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♫ ♪ Pikkulinnut laulavat ♫ ♪
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Pakkomyyntejä
 Helsingissä 2015 rakennettu kerrostalo isolla yhtiölainalla
 Lyhennysvapaat loppuivat  30/120 asuntoa heti myyntiin, sijoittajia ja omistajia

Talletuskorot negatiivisiksi, ehkä myös asuntolainat 
 Sveitsissä ja Tanskassa talletukset jo negatiivisella korolla, kohta myös euroalueella

Sijainti, sijainti, sijainti
 Ennen riitti autoväylä vieressä tai tiheä bussipysäkki 1km säteellä, nyt vaaditaan 

raidepysäkkiä 600m päästä – vuokralaiset vaativampia

Rinteen hallituksen vaikutukset asuntomarkkinoille puheen tasolla
 Ei tunnin junia, ei pelkkää julkista tuotantoa, ei merkittäviä muutoksia sääntelyyn

Rakennusliikkeen konkurssilta ei ole suojaa
 Omera meni nurin – Ritva menetti rahansa
 RS-järjestelmä tarkkailun alla, samoin osa rakennusyhtiöistä



Suomi vanhenee ja vähenee
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Kaupungistuminen polarisoi
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Change in 2018 Ennuste vuoteen 2040

Lähde: Hypo, Tilastokeskus



Kaikki haluavat keskustoihin
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Rakennusbuumi ei osu tasan
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10 kasvukaupunkia: Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Kuopio, Joensuu, Seinäjoki



Omakotitalojen aika tuli ja meni?
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Nurmijärvi-ilmiö

Kaupunkien
voittokulku



Tampereen rakentaminen erottuu
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Hinnat osoittavat eri suuntiin
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Asuntomarkkinat pirstaloituvat
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Asuntokauppojen määrä 2018



Vakaus valttia asuntomarkkinoilla
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Ei asuntokuplaa tai -alea Suomessa

13



How low can you go?
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Korkojen pitkä marssi alas
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Rahaa tulee ovista ja ikkunoista
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Pienet asunnot sijoittajien salkkuihin
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Uutta sääntelyä tulossa
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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.


