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SYKSYN ASUNTOKAUPPA ON 

ALKANUT VILKKAASTI 

Asuntokaupan vuoristorata jatkui kesällä, kun koronan aiheuttama asuntokaupan 

volyymin voimakas huhtikuinen lasku vaihtui ripeäksi volyymin kasvuksi, joka 

asettui kaupungista ja asuntokaupan toimijasta riippuen kesä-heinäkuussa joko lähelle 

tai jopa yli edellisen kesän tason. Bo LKV:ssa kasvu heinäkuusta 2019 heinäkuuhun 

2020 oli jopa 37 %, mikä oli vahva positiivinen yllätys. Syksyn asuntokauppa-

markkina on alkanut elokuussa vilkkaasti. Hinnat ja myyntiajat ovat terveitä, ja 

keväisen markkinahäiriön aiheuttama pitkäaikainen vaje tarjontapuolella 

varmistanee, että hyväkuntoiset ja kiinnostavat kohteet menevät kaupaksi nopeasti. 



KESÄ- JA HEINÄKUU EIVÄT ASUNTO-

KAUPASSA OLLEET LOMAKUUKAUSIA   

Valtakunnallisten lukujen mukaan asuntojen 

kappalemääräinen myynti kasvoi heinäkuussa 

kesäkuuhun nähden edelleen 3,4 % ilman olen-

naisia muutoksia kasvukeskusten hintatasoissa tai 

myyntiajoissa. Suomen suurin asuntojen sähköi-

nen markkinapaikka raportoi heinäkuussa noin 1,6 

miljoonasta viikoittaisesta kävijästä, mikä sekin 

kertoo erittäin suuresta kiinnostuksesta asuntoihin 

ja asuntokauppaan.

Bo LKV:ssa kesäkuun kappalemääräinen myynti oli 

68 % suurempi kuin syvimmässä kuopassa huhti-

kuussa. Kesäkuu oli myös kappalemääräisesti 22 % 

korkeammalla kuin toukokuu ja ensimmäistä kertaa 

koronan jälkeen kappalemääräinen myynti ylitti 

kuukausitasolla komeasti edellisen vuoden vastaa-

van kuukauden ollen 33 % korkeammalla kuin viime 

vuoden kesäkuussa. 

Heinäkuu oli nimellisesti 2 % ennätysvahvaa ke-

säkuuta pienempi myyntikuukausi, mutta aivan 

olennaisesti viime vuoden heinäkuuta vahvempi: 

kasvua edelliseen vuoteen 44 %. Pääkaupunkiseu-

dun asuntokauppa oli edellisten kuukausien tapaan 

vilkasta, mutta myös yhtiön toimistot Tampereella 

ja Turussa tekivät vahvan heinäkuun. Pienemmistä 

paikkakunnista esimerkiksi Jyväskylä teki oman 

myyntiennätyksensä jo kesäkuussa ja Kuopio teki 

myyntiennätyksensä heinäkuussa. 



ERITYSIPIIRTEINÄ VALTAKUNNALLISESTI 

OMAKOTITALOKAUPAN VAHVUUS JA 

MÖKKIKAUPAN KOVA VAUHTI - KESKITTY-

MINEN KASVUKESKUKSIIN TUSKIN TAITTUU 

Kesällä on nähty erityisesti omakotitalojen vahvaa 

kysyntää, joka on sekä toipunut nopeammin kuin 

muiden asuntotyyppien että nopeammin ylittänyt 

viime vuoden tasot: näyttääkin siltä, että korona-

tilanne on lisännyt perheiden kiinnostusta omaa 

pihaa ja mahdollisesti suurempaa yksityisyyttä 

kohtaan. Välittäjäpalautteen perusteella myös mui-

den asuntotyyppien kohdalla parvekkeet, terassit 

tai muut omaa tilaa ja ulkoilmaa tarjoavat ratkaisut 

ovat tällä hetkellä erityisen kiinnostuksen kohteina. 

Sen sijaan mediassa esiintyneet näkemykset tai 

olettamat asuntokaupan kääntymisestä kasvukes-

kuksista maaseudulle tai ainakin kehyskuntiin eivät 

näyttäisi löytävän datasta tukea. 

Valtakunnallisesti loma-asuntojen kauppa on 

ollut kesäkaudella ennakoidun voimakasta ja 

viime vuosien trendistä olennaisesti poikkeavaa. 

Loma-asuntoja on Suomessa myyty heinäkuun 

loppuun mennessä vuonna 2020 kiinteistönvälit-

täjien toimesta yhteensä 2 785 kappaletta. Nousu 

näkyi myös Bo:ssa, jossa tehtiin yhteensä 125 % 

enemmän loma-asuntokauppoja kesä-heinäkuussa 

kuin viime vuonna. Voimakkain kysyntä kohdistuu 

kasvukeskusten lähialueille, maksimissaan noin 

1-2 tunnin automatkan etäisyydelle. 

Suomen Pankin mukaan uusia vapaa-ajanasunto-

lainoja (mökkilainoja) nostettiin kesäkuussa 2020 

enemmän kuin koskaan aikaisemmin, 154 miljoonan 

euron edestä, mikä on jopa 64 % enemmän kuin 

vuosi sitten vastaavana aikana.



PÄÄKAUPUNKISEUDULLA KÄYTETTYJEN 

ASUNTOJEN HINNASSA PIENTÄ NOUSUA, 

MUISSA KASVUKESKUKSISSA VAKAATA  

V. 2020, KUUKAUSITTAISET VAIHTELUT 

PIENIÄ

Vuosi 2020 ei ole lisännyt alueellista tasa-arvoa 

asuntojen hinnanmuodostuksessa Suomessa. Asun-

tokaupan hintakehitys on koko vuoden 2020 osalta 

positiviinen Helsingissä noin 4 % ja muualla Suo-

messa noin 2 %. Heinäkuu yksittäisenä kuukautena 

laski pääkaupunkiseudun hintoja alle 1 %:a verrattu-

na kesäkuuhun ja vastaavasti nosti muun Suomen 

hintoja noin 2 %. Myyntiajat eivät ole olennaisesti 

muuttuneet kesän aikana, joskin remontoidut, 

hyvällä sijainnilla varustetut kohteet ovat löytäneet 

ostajansa tavallistakin nopeammin. Bo:n myyntiaika 

on edelleen vakaa 66 vuorokautta, kun se valtakun-

nallisesti oli 104 vuorokautta. 

SYKSYYN POSITIIVINEN NÄKYMÄ, ELOKUU 

ALKANUT VILKKAANA

Elokuun lähestyessä puolta väliä, voidaan todeta 

syksyn asuntokaupan lähteneen vilkkaasti liikkeel-

le. Huhtikuisen markkinapysähdyksen aiheuttama 

suurin kasvurekyyli näyttää hieman tasaantuneen, 

mutta markkinalla näytettäisiin olevan sekä viime 

kuukausien että vuoden 2019 elokuun näkökulmas-

ta edelleen hyvässä vauhdissa 

Suomen suurin asuntojen markkinapaikka Etuovi.

com kertoo verkkosivuillaan, että heidän datansa 

perusteella kesällä voimakkaasti kiihtynyt kysyntä 

sekä koronakevään aiheuttama markkinan hiljen-

tyminen sitä ennen, ovat yhdessä jättäneet selvän 

vajeen tarjolla olevien asuntojen määrään esim. 

edelliseen vuoteen nähden. Vaikka esimerkiksi 

omakotitalojen kysyntä on ennätyskorkealla, niitä 

on laitettu myyntiin edellisvuotta vähemmän. Tämä 

tulee oman arviomme mukaan heijastumaan aina-

kin kahdella tavoin markkinatilanteeseen: hyväkun-

toisten ja kiinnostavien asuntojen ostoprosesseissa 

on enemmän kiinnostuneita ostajia kuin pitkään 

aikaan, mikä voi kasvukeskuksissa näkyä niiden hin-

noissa. Aivan varmasti yllä kerrottu vaje pitää myös 

myyntiajat hyvien kohteiden osalta lyhyinä. 



ASUNTOLAINAKATON NOSTAMINEN TUKEE 

OSALTAAN KAUPANKÄYNTIÄ JA ASUNTO-

LAINAMÄÄRISSÄ ON NÄHTY KASVUA

Finanssivalvonta nosti asuntolainojen lainaka-

ton kesäkuun lopussa takaisin 90 prosenttiin (95 

prosenttia ensiasunnon ostajille) asuntokaupan 

tukemiseksi. Pankit ovatkin raportoineet kesällä 

asuntolainahakemusten ja uusien asuntolainojen 

määrän kasvusta. Kun tähän lisätään heinäkuussa 

julkaistu kuluttajaluottamusindeksin positiivinen 

kehitys oman talouden osalta, on monta syytä us-

koa, että asuntokauppa tulee kehittymään positii-

visesti syksyllä, ellei mahdollinen uusi korona-aalto 

aiheuta markkinamuutoksia. 

Vapaarahoitteinen asuntojen uudistuotanto on 

laskemassa selvästi 2020 ja 2021. Vaikka tätä pyri-

tään julkisen vallan toimesta tasoittamaan tuetulla 

asuntotuotannolla, voi tämä uudistuotannon hiipu-

minen osaltaan myös tukea käytettyjen asuntojen 

hintakehitystä kasvukeskuksissa. 

KUKAAN EI PYSTY VARMUUDELLA ENNUS-

TAMAAN KORONAN JATKOVAIKUTUKSIA 

Kukaan ei tällä hetkellä pysty varmuudella enna-

koimaan koronan leviämistä ja mahdollisen toisen 

aallon jyrkkyyttä. On kuitenkin selvää, että yhteis-

kunnassa tullaan tekemään kaikki mahdollinen sen 

eteen, että jyrkkien ja kategoristen sulkutoimien 

sijaan pandemian torjuntaan käytetään ennemmin 

valikoituja ja kohdennettuja rajoitustoimia sekä ak-

tiivista testaamista. Myöskään henkinen shokkivai-

kutus ei syksyllä 2020 ole enää samaa luokkaa kuin 

aiemmin, vaikka sairastuvuus kääntyisi kasvuun. 

Näin ollen oletamme, että myöskään asuntokauppa 

ei tule reagoimaan samalla tavoin kuin se reagoi 

ensimmäiseen aaltoon huhtikuussa 2020.

Kansainvälisen koronatilanteen jatkuminen mah-

dollisesti haastavana, voi luonnollisesti hidastaa 

Suomen talouden toipumista, sekä näkyä vienti-

teollisuudessa kuluttajien mielialoihin ja osto-

voimaan osuvina lomautuksina ja irtisanomisina. 

Tällaisten toimenpiteiden vaikutus voi kuitenkin 

olla myös alueellisen keskittymiskehityksen kiihty-

minen, sillä korvaavia työpaikkoja löytyy varmasti 

eniten kasvukeskuksista, eikä esimerkiksi pieniltä 

tehdaspaikkakunnilta. Näin ollen niiden vaikutus 

voi olla samaan aikaan asuntokauppaan nega-

tiivinen paikallisesti, mutta vastaavasti suunnata 

muuttoliikettä ja kysyntää edelleen Suomen kasvu-

keskuksiin. 



 

DATA
ja tilastot



 

KÄYTETTYJEN ASUNTOJEN 

KAUPPOJEN LUKUMÄÄRÄ 

KASVUKESKUKSISSA

HEINÄKUUSSA 2020

”Vaikka omakotitalo-
jen kysyntä on ennä-
tyskorkealla, on niitä 

myyty hieman edellistä 
vuotta vähemmän.”

KAUPPAMÄÄRÄT HEINÄKUU 2020

Valtakunnallisten lukujen mukaan asuntojen kappa-

lemääräinen myynti kasvoi heinäkuussa kesäkuu-

hun nähden edelleen 3,4 %. Bo LKV:ssa kesäkuun 

kappalemääräinen myynti oli 68 % suurempi kuin 

syvimmässä kuopassa huhtikuussa. Kesäkuu oli 

myös kappalemääräisesti 22 % korkeammalla kuin 

toukokuu ja ensimmäistä kertaa koronan jälkeen 

kappalemääräinen myynti ylitti kuukausitasolla 

komeasti edellisen vuoden vastaavan kuukauden, 

ollen 33 % korkeammalla kuin viime vuoden kesä-

kuussa.

 

    2019          2020

44 %  
KASVUA 

EDELLISVUODEN 

HEINÄKUUHUN NÄHDEN  

Lähteet: KVKL Hintaseurantapalvelu ja Bo LKV  

    KT 47 %        RT 26 %        OKT 27 %

2019

    KT 49 %        RT 25 %        OKT 26 %

2020*

*Käytettyjen asuntojen jakauma 



 
(vertailussa 05 - 06 2019)

KOKO TOIMIALAN KÄYTET-

TYJEN ASUNTOJEN KESKI-

MÄÄRÄINEN MYYNTIAIKA

 05 - 06 2020  

37 %
LYHYEMPI 

MYYNTIAIKA 

”Bo:n keski-
määräinen myyntiaika 

touko-kesäkuussa 
oli 66 päivää.” 

MYYNTIAJAT 05 – 06 2020

Bo LKV:n myyntiajat ovat 37 % maan keskiarvoa 

lyhyemmät. Touko-kesäkuussa 2020 käytettyjen 

asuntojen myyntiaika oli Bo:lla keskimäärin 

66 päivää, kun koko toimialalla se oli 104 päivää. 
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    BO          TOIMIALA

Lähteet: KVKL Hintaseurantapalvelu ja Bo LKV  



 

ERITYISET PIIRTEET 

PAIKALLISISSA MARKKINOISSA  

Yhteisten piirteiden ohessa jokaisessa kasvukeskuksessa näkyy omia erityispiirteitään. 

Paikallista kuluttajakysyntää ohjaa lokaalin tarjonnan ohella kaupunki- ja yhdys-

kuntarakenne sekä osittain paikallinen keskustelu ja tunnelma.  



Espoossa perinteiset ranta-alueet ovat edelleen asi-

akkaita kiinnostavia (Westend, Haukilahti, Nuotta-

niemi), mutta myös uudemmat, kauempana olevat 

Espoon ranta-alueet ovat nousussa.  

Vantaalla Tikkurila, Kartanonkoski ja Ylästö pitävät 

edelleen pintansa. Kivistö on nousussa. 

Porvoon vetovoima pääkaupungin läheisyydessä 

sijaitsevana idyllinä jatkuu edelleen. Siellä myös 

keskusta-alue kiinnostaa. 

Koronan mahdollinen toinen aalto nousee keskus-

telujen tasolla esiin asiakkaiden kanssa, mutta se ei 

ole vaikuttanut päätöksiin  

PÄÄKAUPUNKISEUTU

Syksy näyttää pääkaupunkiseudulla vilkkaalta. Asia-

kaskäyttäytyminen ei ole koronan vaikutuksesta 

asuntokaupassa muuttunut muutoin kuin esittelyjen 

osalta – pääosa esittelyistä on yksityisesittelyjä; 

asiakkaat lähestyvät itse aktiivisesti ja ehdottavat 

esittelyä odottamatta yleisesittelyä. Hyväkuntoisten 

kohteiden osalta päätöksiä tehdään nopeasti. Kiin-

nostus loma-asumiseen ja omakotitaloasumiseen 

on kasvanut; etenkin kesällä on ollut kova kysyntä 

pihallisista asunnoista. Myös pidempään myynnis-

sä olleet kohteet kauempana keskustasta vetävät 

väkeä tällä hetkellä. 

Niin Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla ostajat 

haluavat lisää tilaa. Mm. työhuone kiinnostaa nyt 

monia. Luonnon läheisyyttä arvostetaan, ja jos osta-

jalla ei ole mahdollisuutta omaan pihaan, on ainakin 

terassiparveke toiveissa. Vaikka keskusta kiinnos-

taakin, ostettavan asunnon keskeisestä sijainnista 

voidaan olla valmiita tinkimään, jos kauempana 

on mahdollisuus saada esim. työhuone. Porvoon 

alueen kiinteistökaupassa uudehkot ja hyväkuntoi-

set kohteet kiinnostavat. 



TAMPERE  

Asuntojen ostajat ovat olleet koko korona-ajan 

liikkeellä. Toukokuusta lähtien myös myyjät ovat 

aktivoituneet hetkellisen hiljaiselon jälkeen ja kesän 

asuntokauppa on käynyt erinomaisesti ja viime-

vuotisia lukuja ylittäen. 

Omakotitalokauppa käy normaalisti, kuten myös 

vuodenaikaan kuuluu. Kaupaksi käy nyt myös 

kalliimman hintaluokan kohteet. Kesä ja viimeaikai-

set kokemukset vaikuttavat erityisesti pihallisten 

kotien myyntiin. Myös uudiskauppa nostaa ilahdut-

tavasti päätään hiljaisemman kevään jälkeen. Eri-

tyisesti käy kaupaksi hyvillä ja valmiiksi suosituilla 

alueilla olevat uudiskohteet. 

Tampereella keskusta-alue on kestosuosikki. 

Nousevia alueita ovat esim. Vuores ja Risso, mistä 

omakotitalot liikkuvat todella nopeasti. Välittäjillä 

on jopa jonossa asiakkaita, jotka haluavat muuttaa 

nimenomaan näille alueilla, tai näiden alueiden 

sisällä suurempaan asuntoon.

Tällä hetkellä monelle myyjälle jopa rahasummaa 

tärkeämpää on, että ostaja pystyy tekemään eh-

dottoman tarjouksen, jolloin kauppapäivä voidaan 

määritellä jo tarjousvaiheessa. Lainaehdollinen tar-

jous saattaa pitkittää kauppaa kaksi tai kolmekin 

viikkoa ja oman asunnon myyntiehdollinen tarjous 

jopa useita kuukausia.

Suuri osa ostajista on valmiita tekemään kaupan 

nopeasti, mutta pankkien ajoittain hidas toiminta 

on haaste kaikille osapuolille. Osakehuoneistojen 

sähköinen kaupankäynti on helpottanut tilannetta 

kevään ja kesän aikana jonkin verran, mutta kaikis-

sa osakekaupoissakaan sitä ei vielä voi hyödyntää.

Loma-asuntojen myynti on jatkunut loppukesällä 

voimakkaana verrattuna aiempiin vuosiin.



TURKU

Kaupankäynti on ollut vireää kevään tapahtumien 

jälkeen. Isot terassit ja täysin muuttovalmiit kohteet 

ilman minkäänlaisia remontointihuolia kiinnostavat 

ostajia. Toisaalta tietyn ostajaryhmän ikisuosikkeja 

ovat täysin oman maun mukaiseksi remontoitavat 

kohteet, sikäli kuin remonttitarve on huomioitu 

myös hinnassa.

Yhä enemmän suosiotaan kasvattavat kohteet, 

joissa on tarjolla oma piha tai ainakin terassi. 

Ostajat hakevat selvästi omaa rauhaa ja tilaa. 

Vapaa-ajan kohteita on myös Turun alueella viime 

aikoina myyty enemmän kuin vuosiin. 



LAHTI 

Heinäkuu oli keväällä Lahdessa selvästi näkyneen 

koronatilanteen jälkeen asuntokaupassa vilkkaampi 

kuin viime vuonna.

Keväällä päätään nostanut loma-asuntobuumi ja 

kiinnostus omakotitaloja ja pihoja kohtaan jatkuu. 

Ostajat etsivät hyväkuntoisia, muuttovalmiita ja 

uudehkoja omakotitaloja. Tällä hetkellä ne mene-

vät nopeasti kaupaksi ja hintataso on hyvä, jopa 

normitasoa hieman korkeampi. 

Kariston omakotitaloalue on tällä hetkellä erityisen 

vetovoimainen. Kehittyvä Renkomäki on alueena 

nousussa. Alueelle rakennetaan koko ajan lisää 

sekä rivitaloja että omakotitaloja. Myös alueen 

palvelut kehittyvät.



JYVÄSKYLÄ

Kesä-heinäkuussa asuntokauppa elpyi Jyväskyläs-

sä huippuvuosien tasolle.  

Koronan huhti-toukokuussa aiheuttama patouma 

markkinassa purkautui, kun aurinko alkoi paistaa 

ja kuluttajien pelot hälvenivät. Kesäkuussa Jyväs-

kylässä myytiinkin kiinteistönvälittäjien välityksin 

187 käytettyä asuntoa, joka on hurja määrä, kun 

esimerkiksi 2019 kesäkuussa vastaava luku oli 129 

asuntoa. Heinäkuussakaan kiinteistönvälittäjät 

eivät ehtineet lomailla, koska kauppoja tehtiin 165 

kappaletta. Luku on kova, koska se ylittää heinä-

kuun 10 vuoden kauppakeskiarvon (161 kauppaa) 

Jyväskylässä.

Ensimmäisellä vuosipuoliskolla asuntojen myyn-

tiajat pysyivät totutulla tasolla poikkeuksellisesta 

keväästä huolimatta. Käytettyjen asuntojen keski-

määräinen myyntiaika oli Jyväskylässä 107 vuoro-

kautta. Omakotitalosta kauppa syntyi keskimäärin 

129 myyntipäivän jälkeen ja kerros- sekä rivitalo-

asunnot löysivät ostajansa hieman alle 100 päiväs-

sä.

Erityispiirre kesän asuntokaupassa on ollut, että 

remontoidut, kauniit ja muutto valmiit kodit löytä-

vät ostajan selvästi muita nopeammin. Kauniiden 

asuntojen lyhyemmät myyntiajat indikoivat yleensä 

myös parempaa kauppahintaa ja näin remonttitai-

toinen voisi saada työstään myös mukavan kor-

vauksen asunnon hinnan nousun myötä.  



KUOPIO 

Koronarajoitusten purku näkyi välittömästi asunto-

kaupassa positiivisesti. Ihmiset lähtivät liikkeelle ja 

kaikenlaiset asunnot ovat käyneet hyvin kaupaksi. 

Etenkin uudehkot omakotitalot ja rivitaloasunnot 

(3-4h, k, s) menevät nopeasti ja kysyntä on edel-

leen kova. Hintojen laskua ei ole ollut näkyvissä. 

Asuntoja on myyty jopa täyteen hintaan ja ylikin.

Elokuu on alkanut vilkkaasti. Erityisesti omakotita-

lojen ja rivitaloasuntojen kysyntä ylittää tarjonnan. 

Mökkien ja vapaa-ajan asuntojen kauppaa rajaa 

lähinnä laadukkaiden kohteiden saatavuus. Kes-

kustan lähialueet ovat suosittuja ja niissä erityisesti 

hyväkuntoiset omakotitalot, paritalot, mm Niira-

lan Linnanpellon alueella. Uusista alueista Saaris-

tokaupunki on erityisen suosittu nuorten lapsiper-

heiden keskuudessa. Alueella on tarjolla kaikkia 

asumismuotoja, kt, rt, okt. Nyt rakenteilla oleva 

Hiltulanlahti on myös lapsiperheiden suosiossa. 

Siellä korostuvat maalaismaisemat ja rauhallinen 

luonnon läheinen ympäristö, 



OULU

Loppukevät sekä kesäkuu olivat Oulussa vilkkaita 

kauppakuukausia. Jo keväällä myyntiä pohtineet, 

uskaltautuivat viimeistään alkukesällä laittamaan 

asuntonsa myyntiin. Heinäkuu oli odotetusti hie-

man rauhallisempi, mutta heinäkuun loppupuolelta 

lukien vauhti on kiihtynyt. Oululaisessa asuntokau-

passa näyttäisikin olevan tulossa vilkas syksy.

Loma-asuntobuumi on ollut Oulun seudulla melko 

rauhallinen. Kohtuuhintaisten omakotitalojen 

yleisissä esittelyissä on kävijöitä ollut erittäin hyvin 

ja monet kaupat ovat toteutuneet pyyntihinnalla 

tai lähelle sitä. Ostajat ovat kiinnittäneet tavallista 

enemmän huomiota pihojen rauhallisuuteen sekä 

viihtyvyyteen. 

Ostajat ovat erityisesti kiinnostuneita kodeista, 

joihin ei ole tarve tehdä suurempia remontteja. 

Pihan tai parvekkeen tarve on lisääntynyt. Toivo-

taan omaa rauhaa, mutta samalla sijaintia lähellä 

palveluita tai hyviä bussiyhteyksiä.

Puistojen läheisyys sekä ulkoilumahdollisuudet 

ovat yhä useammalle ostajalle tärkeä kriteeri 

asuinalueen valinnassa. Mahdolliset latu- ja pyöräi-

lyreitit tai muut ulkoliikuntapaikat lähellä kotia ovat 

vahvaa plussaa ostajille. 

Alueista erityisen vetovoimaisia ovat mm. Ritahar-

ju, Metsokangas ja Hiukkuvaaran suuralue. Uu-

dehkot talot luovat turvaa ja huoletonta asumista 

pitkään. Näitä alueita yhdistävät myös monipuo-

liset urheilumahdollisuudet. Kempeleen kunta on 

erityisesti lapsiperheiden suosiossa.



SUOSITUKSET ASUNTOKAUPPAA 

HARKITSEVILLE 

Elämäntilanteen ja asumistarpeiden sitä puoltaessa 

asuntokauppaa ei kannata lykätä, koska se on yksi 

keskeisimmin elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä. 

Asuntomarkkinan tilanne, asuntorahoituksen mah-

dollisuudet sekä markkinadata kertovat, että tilan-

ne on asuntokauppaa harkitsevalle varsin suotuisa.    

Asuntomarkkina ja asuntorahoitus 

   Keväinen markkinahäiriötilanne on selvästi pois 

     tunut ja odotuksissa on vilkas syksy 

   Asuntorahoitusta on saatavilla ja lainakattoa        

     nostettiin kesäkuussa 90 prosenttiin (95 pro 

     senttia ensiasunnon ostajilla)  

   Korkojen ennustetaan pysyvän alhaalla pitkään 

   Myyntiajat ovat edelleen lyhyitä ja hintatasossa 

     ei näy muutoksia

Suositukset myyjälle 

Myyjän näkökulmasta tilanne näyttää tällä hetkellä 

siltä, että ostajia ja ostokiinnostusta on juuri nyt 

enemmän, kuin markkinalla olevia hyviä relevant-

teja kohteita. Myyjän ei tarvitse pelätä, että aina-

kaan kasvukeskuksissa olisi huono hetki lähteä 

myymään asuntoa. Toisaalta koronan jälkeisessä 

taloudellisessa ympäristössä voimakkain asuntojen 

hintojen nousu voi olla takana, ja nyt voi olla hyvä 

hetki tehdä kaupat nykyisellä hintatasolla. 

Suositukset ostajalle  

Mikäli omat asumistarpeet sitä puoltavat ja oman 

talouden perusta on kunnossa, ei ole mitään syytä 

jättää asuntokauppaa tekemättä markkinassa, joka 

toimii hyvin. Asuntojen tulevalla hintakehityksellä 

voi spekuloida, mutta jos asunnon ostaja on myös 

asunnon myyjän roolissa kuten tavallista, ei kan-

nata jäädä odottelemaan spekulatiivista hintojen 

laskua, koska oman myytävän kohteen arvon lasku 

söisi hyödyn mahdollisesti edullisemmasta ostohin-

nasta. Väliraha ratkaisee! 

MITÄ TULISI EDELLYTTÄÄ 

KIINTEISTÖNVÄLITYSLIIKKEELTÄ 

Digitaalisten työkalujen hallinta, kuten 

esim.  DIAS-kauppa, 3D-esittelyt, sosiaali-

sen median rooli markkinoinnissa jne. 

Luotettavan ja turvallisen toimijan maine 

Myyntiä on tukemassa vahva brändi ja 

aktiivinen monikanavainen markkinointi 



LISÄTIETOJA

Tuomo Räsänen, toimitusjohtaja 

Bo Family Group Oy

040 718 2840 

tuomo@bo.fi 

Saara Murtovaara, aluejohtaja 

pääkaupunkiseutu ja Porvoo Bo LKV

040 764 4317 

saara@bo.fi 

Nina Raudaskoski, aluejohtaja 

Turku Bo LKV

040 358 0249,  

nina.raudaskoski@bo.fi
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