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Agenda 

 Kaupungistuminen näkyy ja tuntuu 

 Rakennusbuumi käynnissä kasvukeskuksissa 

 Markkinaodotukset koroista pohjilla, pitkään 

 Asuntomarkkinat jakautuneet kolmeen 

 Ei kuplaa, mutta yksiöissä lämmintä 

2 



Rakentaminen talouskasvun veturi 

3 



Väestöennuste 2015-2040 

Tilastokeskus 2015 Vuosien 2010-2014 trendi 

Oulu 

Helsinki 

Tampere 

Lähde: VTT:n Asuntotuotanto 2040 



Kaupungistumisen trendi näkyy  

Pohjolan perukoille asti 
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Kolme keinoa korjata kuntien 

osaoptimointi ja lisätä asuntotuotantoa 

 Kunnan taloudesta huolestuneiden virkamiesten ja 

poliitikkojen tärkeyslistalla pienituloisia houkuttelevat 

kerrostalot eivät korkealla. Tuovat verotuloja vähän, 

käyttävät palveluita paljon. Lopputuloksena asumisen hinta 

korkealla, pullonkaula pieni- ja keskituloisilla palvelualoilla. 

 

1) Kuntaliitokset 

2) Metropolihallinto 

3) Keppi ja porkkana valtiovallalta 

 Länsimetro (Espoo), Kehärata (Vantaa), Raide-Jokeri (Helsinki), 

Pikaraitiotie (Tampere) 
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Rakentaminen vetää talouskasvua 
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Rakennusbuumi meneillään 
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Uusia asuntoja tulossa Helsinki ei tee työtä yksin 



Rakennusbuumi meneillään 
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Uudet asunnot kompakteja Ja sijainnit hyviä 



Rakennusluvat: kerrostaloja tulossa 
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Lainarahan hinta alhaalla 
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Euriborit voittivat korkosodan 
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Euriborit pakkasella 
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Ja suunta vieläkin alas 

14 



Marginaalit laskusuunnassa 

15 



Lyhennysvapaat jatkuvat tiskin alta 

16 



Suomalaiset velkaantuvat nyt  

taloyhtiöiden kautta 
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Kysyntä kasvussa kaupungeissa 
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Asuntojen hinnat erillään 

19 



Kaupunkien ytimet pitävät pintansa 
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Asuntojen hinnat eivät karanneet 
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Pienien asuntojen kysyntä kovaa 
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Yksiöiden hinnat omille teille Mitä tapahtui 2008? 



Kysymyksiä? 
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Vastuunrajoitus 
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Tähän esitykseen sisältyvät ja sen esittelyn yhteydessä suullisesti tai muutoin annetut 
tiedot, kannanotot, analyysit, arviot ja suositukset (”Tiedot”) perustuvat julkisiin 
lähteisiin ja esittäjän omiin näkemyksiin ja mielipiteisiin. Esittäjä voi muuttaa Tietoja 
sekä omia näkemyksiään ja mielipiteitään ilman ennakkoilmoitusta. Tietojen 
hyödyntäminen tapahtuu kaikilta osin hyödyntäjän omalla vastuulla.  Suomen 
Hypoteekkiyhdistyksen konserniin kuuluvat yhtiöt eivät takaa Tietojen oikeellisuutta 
tai täydellisyyttä eivätkä vastaa vahingoista, joita Tietojen käyttämisestä voi käyttäjälle 
tai kolmannelle taholle seurata. Tietoja ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi taikka 
suositukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä kiinteistö, asunto-osake tai 
rahoitusväline. 
 
Esityksen tai sen osan kopioiminen tai suora lainaaminen on kielletty ilman Suomen 
Hypoteekkiyhdistyksen lupaa. 
 


