiden, jo sovittujen kauppojen määrä indikoivat, 

että kesäkuusta muodostuu vielä toukokuutakin 

vilkkaampi asuntokauppakuukausi. 

Kevään 2020 erityispiirteenä näkyy kuluttajien eri-

tyinen kiinnostus mökkikauppaan. Tämä edellisistä 

kesistä lievästi poikkeava tilanne näyttää tuovan 

kesän 2020 asuntokauppaan oman piristävän 

lisänsä. 



LISÄTIETOJA

Tuomo Räsänen, toimitusjohtaja 

Bo Family Group Oy

040 718 2840, tuomo@bo.fi 

Kaikissa kymmenessä yli 100 000 asuk-

kaan suomalaisessa kasvukeskuksessa - 

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Turussa, 

Tampereella, Lahdessa, Porvoossa, Jyväs-

kylässä, Kuopiossa ja Oulussa - kiinteis-

tönvälitystä harjoittava Bo LKV julkaisee 

kolme kertaa vuodessa kattavan toimiala-

raportin Bo Beatin sekä nopean, kuukau-

sittaisen Pikapulssin. Pikapulssi perustuu 

ainoastaan Bo:n omaan dataan. Vuonna 

2019 lähes 3 700 asuntokauppaa tehnyt 

Bo on arvionsa mukaan kaikissa kasvu-

keskuksissa kolmen suurimman toimijan 

joukossa, joten informaatio markkinati-

lanteesta on minimissään suuntaa antava. 

www.bo.fi
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