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Hypon Asuntoluottoluokitus avaa 
asuntomarkkinoiden kehityksen maan  
kaikissa kunnissa. Hypo-luokitus  
tarjoaa tietoa ja turvaa asunnonostoa 
suunnitteleville kansalaisille. Samalla 
se kirittää kuntapäättäjiä parantamaan 
alueellisia asuntomarkkinoita.
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ja Turun keskeisten puolueiden 
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myöhemmin

Palvelut, harrastukset, ystä-
vät ja omaiset sekä saavu-
tettavuus nousevat yhdessä 
jopa työpaikan ohi, kun ih-
miset etsivät asuinpaikkaa. 
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Asuntolaina Hypon takuulla
Hae asuntolainaa Hyposta. Me takaamme, että käymme lainaneuvotteluissa läpi  
kaiken sen, mitä tarvitset tietää asuntokaupan rahoituksesta ja lainajärjestelyistä.  
Hypo on maan ainoa asuntomarkkinoihin ja -rahoitukseen keskittynyt luottolaitos.

PAREMPAAN ASUMISEEN.  
TURVALLISESTI.

Suomen Hypoteekkiyhdistys | Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Yrjönkatu 9 A, 00101 Helsinki, puh. (09) 228 361, fax (09) 647 443
hypo@hypo.fi | www.hypo.fi

Me emme tiedä, millaista kotia haet.  
Mutta tiedämme asuntolainoista kaiken muun.
Älä ota asuntolainaa kysymättä Hyposta.

Ota yhteyttä! Lainahakemuksen voit kätevästi täyttää  
nettisivullamme hypo.fi.  
Hypossa saat helposti henkilökohtaista palvelua.

• Hypo on Suomen vanhin valtakunnallinen 
luottolaitos ja aidosti vain asunto-
rahoittamiseen erikoistunut 
asuntorahoituksen asiantuntija

• Tarjoamme kilpailukykyisen, läpinäkyvän 
hinnoittelun ja joustavan palvelun

• Räätälöimme lainapäätökset viipymättä

• Asuntolaina ilman pankkiasioinnin  
keskittämistä tai pankkisuhteen  
vaihtamisen vaivaa

HAE  
LAINAA 

hypo.fi
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Koronapandemiaa on takana jo yli vuosi ja etätyön 
yleistymisestä on keskusteltu ja kirjoitettu run-
saasti. Tämän ovat huomanneet myös poliitikot. 
Perinteinen keskittämistä vastustava maaseutu-

puolue keskusta on ottanut etätyön yleistymisen teemak-
seen. Sehän sopii, kun tulossa ovat kuntavaalit, joissa jako 
kaupunkien ja maaseudun välillä on esillä. Myös kokoomus 
tuntuu ennakoivan, että etätyömurroksen seurauksena osa 
suomalaisista haluaisi muuttaa kaupungeista takaisin maa-
seudulle.

Tästä lehdestä voit lukea Taloustutkimuksen kyselystä, 
josta näkemykselle ei oikein löydy pohjaa. Ne valkokaulus-
työntekijät, joille etätyö on mahdollista, suuntautunevat jat-
kossakin kaupunkeihin myös muiden tekijöiden kuin työn 
vuoksi – vaikka voisivat valita asuinpaikkansa myös kauempaa.

Kyselyssä myös vahvistuu jako kasvukolmioon, erityises-
ti pääkaupunkiseutuun sekä muuhun maahan vastaajien iän 
mukaan. Selvästi yli puolet 25–34-vuotiaista valitsisi asuin-
paikakseen pääkaupunkiseudun, kun Pohjois- ja Itä-Suomen 
alueilta vain 16 prosenttia valitsee joko pääkaupunkiseudun, 
Tampereen tai Turun.

Kaupunkien vetovoima ei näytä katoavan. Kyselyn perus-
teella lasten ja lastenlasten asuinpaikka voi heijastua kasvu-
kaupunkien asuntokysyntään uudella tavalla tulevaisuudes-

sa. Yksi yllätyksistä oli nimittäin se, miten tärkeäksi lähei-
set nousivat yli 65-vuotiaiden ryhmässä, kun kysyttiin tär-
keintä yksittäistä tekijää asuinkaupungin ja itse asunnon 
valinnassa.

Jakolinja näkyy myös asuntojen hinnoissa. Pääkau-
punkiseudulla asuntolainat ovat selvästi suurempia kuin 
muualla Suomessa. Omistusasuntoon kiinnipääsy on yhä 
vaikeampaa muuttovoittokaupungeissa.

Hallitus onkin hiljattain nostanut ensiasunnon ostaji-
en asunnon hankintaa helpottamaan tarkoitetun asp-lai-
nan enimmäismäärää. Tämän pitäisi auttaa kaupunkiin ha-
luavia 25–34-vuotiaita. Ongelmaksi on kuitenkin tulkittu se, 
että pankki voi myöntää lainan, kun asp-tilille on säästet-
ty kymmenen prosenttia asunnon hankintahinnasta (US 
13.4.2021). Säästöosuus on korkea, kun ensiasunnon osto-
hinnasta voi muutoin kattaa 95 prosenttia lainarahalla. 

Loppujen lopuksi kyse on siitä, että asuntojen hinnat 
kasvukaupungeissa nousevat, jos asuntotarjontaa ei ole tar-
peeksi. Tämän toteavat myös useat pormestariehdokkaat.

Tästä Hypon ja Uuden Suomen kaupallisessa yhteistyös-
sä tekemästä lehdestä voit lukea tarkemmin niin suomalais-
ten kuin pormestariehdokkaidenkin näkemyksistä. Antoisia 
lukuhetkiä!

Etätyömurros tuli 
– kaupungit vetävät edelleen

Lyhyt oppimäärä 
suomalaiseen 

vaurastumiseen

Suomen Hypoteekkiyhdistys päätet-
tiin perustaa alkukesällä 161 vuotta 
sitten Haminassa pidetyssä yhtiöko-
kouksessa. Juhlapäiväämme vietäm-
me lokakuussa muistona siitä, että 
senaatti hyväksyi hypoteekkiyhdis-
tyksen säännöt 24.10.1860. Seuraava-
na kesänä 1.6.1861 hypoteekkiyhdis-
tyksen ylimääräisessä yhtiökokouk-
sessa ”enemmistö tahtoi kuiten-
kin uskaltaa yrityksen” eli käynnis-
tää toiminnan ja ryhtyä hakemaan 
rahoitusta markkinoilta jäsentensä 
rahoitustarpeiden ratkaisemiseksi – 
vaikka kansalliset ja kansainväliset 
talousolot olivat varsin epävarmat.

Hyvä, että uskalsivat, sillä ilman 
tuota uskallusta ei nykyistä, Suomen 
ainoaa asumiseen ja asuntorahoituk-
seen erikoistunutta Hypo-konsernia 
olisi suomalaisilla finanssi- ja asunto-
markkinoilla. 

Kuluvalla vuosituhannella finans-
si- ja valtiokriisit ensin ja globaali ko-
ronapandemia sitten ovat myllertä-
neet kansainvälisiä finanssimarkki-
noita. Sääntelyn kiristymisen jälkeen 

kansainvälinen luottamus ja kansalli-
nen vakaus ovat entistäkin tärkeämpiä. 
Hypo-konsernille on myönnetty va-
kaat kansainväliset AAA- ja BBB-luot-
toluokitukset (S&P Global Ratings) ja 
konserni on vakaa erityistoimija kan-
sainvälisillä katettujen joukkolainojen 
markkinoilla (covered bonds). Olem-
me pitäneet hyvää huolta 161 vuotta 
sitten päätetystä uskalluksesta. 

Käsissäsi oleva lehti on tuotettu ko-
ronan keskellä juhlistamaan konser-
nimme emoyhtiön yli 160-vuotista tai-
valta entisen toimitusjohtajamme, se-
naattori J.V. Snellmanin kansanvalis-
tushengessä: Kerromme asuntomark-
kinoiden uusista ilmiöistä avoimesti ja 
ymmärrettävästi. Puhumme asunto-
markkinoiden kehityksestä vahvasti 
kaupunkilaisesta näkökulmasta, ja sii-
nä näkyy keskeisesti senaattori Otto 
Stenrothin johdolla vuonna 1927 pe-
rustetun kaupunkijuuripankkimme 
Suomen Asuntohypoteekkipankin vai-
kutus.

Asuntohypoteekkipankki oli suo-
malaisen asunto-osakeyhtiörahoituk-

sen pioneeri ja sen erityistarkoitukse-
na oli pahenevan asuntopulan poista-
minen kasvavista kaupungeista. Pank-
ki fuusioitiin Suomen Hypoteekkiyh-
distykseen vuonna 1979, mutta tehtävä 
on edelleen ajankohtainen. Kasvavien 
suurkaupunkien vetovoimaa ei edes 
globaali korona ole pysäyttänyt. Päin-
vastoin. Pääkaupunkiseudulla, Tampe-
reella ja Turussa rakennettavaa, ostet-
tavaa, vuokrattavaa, korjattavaa ja ra-
hoitettavaa riittää pitkälle tulevaisuu-
teen saakka.

Kaupunkilainen asuminen ja oman 
kodin omistaminen ovat edelleen kan-
salaisten kestotoiveita. Globaalisti uu-
distuvat pankkisääntely- ja rahamark-
kinavaatimukset tukevat toiveen tur-
vallista toteuttamista, kunhan suo-
malaisten asuntolainat pysyvät koh-
tuullisen kokoisina ja pituisina sekä 
säntillisesti lyhentyvinä. 

Meidän olisi kansallisesti syytä toi-
mia sillä tavoin, että kaupunkilainen 
omistusasuminen olisi mahdollisim-
man monen kaupunkilaisen ulottuvilla 
heidän taustoistaan riippumatta. 

Pääkirjoitus Jenni Tamminen, päätoimittaja

”Asuntojen hinnat 
kasvukaupungeissa 

nousevat, jos 
asuntotarjontaa ei ole 

tarpeeksi.” 

Oma kaupunkilainen koti on oiva 
oman talouden peruskallio, jonka rin-
nalla on hyvä sijoittaa pitkäjänteisesti 
muualle kuin sijoitusasunto- ja mökki-
markkinoille. 

Oma kaupunkilainen koti, osakkeet 
ja metsä. Siinä lyhyt oppimäärä suoma-
laisten vaurastumisen tielle. Nyt jos 
koskaan täytyy taas rohkeasti ”tahtoa 
kuitenkin uskaltaa yrityksen” nousta 
vauraiden Pohjoismaisten naapurei-
demme rinnalle. Kaupunkilaisen omis-
tusasumisen määrätietoinen lisäämi-
nen on oiva, kaikille tuttu ja turvalli-
nen keino nousta takaisin AAA-maaksi.

Ari Pauna, toimitusjohtaja
Hypo
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Korona-aika on osoittanut kaupun-
kien vetovoiman, sillä asuntokaup-
pa on kiihtynyt kasvukaupungeis-
sa erityisesti tämän vuoden aikana 
niin, että kysytyimmistä asunnois-
ta halutuimmilla alueilla käydään jo 
aikakilpailua, jonka nopein tarjoaja 
voittaa.

Silti tulevaisuudessa kaupunkien 
omat ominaisuudet, palvelut ja työ-

Asumiseen ja kotiin liittyvät kysymykset 
puhuttelevat ihmisiä aina ja kaikkialla, 
mutta kuntavaalien alla keskustelupöytään 
ovat tulleet korostetusti asuntojen hinnat 
sekä rakentaminen ja kaavoitus.

paikat määräävät yhä ratkaisevammin 
sen, mihin ihmiset haluavat muuttaa. 
Kaupungit vetävät siitäkin huolimatta, 
että hinnat nousevat ja erityisesti en-
siasunnon ostajat ovat vaikeuksissa.

Suurin muuttopaine ja asuntojen 
kysyntä kohdistuu aina vaan pääkau-
punkiseutuun, Tampereeseen ja Tur-
kuun. Kaikki houkuttelevat asukkaita 
työmahdollisuuksilla ja vilkkaalla kult-

Juhana VartiainenAnni Sinnemäki Nasima Razmyar

1. Omistusasuminen on edelleen 
yleisin asumismuoto myös Helsingis-
sä. Sekä vuokramarkkinan että omis-
tusmarkkinan on toimittava Helsin-
gissä hyvin ja kumpikin estää toisen 
markkinan ylenpalttista heilahtelua. 
Toivon, että helsinkiläisillä on mahdol-
lisuus halutessaan päästä omistusasu-
miseen kiinni jo nuorenakin. Monel-
le oman asunnon osto on tärkeä saa-
vutus, joka ryhdistää elämää ja opettaa 
hyvää taloudenpitoa.

2. Aion edistää. Olennaista on suun-
nitella ja rakentaa viihtyisää Helsinkiä. 
Tarvitsemme tontteja ja vapaarahoit-

1. Helsingissä omistusasuntojen  osuus 
on noin 41 prosenttia asuntokannasta, 
kun taas vertailuksi vuokra-asunnoissa 
asuu noin 45 prosenttia kaikista asun-
tokunnista.

Omistusasuminen on tärkeä osa 
Helsingin asumista. Tärkeää on myös 
se, että kaikenlaisia asuntoja löytyy 
kaikista kaupunginosista. Tässä ta-
voitteessa auttaa Helsingin tuore asu-
misen ja maankäytön ohjelma, jos-
sa on määritelty tavoitteet sekä vuok-
ra- että omistusasuntojen lisäämiselle. 
Tasapainoista hallintamuotojakaumaa 
edistetään kaikkialla kaupungissa, jot-
ta jokainen kaupunginosa olisi viih-

1. Helsinkiläisistä noin 45 prosenttia 
asuu omistusasunnossa. Luulen, että 
taso pysyy aika samanlaisena jatkossa-
kin. Helsingissä asumismuotoon vai-
kuttaa väestörakenne sekä asumisen 
hinta. Erityisesti nuorilla on yhä han-
kalampaa päästä kiinni omistusasu-
miseen. Se on kuitenkin suurimman 
osan haaveena. Kaupungin pitää tarjo-
ta myös kohtuuhintaista ja monipuo-
lista omistusasumista.

2. Meidän on kehitettävä malleja, joil-
la omistusasumiseen pääsee helpom-
min kiinni. Ensiasunnon ostajille asun-
tosäästäminen on hidasta, kun samaan 

Helsinki

teisia asuntoja, sillä riittävä rakenta-
misen volyymi on myös ainoa kestävä 
tapa vaikuttaa asumisen hintaan. Olen 
myös hieman huolissani siitä, johtaako 
vireillä oleva ehkä turhankin ponteva 
kotitalouksien velkaantumisen säätely 
siihen, että nuorten kotitalouksien on 
aiempaa vaikeampi päästä kiinni omis-
tusasuntoon.

3. Helsinki on hieno ja selvästikin ve-
tovoimainen kaupunki. Niin uusille 
tulijoille kuin uusia asumisratkaisuja 
tarvitseville helsinkiläisille pitää löy-
tyä eri puolilta Helsinkiä kiinnostavia 
omistusasuntokohteita. Helsingissä on 
viihtyisiä ja omaleimaisia kaupungin- 
osia, mikä lisää omistusasujien kiin-
nostusta. Omistusasunnon hankinta 
Helsingistä on osoittautunut myös his-
torian valossa hyvin kannattavaksi. Us-
kon, että näin on vastedeskin. Haluan 
myös pitää Helsingin kunnallisvero- 
prosentin alhaisena, mikä on tärkeää 
kaupungin elinvoiman kannalta.

tyisä ja mahdollistaisi monenlaisten 
asumismieltymysten toteuttamisen. 
Omistusasumisen lisääminen aiem-
min vuokravaltaisella alueella on nos-
tanut esimerkiksi Myllypuron vetovoi-
maa ja viihtyisyyttä.

2. Helsingissä kaikkein keskeisintä 
on rakentaa riittävästi, jotta voidaan 
hillitä asuntojen hinnannousua. Ra-
kennamme omistusasuntoja Helsin-
gissä sovitun hallintamuotojakauman 
mukaisesti. Sen mukaisesti tulevaisuu-
dessa tavoitteena on rakentaa yli 4 000 
uutta omistusasuntoa vuosittain. 

Omistusasuminen on myös tärkeä 
osa kaupunkiuudistushankkeita, joil-
la Malmin, Malminkartanon ja Kan-
nelmäen sekä Mellunkylän alueita ke-
hitetään näiden alueiden elinvoimai-
suuden vahvistamiseksi. Myllypuron 
esimerkki näyttää, että kaupungin in-
vestoinneilla sekä runsaalla asunto-
rakentamisella - erityisesti omistus-
asumisen lisäämisellä - voidaan lisä-

tä asuinalueen vetovoimaa ja muuttaa 
alueen kehityskulkua.

 
3. Helsingillä on tietysti pääkaupun-
gin kilpailuvaltit esimerkiksi työpaik-
kojen ja palveluiden tarjonnan suh-
teen. Tämän lisäksi olemme huoleh-
tineet siitä, että kaikilta asuinalueilta 
olisi mahdollisimman sujuvat ja toimi-
vat yhteydet ja lähipalvelut. Esimerkik-
si riittävät lähipäiväkotipaikat tekevät 
alueista houkuttelevampia muuttoa 
harkitseville perheille, ja niiden riittä-
vään tarjontaan on tällä valtuustokau-
della satsattu aivan erityisesti. Pyrim-
me myös huolehtimaan siitä, että jo-
kainen alue on viihtyisä ja luonto löy-
tyy läheltä. Helsingin merellisyys, kan-
sainvälisyys ja joukkoliikenteen taso 
ovat Suomessa omaa luokkaansa.

aikaan pitää maksaa korkeaa vuokraa. 
Helsingissä asuntolainan omarahoitus-
osuus nousee helposti todella korkeak-
si. Hitas-mallia kehitetään tai se korva-
taan uudella tulevalla valtuustokaudel-
la. Pidän tärkeänä, että kaupungilla on 
jatkossakin välineitä tarjota asukkaille 
kohtuuhintaista omistusasumista.   

Tampere

1. Omistusasumisen osuus on viimei-
sen 10 vuoden ajan supistunut melko ta-
saisesti, yhteensä 6 prosenttia. Jos sama 
trendi jatkuu, 2025 omistusasumisen 
osuus voisi olla n. 43–44 prosenttia.

Hyvin tärkeänä. Tällä hetkellä pu-
hutaan paljon pienten vuokra-asunto-
jen tarpeesta, mikä on ymmärrettävää 
isossa muuttovoittoisessa opiskelija-
kaupungissa, jossa suurin ikäryhmä on 
24-vuotiaat. Tampereen haasteena on 
kuitenkin se, että nuoret aikuiset muut-
tavat usein opintojensa jälkeen pois 
kaupungista. Tähän voidaan vaikuttaa 
myös asuntopolitiikalla: Omaan elä-
mään sopivan asumismuodon löytymi-
nen lisää Tampereen houkuttelevuutta.

2. Kyllä. Kaikille se ei sovi, mutta 
monelle oma koti on tärkeä asia ja yksi 
elämän suurista tavoitteista/haaveista. 
Olen myös omassa elämässäni kokenut 
omistusasunnon tuovan elämään pit-
käjänteisyyttä ja turvaa.

1. Asuntokunnista noin hieman alle 
puolet asuu omistusasunnoissa ja noin 
vähän yli puolet vuokra-asunnoissa. 
Asukkaiden jakauma on päinvastainen. 
Yli puolet asukkaista asuu omistus-
asunnoissa, ja alle puolet vuokra-asun-
noissa. Asuntokuntien vertailussa vuo-
desta 2015 vuoteen 2019 näkyy vuokra 

1. Tampereella omistusasunnossa 
asuu suunnilleen vähän vajaa puolet 
kaikista asuntokunnista, eli hieman yli 
45 prosenttia. Vuoteen 2025 mennessä 
ei varmasti suuria muutoksia tapahdu, 
mutta hieman saattaa omistusasumi-
sen osuus laskea.

Omistusasuminen on tärkeä osa kau-
pungin asumista – suuri osa suomalai-
sista haluaa edelleen jossain elämänsä 
vaiheessa asua omistusasunnossa. Sa-
malla on tärkeää, että eri asumismuo-
toja on tasaisesti ympäri kaupunkia, jot-
ta asuinalueet eivät eriydy. Myös tässä 
omistusasumisella on tärkeä rooli.

2. Tampereen tulee jatkossakin ra-
kentaa paljon, joka mahdollistaa mo-
nipuoliset asumisvalinnat ja viihtyi-
sän kaupunkiympäristön – myös omis-
tusasumiseen eri puolilla kaupun-
kia. Samalla riittävä rakentaminen pi-
tää myös asumiskustannukset kurissa, 
joka on Tampereen kaltaisessa kasvu-
keskuksessa tärkeää. 

Anna-Kaisa Ikonen

Omistusasumista voidaan edis-
tää samalla tavoin kuin hillitään asu-
misen kustannusten kasvua: rakenta-
malla lisää asuntoja. Asuntopulan pe-
rimmäinen syy ei löydy sääntelys-
tä tai rakentamisen kustannuksista, 
vaan kuntien kaavoituksen kannusti-
mista. Kun kaupungeilla on kannusti-
met ja resurssit kasvuun, markkinoil-
la syntyy kyllä lopulta riittävästi asun-
toja. Kaavoitusprosesseja ja maakäyt-
töperiaatteita on selkeytettävä, yksin-
kertaistettava ja nopeutettava. Myös 
riittävästä pientalotonttien tarjon-
nasta on huolehdittava. Matalat ko-
rot lisäävät juuri nyt omistusasumi-
sen houkuttelevuutta. Varainsiirtove-
ron poisto helpottaisi omistusasun-
nosta toiseen muuttavia perheitä ja ter-
vehdyttäisi näin asuntomarkkinoita.  

3. Tampere on yli kymmenen vuotta 
ollut Suomen halutuin asuinkaupunki. 
Se on riittävän suuri, mutta silti mut-
kattoman kotoisa mahdollisuuksien 
kaupunki kaiken ikäisille ja erilaisis-
sa elämäntilanteissa eläville ihmisille. 
Sijainti on hyvä, toimialarakenne mo-
nipuolinen, palvelujen, kulttuurin, ur-
heilun ja tapahtumien tarjonta laajaa ja 
arkinen elämä sujuvaa. Asuntotarjonta 
on riittävän laajaa ja asunnonostaja saa 
täältä samalla rahalla enemmän neliöi-
tä kuin vaikkapa Helsingistä. 

Lauri Lyly

-asumisen selkeästi vahvempi kasvu 
kuin omistusasumisen. Vuokra-asumi-
nen on viime vuosina kasvattanut suo-
siotaan enemmän kuin omistusasumi-
nen. 

Kestävästi kasvava kaupunki tar-
vitsee monimuotoista asumista ja nii-
tä pitää olla kaikkien saatavilla. Tärkeä 
kysymys on, että meillä on jatkossakin 
riittävästi kohtuuhintaista omistus- 
ja vuokra-asumista. Muun muassa se-
gregaation torjunnassa on ensisijainen 
keino huolehtia, että asuinalueilla on 
erilaisia asujia, eikä asuinalueiden an-
neta jakautua kurjistuviin ja hyvinvoi-
viin. Kaikista alueista on pidettävä hy-
vää huolta. Se on tärkeää etenkin inhi-

millisesti, mutta tasaa myös kotien ar-
vokehitystä kaupungin sisällä.

2. Kaupunkiin rakentuu vuosittain 
noin 4000 uutta kotia. Meille muuttaa 
noin 3000 uutta asukasta ja toki osa 
nykyisistäkin tamperelaisista tarvitsee 
uusia koteja, kun perhetilanteet muut-
tuvat esimerkiksi nuoren itsenäistyes-
sä ja muuttaessa omilleen. Mitä enem-
män vahvistamme työllisyyttä ja saam-
me pitovoimamme kasvatettua, vai-
kuttaa se todennäköisesti myös omis-
tusasumiseen myönteisesti. Kaupunki 
luo mahdollisuuksia kotien rakenta-
miselle esimerkiksi huolehtimalla pal-
veluista, kaupunkirakenteen tiiviydes-

Jaakko Stenhäll

Teemme Tampereella myös mal-
tillisesti asumiskokojen ohjausta, jon-
ka avulla pyritään saamaan enemmän 
perhekokoisia asuntoja. Niistä tulee 
useimmiten omistusasuntoja. Tämä 
on tärkeää myös siltä kannalta, kun py-
rimme tekemään sekoittunutta kau-
punkirakennetta, jossa alueet eivät 
eriydy.

3. Tampere on maineeltaan ja omi-
naisuuksiltaan erinomainen kaupunki. 
Meillä on tiivis urbaani keskusta, jossa 
on monipuoliset laajat palvelut – myös 
kulttuuri- ja ravintolatarjonnassa. Sa-
malla lähiluonto, laajemmat metsät ja 
suuret järvet ovat saavutettavissa hel-
posti. Tämän lisäksi asumiskustannuk-
set ovat pääkaupunkiseutua edullisem-
mat, joka houkuttaa ihmisiä eri elä-
mänvaiheissa sijoittumaan Tampereel-
le. Kun olemme tehneet monipuolista 
asuntokantaa myös viime vuosina, on 
se mahdollistanut kaupungin nopean 
kasvun, ja eri alojen osaajien sijoittu-
misen juuri Tampereelle – tämä pitää 
myös palvelurakenteemme kunnossa 
niin päiväkodeissa kuin erikoissairaan-
hoidossa.

Näin kysyimme 
pormestariehdokkailta 

1. Mikä on kaupunkisi omistusasumisaste nyt, 
entä vuonna 2025? Miten tärkeänä näet omistus-
asumisen kaupunkisi kannalta?

2. Aiotko edistää omistusasumista? Miten?

3. Jos ajatellaan Suomen TOP3 kaupun- 
keja, mitkä ovat oman kaupunkisi kilpailuvaltit 
omistusasujien houkuttelemiseksi?

tä, sujuvista liikenneyhteyksistä ja riit-
tävästä kaavavarannosta asuntoraken-
tamiseen, joka Tampereella on laadittu 
seuraavaksi 5 vuodeksi eteenpäin. 

3. Monipuoliset kodit eri puolilla kau-
punkia hyvien kulkuyhteyksien päässä 
luonnosta, kaupunkikeskustasta ja pal-
veluista. Tampere kasvaa kestävästi ol-
len samalla sopivan kokoinen kaupun-
ki, jossa luonto ja palvelut ovat ihmis-
tä lähellä. Avoin Tampere on mukavan 
rosoinen - opiskelijoiden, tapahtumien, 
urheilun ja kulttuurin koti. 

3. Vaikka asuminen on Helsingis-
sä kallista, on myös palkkataso ja työ-
markkinatilanne muuta maata parem-
pi. Helsingissäkin on tarjolla monen 
hintaista asumista paikasta riippu-
en. Kauempana keskustasta asuminen 
on edullisempaa, mutta joukkoliiken-
neyhteydet toimivat kuitenkin kaik-
kialla. Helsinki tarjoaa niin urbaania, 
kuin luonnonläheistä asumista.

tuurielämällä. Taloustutkimuksen sel-
vityksen mukaan niistä löytyy paljon 
yhtäläisyyksiä, mutta kussakin niis-
tä on myös yksilöllisiä ominaispiirtei-
tä, jotka lisäävät tai heikentävät niiden 
vetovoimaa.

Pormestari on kaupungin kasvot 
ja häneen kohdistuu suuria odotuk-
sia. Asuminen on yksi suurten kaupun-
kien avainteemoista kuntavaaleissa, jo-
ten kysyimme Helsingin, Tampereen ja 
Turun keskeisten puolueiden pormes-
tariehdokkailta näkemyksiä asumises-
ta ja asumisen järjestämisestä heidän 
omissa kaupungeissaan.

Kasvukolmion suurten kaupunkien keskeis-
ten puolueiden pormestariehdokkaat vas-
tasivat kysymyksiin asumisesta sekä omis-
tusasumisen roolista ja mahdollisuuksista 
kotikaupungissaan. 

Pormestariehdokkaat 
lähes yksimielisiä
Lisää omistusasumista ja asuntorakentamista

”Helsingissä 
kaikkein 

keskeisintä 
on rakentaa 
riittävästi.”

”Tampere on 
yli kymmenen 

vuotta ollut 
Suomen halutuin 
asuinkaupunki.”

”Helsingissäkin 
on tarjolla monen 
hintaista asumista 
paikasta riippuen.”

Artikkeli jatkuu seuraavalla aukeamalla
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Moni haaveilee omistusasumises-
ta suurimmissa kaupungeissa hy-
vien palvelujen ja harrastusmah-
dollisuuksien keskellä, mutta kalliit 
asunnot vaikeuttavat haaveen toteu-
tumista. 

Taloustutkimus toteutti helmikuus-
sa 2021 internet-tutkimuksen asunto-
markkinoista. Kyselyyn vastasi edus-
tava otos 25–75-vuotiaita suomalaisia. 
Tarkoitus oli selvittää eri alueiden veto-
voimatekijöitä tai haasteita sekä vastaa-
jien toiveita liittyen omistusasumiseen. 

Kotipaikkakunta olisi
valttia ilman rajoituksia

Mikäli rajoitteita ei olisi, suurin osa  
Taloustutkimuksen kyselyyn vastan-
neista ostaisi asunnon mieluiten sen 
hetkiseltä kotipaikkakunnaltaan. Vain 
harva olisi halukas ostamaan kodin kas-
vukolmion ulkopuolelta, mutta alueel-
lisia eroja löytyi.

– Helsinki painottuu etenkin nuor-
ten vastauksissa. Selvästi yli puo-
let 25–34-vuotiaiden ryhmästä valitsi-

si pääkaupunkiseudun. Samanaikaises-
ti Pohjois- ja Itä-Suomen alueilta vain 
16 prosenttia valitsee joko pääkaupun-
kiseudun, Tampereen tai Turun, joten 
ero tuossa on muihin alueisiin nähden 
merkittävä, Keskinen havainnollistaa. 

Helsinki, Turku ja Tampere kaikki 
vetosivat vastaajiin eri syistä. Palvelut 
ja työpaikat korostuivat, mutta Helsin-
gissä arvostetaan esimerkiksi ravinto-
latarjontaa, kun taas Tampere näyttäy-
tyy dynaamisena ja sopivan kokoisena 
kasvukaupunkina. Turussa puolestaan 

Helsinki, Tampere ja 
Turku vetoavat ihmisiin 

eri tavoin
Omistusasunto houkuttaa, mutta asuntojen korkeat 
hinnat kasvukaupungeissa vaikeuttavat erityisesti 

nuorten ja ensiasunnon ostajien tilannetta.

Hypon nuorempi ekonomisti Juho 
Keskinen on yllättynyt siitä, miten har-
vinaiseksi asuntolainan kilpailuttaminen 
osoittautui tutkimuksessa.

painottuu luonto ja ekologisuus. Tam-
pere näyttäisi pärjäävän kyselyssä ko-
konaisuutena Turkua paremmin.

– Helsingissä asunto nähdään ken-
ties enemmän sijoituksena kuin muual-
la, jossa itse asumiseen liittyvät tekijät 
painottuvat arvonkehitystä enemmän, 
Keskinen analysoi.

Lasten ja lastenlasten
läheisyys tärkeää
Läheisten merkitys osoittautui yllättä-
vänkin suureksi yli 65-vuotiaiden ryh-
mässä, kun kysyttiin tärkeintä yksittäis-
tä tekijää asuinkaupungin ja itse asun-
non valinnassa. Lasten ja lastenlasten 
asuinpaikka voi heijastua kasvukaupun-
kien asuntokysyntään uudella tavalla 
tulevaisuudessa.

Työpaikka nimettiin tärkeimmäk-
si tekijäksi, mutta palvelut, harrastus-
mahdollisuudet, läheiset ja saavutetta-
vuus nousevat yhdessä arvioituna työ-
paikan merkityksen ohi. Keskinen nä-
kee tässä kaupunkien vetovoimateki-
jöiden korostumisen:

– Etätyöhön kykenevät valkokaulus-
työntekijät siis suuntautuvat kaupun-
keihin myös muiden tekijöiden vuok-
si, vaikka voisivat valita asuinpaikkan-
sa myös kauempaa kasvukaupungeista.

Tampere ja Turku vetävät puoleen-
sa enemmän kuin Espoo ja Vantaa. Osa 
Helsingin naapurikuntiin muuttavista 
asuisi ehkä mieluummin juuri Helsin-
gissä, mutta muuttaa naapurikuntiin 
matalamman hintatason vuoksi. Ta-
loudelliset rajoitteet muodostavat ky-
selyssä yli 50 prosenttia osuuden kai-
kista asunnon hankintaan liittyvistä 
rajoitteista. Korkea hintataso vaikeut-
taa etenkin nuorten tilannetta.

Vain puolet kilpailuttaa
asuntolainapankkeja
– Asuntolainan kilpailuttaminen osoit-
tautui yllättävän harvinaiseksi. Huol-
ta herättää, että kyselyn mukaan lähes 
puolet asunnon ostaneista haki asun-
tolainatarjouksen vain yhdestä pankis-
ta, Keskinen pohtii.

Vastaajien arvioidessa mahdolli-
suuksiaan asuntolainaan tai lainaku-
luista selviytymistä suurin osa ennakoi, 
että 12 kuukauden euriborkorko pysyt-
telee nollan tuntumassa ja vain pieni 
osa arveli, että korko nousee yli 0,5 pro-
senttia. Moni ei ole varautunut miten-

”Palvelut, harrastus-
mahdollisuudet, läheiset ja 

saavutettavuus nousevat 
yhdessä arvioituna työpaikan 
ohi asuinpaikan valinnassa. ”

Turku

Minna Arve

1. Suhdeluku Turussa on noin 48,7 
prosenttia omistusasuntoja.

2. Aion edistää sitä, että Turku on ve-
tovoimainen kaupunki asuinkaupun-
giksi ja että täältä löytyy monipuoli-
sesti asumisen mahdollisuuksia. Näen, 
että meillä on vajetta houkuttelevasta 
pientaloasumisesta ja modernista rivi-
taloasumisesta. Sen sijaan kaupunki-
maista, tiivistä, keskustaa lähellä ole-
vaa asumista on tarjolla ja rakentumas-
sa melko hyvin. Siinä rakentuu sekä 
omistusasumista, että vuokra-asumis- 
ta. Omistusasunnoista osa päätyy myös  
vuokramarkkinoilla. Kaupungeissa tar-
vitaan myös ns. kohtuuhintaista asu-
mista, turvaamaan mm. työvoiman 
liikkumista.

Elina Rantanen

1. Omistusasumisaste on tuoreim-
pien tilastojen mukaan Turussa 47,5 
prosenttia. Vuokra-asuminen on yleis-
tynyt isoissa kaupungeissa viime vuo-
sina, joten uskon omistusasumisasteen 
olevan hieman nykyistä pienempi nel-
jän vuoden kuluttua. Näen tärkeäksi, 
että asuminen on Turussa monimuo-
toista: tarvitsemme sekä omistusasu-
mista, vuokra-asumista että asumis-
oikeusasumista. Ihmisillä on erilaisia 
tarpeita ja toiveita asumiselleen, joihin 
asuntotuotannolla on pystyttävä vas-
taamaan. Ilman muuta omistusasumi-
nen on tärkeä asumisen muoto Turun 
kannalta, sillä se on yksi tekijä, joka te-

Aki Lindén

1. Kaupungin asuntojen omistusra-
kenteeseen vaikuttaa kaupungin ikära-
kenne, esimerkiksi opiskelijoiden suuri 
määrä lisää vuokra-asuntojen tarvetta. 
Sama pätee mm. liikkuvaan työvoiman 
määrään, esimerkiksi rakennuksilla, te-
lakoilla jne. Turussa on omistusasun-

3. Ajattelen niin, että kaupungin tulee 
olla houkutteleva asuinkaupunki opis-
kelijoille ja osaajille eri aloilta. Siksi 
ehkä se, onko kyse omistus- tai vuokra- 
asumisesta ei ole niin relevantti kuin 
se, että löytyy kiinnostavia, vetovoi-
maisia asumisen mahdollisuuksia.

tojen määrä hieman alle puolet koko 
asuntokannasta. Suhde tulee säilymään. 
Molempia tarvitaan lisää, sekä omistus-
asuntoja että vuokra-asuntoja, että nii-
den välimuotoja.

2. Kaavoitus on tärkein asia, sekä paik-
kakunnan työpaikkailmoitukset, koska  
vakituinen ja säännöllinen työ on usein 
omistusasunnon taloudellinen edelly-
tys.

3. Turussa on miellyttävä ympäristö, 
hyvät palvelut, sopivan kokoinen kau-
punki ja edullinen asuntojen hintataso.

kee kaupungista vetovoimaisen muut-
toa harkitseville.

2. Omistusasumista edistää parhai-
ten suunnitelmallinen ja ripeä kaavoi-
tus, jossa huomioidaan ihmisten asu-
mistoiveet, alueellisen eriarvoisuuden 
ehkäisy, lähiluonnon arvo ja hyvät kul-
kuyhteydet. Ihmisten osallisuus kaa-
voitusprosessissa, sekä naapuruston 
että mahdollisten tulevien asukkaiden, 
on tässä tärkeää. Aion edistää omistus-
asumista, kuten muitakin asumismuo-
toja, ylipäänsä toteuttamalla viihtyisää 
ja toimivaa kaupunkia, jossa asumisen 
kysyntä ja tarjonta kohtaavat.

3. Turun kilpailuvaltteja ovat hyvä 
elämisen ja asumisen laatu, eli suh-
teellisen tiivis kaupunkirakenne, jossa 
kaikki on lähellä eikä aika kulu liiken-
neruuhkissa, kohtuullinen hintataso, 
viihtyisä, omaleimainen ja historialli-
nen kaupunkikulttuuri, kaunis saaris-
toluonto ja toimiva palveluverkko. 

kään korkojen mahdolliseen nousuun. 
Taloustutkimuksen kyselyn vastaa-
jat arvelivat, että korkotaso vaikuttaa 
asuntomarkkinoilla kysyntään positii-
visesti. Riittävä tarjonta onkin haaste. 

Kovin pitkät laina-ajat eivät suoma-
laisia houkuta. Peräti 94 prosenttia va-
litsee alle 30 vuoden laina-ajan tietäen, 
ettei pankki voi muuttaa marginaalia 
yksipuolisesti. 

– Kun ruotsalainen ei lyhennä tai ly-
hentää hyvin vaatimattomasti lainaansa, 
suomalainen säästää mieluusti omaan 
asuntoonsa ja haluaa varmuuden sille, 
ettei pankki voi yksipuolisesti kajota lai-
nan marginaaliin, Keskinen kertoo. 

Helsinki ja muu pk-seutu, Turku ja 
Tampere kaikki ovat houkuttelevia aluei-
ta omistusasujille nyt ja todennäköises-
ti tulevaisuudessakin. Vetovoimaa kau-
pungeilta löytyy, mutta omistusasun-
toon kiinni pääsy on yhä vaikeampaa, ja 
tarjonnalla on vaikeuksia vastata kysyn-
tään. Sillä, ketkä kaupunkia johtavat ja 
millaisia päätöksiä tehdään, on vaikutus-
ta siihen, miten Suomen suurimmissa 
kaupungeissa tulevaisuudessa asutaan. 

Kokoomus kaupunkilaisten 
omistusasujien asialla
Vaikka kaikki pormestariehdokkaat ko-
rostivat omistusasumisen tärkeyttä kau-
pungeissa, kokoomus erottui selvästi, 
kun tutkimuksessa kysyttiin vastaajien 
arvioita, mitkä puolueet eniten puolus-
tavat omistusasumista ja erityisesti kau-
punkilaista omistusasumista. Keskusta 
ja perussuomalaiset nähtiin omistus-
asumisen puolustajina, mutta pääosin 
maaseudulla. Suuri osa vastaajista ei 
osannut arvioida, mitkä puolueet ovat 
omistusasumisen tukijoita. 

– Kokoomuksen prosenttiosuus vas-
tauksissa on niin suuri, että muiden-
kin puolueiden äänestäjät näkevät ko-
koomuksen profiloituneen omistusasu-
misen puolustajaksi, arvioi Hypon nuo-
rempi ekonomisti Juho Keskinen.

Ehdokkaat keskimäärin arvioivat 
vuokra-asumisen suosion kasvavan jon- 
kin verran, mutta kaikkien mielestä 
oli tärkeää huolehtia siitä, että suuris-
ta kaupungeista löytyy runsaasti myös 
omistusasuntoja. Halutaan varmistaa, 
että omistusasuminen on mahdollista 
eri puolilla kaupunkia eri tulotasoilla. 
Kaikki pitivät omaa kaupunkiaan hou-
kuttelevana omistusasujille. 

Helsinki: 
Omaleimaisuus, asuntojen arvo säilyy, työpaikat, 
kansainvälisyys, joukkoliikenne

Tampere: 
Koko, sijainti, toimialarakenne, hyvä maine, 
monipuolisuus, hintataso, kulttuuri

Turku: 
Vetovoima eri ihmisryhmille, tiivis rakenne ja 
kaikki lähellä, hintataso, hyvät palvelut

Helsinki: 
Palvelut, paljon työpaikkoja, suurkaupungin edut, 
asuntojen arvo säilyy

Tampere: 
Sopivan kokoinen, hyvä saavutettavuus, viihtyisä 
asuinympäristö, dynaaminen

Turku: 
Viihtyisä asuinympäristö, luontoa lähellä, monilla 
läheiset ja juuret alueella, harrastusmahdollisuudet

Pormestariehdokkaiden kilpailuvaltit

Taloustutkimuksen 
vastaajien mieltymykset

Hintataso, ei varaa omistusasuntoon

Työpaikka eri paikkakunnalla sitoo

Perhe ja läheiset muualla

Vastaajien hidasteet tai esteet 
omistusasumiselle valituissa kaupungeissa 

”Turun kilpailuvaltteja 
ovat hyvä elämisen ja 

asumisen laatu.”

Työpaikka ja palvelut nimettiin tärkeimmiksi 
syiksi asuinpaikan valintaan.

Vastaajien tärkein yksittäinen  
tekijä asuinkaupungin valinnassa

Mistä on harkinnut ensisijaisesti  
asunnon ostoa tai mistä osti asunnon?

Jatkoa edelliseltä aukeamalta
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Taloustutkimus toteutti alkuvuodesta 2021 
kyselyn asuntomarkkinoista. Alla vastaajien ja 
pormestariehdokkaiden poimintoja hyödyistä ja 
esteistä asuinkaupungin valinnassa sekä Turun, 
Tampereen ja Helsingin vetovoimatekijöistä.
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Tutkimuksen yllättävin löytö oli ly-
hyessä ajassa tapahtunut omistusasu-
miseen menevien uusien kerrostalo-
asuntojen osuuden lasku viimeisen 
5–10 vuoden aikana. Tätä laskua oli ou-
nasteltu pitkään, mutta silti vuokra- 
asumiseen päätyvien uusien asunto-
jen osuuden näin raju kasvu oli yllä-
tys.
”Vuonna 2010 uusista kerrostaloasun-
noista puolet meni omaan käyttöön, 
nykyään enää vajaa kolmannes”, avaa 
tutkimustuloksia Foreconin toimitus-
johtaja Markku Riihimäki. ”Laskua 
on ollut ennen kaikkea omistusasunto-
jen osuudessa, omistusasumiseen me-
nevien määrä on pysynyt suunnilleen 
ennallaan. Asuntojen rakentamises-
sa tapahtunut voimakas lisäys on siis 
mennyt lähes pelkästään vuokra-asun-
toihin.”

Trendi näkyy varsinkin pienissä 
asunnoissa. Omistusasuminen yksiöis-
sä ja kaksioissa ei ole lisääntynyt, yksi-
öissä se on jopa pienentynyt erityisesti 
pääkaupunkiseudulla, mutta sama ke-
hitys näkyy koko maassa. Näin on siis 

käynyt, vaikka juuri tällaisia asunto-
ja on viime vuosina rakennettu paljon.

Asuntosijoittajat 
aktiivisia
Osaltaan vuokra-asumisen kasvanut-
ta osuutta selittää asuntosijoittami-
sen yleistyminen. Sijoittajia kiinnosta-
vat erityisesti pienet asunnot ja uusien 
asuntojen lisäksi myös vanhaa yksiö-
kantaa on siirtynyt sijoittajille. Asun-
noista saatavat tuotot verrattuna mui-
hin sijoituskohteisiin ovat olleet hyviä 
ja houkutelleet paljon asuntosijoitta-
jia, myös kuluttajasijoittajia. 

”Asuntosijoittamisen yleistymiseen 
on vaikuttanut myös yhtiövelkaosuu-
den nousu, joka on mahdollistanut si-
joittamisen monelle, koska omaa pää-
omaa tarvitaan vähemmän.  Lisäksi kor- 
kojen halpuus on mahdollistanut suu-
rempien lainojen ottamisen”, kertoo 
Riihimäki.

Suomen asuntomarkkinoille on 
myös tullut merkittävä määrä ulko-
maisia sijoittajia. Suomi on vakaa ja es-

Uusista kerrostaloasunnoista päätyy nykyään vuokralle 
jopa 70–90 prosenttia, paljastaa Foreconin tekemä 
tutkimus. Asuntorakentamisen voimakas kasvu menee 
siis lähes pelkästään vuokra-asuntoihin. Kehitys on 
ollut nopeaa varsinkin Suomen suurissa kaupungeissa.

teetön maa tällaiselle sijoitustoimin-
nalle ja siksi houkutteleva. Ulkomai-
nen raha on lisännyt vuokra-asuntojen 
hankintaa, eikä tämä olisi ollut täysin 
korvattavissa kotimaisella sijoitustoi-
minnalla.

Nyt halutaan pieniä 
asuntoja hyvällä sijainnilla
Nykyään trendinä ovat jo hetken ol-
leet pienet asunnot. Asuntokuntien 
määrän kasvu on vaikuttanut lisära-
kentamiseen määrään ja siihen millai-
sia asuntoja nyt rakennetaan. Pienet, 
yhden aikuisen asuntokunnat ovat li-
sääntyneet ja tietysti hinnalla on suu-
ri vaikutus, kun neliöiden määrää arvi-
oidaan. 

Asuntokuntien määrä kasvoi pit-
kään tasaisesti noin 20 000 vuodessa, 

mutta viime vuosina niitä on tullut li-
sää jopa 30 000 vuodessa. Tähän ovat 
ennen kaikkea vaikuttaneet opiskeli-
joiden laskeminen eri asuntokunnik-
si, mutta myös yhden aikuisen asun-
tokunnat ovat lisääntyneet. Ns. sink-
kujaksot ovat lisääntyneet, esimer-
kiksi nelikymppisten erot ovat näky-
neet näissä tilastoissa kautta Suomen. 
Asuntokuntien määrän kehityksen us-
kotaan kuitenkin palaavan normaalil-
le vuositasolle lähivuosina, mikä vai-
kuttaa sitten myös rakentamisen mää-
rään.

Sijainti on edelleen yksi tärkeim-
mistä asunnon valintaan vaikuttavista 
kriteereistä. Keskustoihin rakennetut 
asunnot ovat kysytyimpiä, koska ihmi-
set haluavat asua lähellä palveluita, ja 
asuntojen arvon uskotaan säilyvän par-
haiten kaupunkialueilla. Myös sijoit-

Valtaosa uusista  
kerrostaloasunnoista päätyy 

vuokrakäyttöön

”Asuntojen rakentamisessa 
tapahtunut voimakas lisäys on 

mennyt lähes pelkästään vuokra-
asuntoihin.” 

Markku Riihimäki, toimitusjohtaja, Forecon

tajat ovat innostuneet keskusta-asun-
noista, joita on rakennettu Helsingin 
lisäksi moniin muihin kaupunkeihin. 

Huomionarvoista on myös suoma-
laisen asuntosuunnittelun kehittymi-
nen, uudet asunnot ovat hyvin suun-
niteltuja ja varusteltuja ja ihmiset ar-
vostavat tätä. Moni haluaa myös vaih-
taa korjausikään tulleen asuntonsa 
uuteen, koska ei halua käydä läpi re-
montista aiheutuvaa vaivaa. Myös 
energiankulutus ja ympäristötekijät, 
sekä tekniikka saatavat vaikuttaa asun-
non hankintapäätökseen.

Asuntojen hinnassa 
tasainen nousu
Suomessa asuntojen hintakehitys on 
ollut tasaisen nouseva. Myös vuokrien 
nousu on jatkanut, vaikka tarjonta on 

lisääntynyt. On muistettava, että asun-
tojen hinnat nousevat kasvukaupun-
geissa, mutta pysyvät ennallaan tai las-
kevat muualla maassa.  

”Asunnot ovat melko kalliita, mutta 
mitään piikkejä asuntojen hinnoissa ei 
ole ollut, eli kehitys on ollut maltillis-
ta”, summaa Riihimäki.

Vuokra-asuminen on ollut suhtees-
sa hieman kalliimpaa ja vuokrat ovat 
nousseet asuntojen hintoja nopeam-
min. Vuokra-asuntoja on ollut aiemmin 
vähemmän tarjolla, mikä on nostanut 
vuokrahintoja ja nyk yään markkinoilla 
on paljon korkeamman vuokran ns. ko-
van rahan vuokra-asuntoja.

Kaupunkien 
välillä on eroja
Tutkimuksessa ilmenneet kaupunki-
kohtaiset löydökset ovat kiinnostavia. 
Kaikissa kaupungeissa omistusasumi-
seen päätyvien uusien kerrostalojen 
osuudet olivat yllättävän alhaisia. Hel-
singissä uusien kerrostaloasuntojen 
omistusosuus on hitaksen ansiosta py-
synyt kuitenkin kohtuullisen hyvänä, 
lisäksi Helsingissä on jo ennestään ol-
lut paljon vuokra-asuntoja, mikä on hil-
linnyt vuokra-asuntojen rakentamista. 
Kuitenkin yksityisten vuokra-asuntojen 
osuus uusista valmistuneista kerros-
taloasunnoista oli 44 prosenttia vuo- 
sina 2015–2019.

Espoota pidetään omistusasumi-
sen kehtona, mutta kerrostalopuolel-
la omistusasumiseen menevien uusien 
kerrostalojen osuus oli yllättävän pieni 
(16 prosenttia). Espoossa yksityisten 
vuokra-asuntojen osuus uusista val-
mistuneista kerrostaloasunnoista oli 
65 prosenttia vuosina 2015–2019.

Myös Vantaalla omistusosumisen 
osuus uusista kerrostaloista oli pie-
ni ja vuokra-asuntojen osuus on kas-
vanut viime vuosina rajusti. Vantaal-
la yksityisten vuokra-asuntojen osuus 
uusista valmistuneista kerrostaloasun-
noista oli peräti 75 prosenttia vuosina 
2015–2019.

Tampereella on paljon tarjontaa 
vuokra-asunnoista ja alhainen omis-
tusosuus. Kaupunkiin kohdistuu pal-
jon muuttoliikennettä, ja myös opis-
kelijoita on paljon. Tampereella yksi-
tyisten vuokra-asuntojen osuus uusis-
ta valmistuneista kerrostaloasunnois-

ta oli 77 prosenttia vuosina 2015–2019. 
ARA-asuntojen osuus Tampereella on 
ollut viime vuosina poikkeuksellisen 
pieni verrattuna muihin kaupunkeihin.

Turussa omistusasujien osuus uu-
sista kerrostaloasunnoista oli hieman 
korkeampi, mikä johtuu siitä, ettei Tu-
russa ole rakennettu niin paljon kuin 
muualla, ja asuntorakentamisen buu-
mi oli siellä lyhyempi. Turussa yksi-
tyisten vuokra-asuntojen osuus uusis-
ta valmistuneista kerrostaloasunnois-
ta oli 64 prosenttia vuosina 2015–2019.

Nyt rakennetaan 
vilkkaasti
Tällä hetkellä rakennetaan vilkkaasti. 
Rakentaminen on pääosin kohdistunut 
niille alueille, joilla on väestönkasvua, 
eli asuntomarkkinoille ei ole muodos-
tunut erityistä riskitekijää.

”Sijoittajakiinnostusta on edelleen, 
ja lisäksi on rakennettu hyville alueil-
le eli keskustoihin. Nämä alueet kui-
tenkin rakennetaan vain kerran ja sii-
nä haluaa moni olla mukana”, muistut-
taa Riihimäki.

Omistusasuminen edelleen 
monien tavoitteena
Ennusteissa on pientä laskua rakenta-
misessa, mikä vaikuttaa nimenomaan 
vuokra-asuntojen rakentamiseen. Omis-
tusasumisen suosion ennustetaan nou-
sevan lähivuosina.

”Vuokra-asuminen lisääntyy edel-
leen tulevaisuudessa, mutta ei samaa 
tahtia kuin viime vuosina. Niinpä omis-
tusasuminen tulee lisäämään suosio-
taan”, kertoo Riihimäki.

Suomessa on edelleen kova halu 
omistusasumiseen myös nuorten ikä-
luokkien keskuudessa. Vuokra-asumis-
ta pidetään joustavana vaihtoehtona 
siinä vaiheessa, kun ei vielä tiedetä mi-
hin halutaan asettua, mutta loppujen 
lopuksi moni haluaa asua omassa asun-
nossa. Lisäksi sääntely ohjaa rahoitusta 
kohti omistusasumista.

Forecon tutki kuinka paljon uusista kerros-
taloista päätyy omaan käyttöön ja kuinka 
paljon vuokrakäyttöön. Useita lähteitä yh-
distelevän tutkimuksen tilasi Hypo. Tut-
kimus keskittyi kerrostaloihin ja isompiin 
kaupunkeihin.

Lähde: Tilastokeskus, Suomen Pankki, Forecon Oy
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”Sijainti on edelleen yksi 
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vaikuttavista kriteereistä. ”

Asuntokuntien määrä hallinta-
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MATTI NOUSIAINEN
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Oma koti on yksi ihmiselämän suurim-
mista hankinnoista ja vaatii usein vuosien 
säästämisen. Ensiasuntoa ostettaessa on 
hyvä tiedostaa realiteetit. Ensiasunnon os-
taja ei voi aina valita sitä kaikista mielui-
sinta asuinaluetta. 

Tämä korostuu ennen kaikkea suurimmis-
sa kasvukeskuskissa ja näiden kantakaupun-
kialueilla. Usein asuntojen hintataso pakot-
taa ensiasunnon ostajat kantakaupungin ul-
kopuolelle. 

Ensiasuntoon pääsee kuitenkin kiinni myös 
hieman maltillisemmillakin tuloilla tai määrä-
aikaisessa työsuhteessa olevana. 

Pankki alusta 
alkaen mukaan
– Paras tapa edetä asiassa on ottaa pankkiin 
heti alkuvaiheessa yhteyttä ja selvittää, pal-
jonko omilla tuloilla ja säästöillä voisi lainaa 
saada. Tämän jälkeen on huomattavasti hel-
pompaa lähteä etsimään sopivaa asuntoa it-
selleen, kuvailee Hypon asuntorahoituspääl-
likkö Pauli Lange.

Yhdestä pankista saatu sitova lainalupaus 
riittää sitovan ostotarjouksen tekoon. Tästä 

Asunnon ostaminen on aina merkittävä hankinta, oli kyseessä 
sitten ensimmäinen tai viides asunto. Näillä ohjeilla osaat 

suunnistaa asuntomarkkinoilla. Polku asunnon ostoon.
Vaikeuksien kautta 

voittoon asuntomarkkinoilla
Opettajapariskunta Laura  
Ulvila ja Tuomas Vaaramo 
on toivon mukaan löytänyt 

loppuelämän kotinsa.

Perhe on huhtikuussa saanut avai-
met käteen ja aloittanut arjen 90-ne-
liöisessä loftissa Arabianrannassa. 
Asunnossa riittää vilskettä. Siitä pi-
tävät parin 4- ja 6-vuotiaat lapset 
ja joka toinen viikko perheen kans-
sa asuva Tuomaksen 11-vuotias poi-
ka huolen. 

Parempia ja 
huonompia matchejä
Tuomakselle tämä on viides omistus-
asunto. Lauralle neljäs ja pariskun-
nan kolmas yhdessä omistama asunto. 
Edellinen yhdessä ostettu asunto oli 
vanha puutalokoti Toukolasta. 

− Meillä oli naiiviakin ajattelua puu-
taloidyllistä. Rakennuksesta kuiten-
kin löytyi laaja kosteusvaurio. Remont-
tiin kului sen verran aikaa ja rahaa, että 
päätimme myydä asunnon ja etsiä so-
pivamman, joka ei vaadi yhtä paljon yl-
läpitoa, Tuomas kertoo. 

Uusia asuntoja ostaessa tai asun-
nosta toiseen vaihtaessa pariskunnan 
molemmilla osapuolilla on ollut omia 
säästöjä. Tämän lisäksi on kyetty hyö-
dyntämään aiemmasta asunnosta saa-
tua kauppahintaa ja lainattu loppuosa 
pankista. 

Opettajapariskunta 
Laura Ulvila ja Tuomas 
Vaaramo unelma-asun-
nossaan, 90-neliöisessä 
loftissa Arabianrannassa.

Ensiasunnon 
osto askel 
askeleelta

huolimatta laina kannattaa kilpailuttaa vähin-
tään kolmen pankin kesken. 

– Asuntolainan marginaali sekä lainaan 
liittyvät kulut nousevat usein ykköstekijöik-
si lainapankkia valittaessa. On ollut kuitenkin 
mukava huomata, että marginaalin ja kulujen 
lisäksi myös palvelukokonaisuus ja asiantun-
tijuus ovat nostaneet päätään lainapankkia 
valittaessa, Lange kertoo. 

Ei varaa jäädä 
miettimään 
Ensiasunnoksi ostetaan tyypillisesti kerros-
taloyksiö, joille on markkinoilla reilusti ky-
syntää. Tarjontaa sitäkin vähemmän. Yksiöis-

tä ovat kiinnostuneet myös sijoittajat. Täs-
tä syystä on äärimmäisen tärkeää neuvotella 
pankin kanssa sitova lainalupaus etukäteen. 
Näin kiinnostavasta asunnosta voi tehdä jo 
ensinäytöllä tai heti näytön jälkeen sitovan 
ostotarjouksen. 

– Lainaehdollinen ostotarjous ei usein 
näissä kohteissa riitä. Sen varaan ei asunnon 
ostoa kannata jättää, neuvoo Lange.

Kysy mieluummin 
liikaa kuin liian vähän
Hän myös rohkaisee olemaan pankkiin yhtey-
dessä erittäin matalalla kynnyksellä läpi koko 
prosessin. 

– Ei kannata tehdä liikaa omia johtopää-
töksiä tai jättää asioita omien arvailujen tai 
näkemysten varaan. Kannattaa ehdottomasti 
hyödyntää asiantuntijan tai asiantuntijoiden 
näkemyksiä, Lange korostaa.

– Kun sopiva asunto on lopulta löytynyt, 
pankki hyväksynyt vakuuden ja ostotarjous hy-
väksytty, voidaan asiassa edetä lainapaperei-
den allekirjoituksiin ja lopulta itse kaupante-
koon. Jopa näin korona-aikana tämä prosessi 
on ollut nopea ja tehokas, toki terveys edellä ja 
kaikki voimassa olevat rajoitukset huomioiden.

”On äärimmäisen 
tärkeää neuvotella 

pankin kanssa sitova 
lainalupaus.”

”Näin kiinnostavasta 
asunnosta voi 

tehdä heti sitovan 
ostotarjouksen.”

1

2

3
Asunnonostaja:
Säästöt, vakuudet, 
takaajat

Pankki:
Marginaali ja lainaehdot
Alustava tai sitova laina-
lupaus

Pankin 
kilpailuttaminen:
Tiedot säästöistä 
ja tuloista

4
Ostettava asunto:
Tarjousten jättö, mahdollinen  
hintaneuvottelu
Isännöitsijätodistus tulevista remonteista 
tai aiemmista korjauksista, toimitetaan 
myös pankille. Taloyhtiön muihin doku-
mentteihin tutustuttava huolellisesti. 

Tarjouksen 
hyväksyminen

5
Lainapaperien allekir-
joittaminen ja asunnon 
virallinen osto:
Digitaalisessa asunto-
kaupassa sähköisesti

6

Asuntolaina-asioissa Hypo oli tällä 
kertaa selkeä valinta. Muualta ei edes 
kysytty tarjouksia. 

− Aiemmissa lainoissani olen kilpai-
luttanut pankkeja ja käyttänyt muita-
kin vaihtoehtoja, mutta Hypolta olem-
me saaneet niin hyvää palvelua aiem-
min, ettemme miettineet muita pank-
keja, Tuomas kiittelee.

Vinkkejä 
ensiasuntoa etsivälle
Ensimmäisen omistusasunnon han-
kintaan parilla on muutama vinkki. 

− Heti kiinni omistusasuntoon, kun 
voi. On helpompi ostaa ensin yksiö 
tai kaksio, ja kun sen arvo on noussut, 
myydä ja vaihtaa kolmioon. Varsinkin 
Helsingin kantakaupungin alueella suo-
raan kolmioon säästäminen on monille 
vaikeaa, Tuomas puntaroi.

Laura muistuttaa realiteeteista:  
− Toisinaan ne vaaleanpunaiset lasit on 
vaikea riisua ja huomata asunnon puut-
teita. Kannattaa olla realisti talous-
asioista eikä vetää lainaa ihan maksi-
miin asunnon ostamiseksi, jos tuleekin 
myöhemmin rahaa vaativia korjauksia. 

Kokemustensa perusteella Laura 
ja Tuomas eivät ymmärrettävästi suo-

sittele ensiasunnon ostajalle vanhaa 
omakotitaloa – ainakaan ilman perus-
teellista kuntotarkastusta ja asiansa 
osaavaa tarkastajaa. 

Kokemuksen kautta 
kohti unelma-asuntoa
− Nyt tiedämme tarkasti, mitä haluam-
me. Kriittisyys asuntoja kohtaan on li-
sääntynyt ja tulee katsottua kaikki pa-
perit ja yksityiskohdat tarkasti. Edelli-
sen kokemuksen jälkeen oli selvä, että 
emme halua remontoitavaa kohdetta, 
Laura kertoo. 

Ja perhe todella tiesi, mitä haluaa. 
− Meille asuinalue oli ihan sel-

vä. Olimme valmiita joustamaan ne-
liöiden ja huoneiden määrästä. Täl-
tä alueelta ei usein tule myyntiin per-
heasuntoja. Lopulta palkkasimme vä-
littäjän ja toivoimme tämän hankkivan 
meille asunnon tietystä talosta. Kävi 
tuuri ja saimme tämän, Tuomas tote-
aa tyytyväisenä. 

”Toisinaan ne 
vaaleanpunaiset 
lasit on vaikea 

riisua.”

Pauli Lange, 
asuntorahoituspäällikkö, Hypo

KASPER GARAM
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Mistä kannattaa hankkia asunto, jos 
haluaa sen arvon säilyvän ja päästä 
elinvoimaiseen kuntaan? Hypo esit-
teli vuoden alussa kiinnostusta he-
rättäneen kuntien luokitusmallin, 
joka pohjautuu luottoluokituksiin. 
Luokitus kertoo, miten turvallista 
ja kannattavaa asunnonosto on eri 
puolilla Suomea. 

– Luokituksen tarkoitus on an-
taa asunnonostajalle ja asuntokaupas-
ta kiinnostuneille arvokasta tietoa eri 
alueista päätöksenteon tueksi. Myös 
kuntapäättäjät voivat saada ajattele-
misen aihetta ja vinkkejä kunnan ke-
hittämiseen. Nykyhetken lisäksi on 
huomioitu tulevaisuusnäkymät, koska 
asuntolainojen takaisinmaksuajat ovat 
pitkiä, kertoo Hypon pääekonomisti  
Juhana Brotherus. 

– Muuttujissa on huomioitu niin 
asuntojen hintoja, asukkaiden raken-
netta kuin kunnan tilannettakin. On 
pyritty saamaan mahdollisimman luo-
tettava ja realistinen kuva kunnan ti-
lanteesta historiallisen datan ja enna-
koinnin perusteella, täydentää Hypon 
nuorempi ekonomisti Juho Keskinen. 

Muutama hyvä eikä 
yhtään heikoimpia
Mikään kunta ei yltänyt parhaaseen kol-
men A:n luokkaan. Suomessa Helsin-
ki ainoana sai AA-luokituksen. A-luoki-
tukseen yltävät Espoo, Kaarina, Lem-
päälä, Liminka, Naantali, Oulu, Pirk-
kala, Sipoo, Tampere, Turku ja Vantaa. 
Kunnan tai kaupungin koko ei ratkaise 
luokitusta, vaan hyvän luokituksen voi 
saada pienempikin kunta, kun taas osa 
suuremmista maakuntakeskuksista saa 
heikomman luokituksen. Kokonaisuu-
dessaan hyvään luokkaan ylsi vain 32 
kuntaa.

Toisaalta hyvänä uutisena voidaan 
pitää sitä, että yksikään kunta Suo-
messa ei kuulu heikoimpaan luokkaan. 
Suurin osa kunnista heiluu hyvän ja 
heikon välimaastossa. 

– Kunnat, jotka pärjäävät luokituk-
sessa, pärjäävät yleensä kaikilla mitta-
reilla. Asuntojen hintakehitys on sta-
biilia ja väestönäkymät positiivisia. 
Harvemmin näissä kunnissa on joku 
keskeisistä mittareista heikolla tolalla, 
Brotherus kuvailee. 

Ensiasunnon ostajat 
pakkautuvat suosituille 
alueille
Kasvukolmiossa eli luokituksissa pär-
jänneellä pk-seudulla, Turussa ja Tam-
pereella asuntojen hinnat ja kauppa-
määrät ovat olleet selkeässä nousussa. 
Asuntokauppojen suurin rajoittava te-
kijä onkin tarjonnan riittämättömyys. 
Sen sijaan muualla Suomessa asuntojen 
hinnat ovat pääosin laskeneet varsin-
kin pienissä maaseutukunnissa. Korona 
ei ole ainakaan toistaiseksi aiheuttanut 
suuria muutoksia asumisessa tai maal-
lemuuttobuumia. 

Paljon on puhuttu ensiasunnon os-
tajien vaikeuksista päästä käsiksi omis-
tusasumiseen halutuimmilla asuinalu-
eilla. Miten ensiasunnon ostajien toi-
minta näkyy alueiden luokituksessa? 

Haaveissa asunnon osto 
pk-seudulta, Turusta tai 

Tampereelta? Valintasi on 
parasta A-luokkaa

Kuntien luokituksella tarjotaan tietoa eri alueiden 
kehityksestä ja asuntomarkkinoista. Hyvän luokituksen 

kunnat pärjäävät yleensä kaikilla mittareilla.

Asuntolainakannan ja sääntelyn kasvu lisäävät tarvetta 
myös pankkien kansainvälisiltä sijoitusmarkkinoilta ha-
kemalle rahoitukselle, mistä edullisin muoto on katet-
tu joukkolaina (covered bond). Ne ovat olennainen osa 
kaikkien pankkien rahoitusta, ja tällä hetkellä jo noin 
puolet kaikista suomalaisista asuntoluotoista on ase-
tettu vakuudeksi katetuille joukkolainoille.

Hypo laskee liikkeelle katettuja joukkolainoja kansainvä-
lisillä markkinoilla ja käyttää niiden vakuutena myöntä-
miään yksityishenkilöiden asuntolainoja ja taloyhtiöiden 
korjauslainoja. Maaliskuussa 2021 Hypo laski liikkeelle 
seitsemännen katetun joukkolainansa ja sijoittajien kiin-
nostus sitä kohtaan oli ennätyksellisen suurta.

Ensimmäisen katetun joukkolainansa Hypo laski liik-
keelle viisi vuotta sitten. Tällä hetkellä Hypon liikkeellä ole-
vien katettujen joukkolainojen kokonaissumma on 1,45 mil-
jardia. Hypon joukkolainat ovat kovaa valuuttaa varsinkin 
Saksassa ja Pohjoismaissa.

”Katetut joukkolainat mahdollistavat kilpailukykyiset lai-
nat asiakkaille, sillä katetut joukkolainat ovat muita rahoi-
tuksen lähteitä edullisempaa rahoitusta pankille”, Treasury 
Manager Outi Wasenius toteaa.

Euroopan edullisimmat 
asuntolainat
Suomalaiset nauttivat Euroopan edullisimmista asuntolai-
noista. Tämän taustalla ovat paitsi kova pankkien välinen kil-
pailu, etenkin kasvavien kaupunkien asuntomarkkinoista, 
myös katettujen joukkolainojen suuri merkitys suomalaisten 
pankkien rahoituksessa.

Katetut joukkolainat ovat vakiintunut, edullinen rahoi-
tusmuoto niin suomalaisille kuin kansainvälisille pankeille. 
Niiden yleisyydestä kertoo se, että katettujen joukkolaino-
jen kokonaismarkkinat Euroopassa ovat jo pitkälle yli 2 500 
miljardia euroa. Suomalaisten pankkien liikkeelle laskemien 
katettujen joukkolainojen kokonaismäärä 2020 lopussa oli  
43 miljardia euroa. 

– Ensiasunnon ostajien määrähän 
on romahtanut. Kuitenkin kiinnosta-
vaa on, että kasvukeskuksissa ja suu-
rimmissa kaupungeissa ensiasunnon 
ostajia on yhtä paljon kuin ennenkin 
eli he ostavat asuntoja entistä vähem-
män maalta, Brotherus kuvailee. 

Onkin todennäköistä, että jo val-
miiksi hyvän luokituksen saaneet kun-
nat vetävät väkeä jatkossakin ja asun-
tokauppa käy kiivaana.

Eritasoisia alueita 
kunnan sisällä
Vaikka kokonaisuutena esimerkiksi 
Helsinki on saanut korkeimman luo-
kituksen, kaupunkien sisältä voi löytyä 
hyvin eritasoisia alueita. Osassa kau-
punginosista palveluita on hyvin tar-
jolla, asuntojen hintakehitys vakaata 
ja asukkaiden sosioekonominen taso 
on hyvä. Samaan aikaan toisilla alueil-
la asuntokanta voi olla vanhempaa ja 
hintojen nousu heikkoa. 

Toisaalta alueiden houkuttelevuu-
teen voi vaikuttaa erilaisilla hankkeilla. 
Helsingissä vaikkapa Myllypuro, johon 
on rakennettu paljon uutta, on selvästi  
nostanut profiiliaan. Samoin tulevan 
Raide-Jokerin ympäristössä asuntojen 
hinnat ovat nousussa. Tampereella ra-

tikka tuo uusia tuulia julkiseen liiken-
teeseen ja Turussa taas on ahkerasti ra-
kennettu uusia alueita. 

Pienet voivat saada 
vetoapua suuremmilta
Pienemmissä kaupungeissa ja kunnis-
sa yksittäisen ison investoinnin tai teh-
taan vaikutus voi olla merkittävä. Si-
jaintikin voi olla pienemmän kunnan 
etu: 

− Suuren keskuskaupungin vaiku-
tus säteilee myös ympäristöön, ja lä-
hialueen kunnat voivat hyötyä siitä. 
Eivät välttämättä kaikki ja aina vaiku-
tus ei säteile suoraan ympäryskuntiin, 
mutta hyöty on selvä. Esimerkiksi yli-
opistollinen keskussairaala muutaman 
kymmenen kilometrin säteellä paran-
taa alueen houkuttavuutta ja luokitus-
ta, Keskinen avaa. 

Espoo, Kaarina, Lempäälä, Liminka,  
Naantali, Oulu, Pirkkala, Sipoo, Tampere,  
Turku ja Vantaa

Kasvukolmio ja sen 
lähialueet erottu-
vat positiivisesti  
luokituksessa. 
Itä-Suomessa suu-
rin osa kunnista 
saa heikomman 
luokituksen. 

Korkeimpien luokitusten kunnat

AA:
A:

Helsinki

Hypon Asuntoluottoluokitus

”Kokonaisuu- 
dessaan hyvään  

luokkaan ylsi 
vain 32 kuntaa.”

”Hyvänä uutisena 
voidaan pitää 

sitä, että yksikään 
kunta Suomessa ei 
kuulu heikoimpaan 

luokkaan.”

Kunnan elinvoimasta ja tulevaisuu-
desta kertovat myös sen ikä- ja koulu-
tusrakenne: 

– Tietyn iän jälkeen muuttohaluk-
kuus ja muuttojen määrä laskevat sel-
västi. Varsinkin korkeakoulutettujen 
korkea määrä kunnissa lupaa hyvää, 
koska yleensä silloin kunnassa on ja 
sinne kehittyy työpaikkoja, Brotherus 
kertoo. 

Pienemmillä kunnilla luokitus voi 
todennäköisemmin muuttua eri vuo-
sien aikana kuin isoilla. Muutokset vai-
kuttavat nopeasti. 

Koko maan 
talouskehitys vaikuttaa 
asuntokauppoihin
Kuntien luokituksiin vaikuttaa myös 
Suomen yleinen talouskehitys. Jos ta-
lous sakkaa, se näkyy asuntokaupois-
sa ja palveluissa ja näin lähes monien 
alueiden luokitus saattaa heikentyä. 
Vastaavasti taas nousukaudella asunto-
kauppa kiihtyy ja alueet voivat nousta. 

– Malli elää tilanteen mukaan ja 
muuttujia päivitetään vuosittain. Täs-
sä ei mitata, miten hyvin Suomen kun-
nat pärjäävät vertailussa toisiinsa näh-
den, vaan kuinka ne pärjäävät yleisesti, 
Keskinen korostaa.

Hypo-luokitus avaa 
asuntomarkkinoiden alueelliset erot, 

kertovat Hypon pääekonomisti Juhana 
Brotherus (oikealla) ja nuorempi 

ekonomisti Juho Keskinen.

Hypon kilpailuetuna 
kaupungistuva Suomi
Pelkästään asunto- ja asuntolainamarkkinoihin keskittyvä Hypo 
erottuu kilpailijoistaan myös maantieteellisten painopisteiden-
sä ansiosta.

”Keskitymme Hypossa kaupungistuvaan Suomeen: alueille 
missä asuntojen ja taloyhtiöiden vakuusarvot säilyvät ja kasvavat. 
Tämä tuo selkeää kilpailuetua rahoitusmarkkinoilla”,  Wasenius  
sanoo.

Suomi on perinteisesti ollut houkutteleva kohde kansainväli-
sillä rahoitusmarkkinoilla. Kansainvälinen luottoluokitus on ol-
lut hyvä. Pankit kiinnittävät yhä enemmän huomiota siihen, että 
asiakkaille myönnetään heille sopivan kokoinen laina. Lisäksi 
pankit pitävät osaltaan huolta, että asiakkaat perehtyvät taloyh-
tiön asioihin ostaessaan asuntoa.

EU harmonisoi 
joukkolainamarkkinoita
Katettujen joukkovelkakirjojen sääntely on muuttumassa. Mar-
raskuussa 2019 voimaan astunut EU-direktiivi on tarkoitus tuo-
da osaksi kotimaista lainsäädäntöä 8. heinäkuuta 2021 mennessä.

”Tarkoituksena on kerätä yhteen eri maiden parhaita käytän-
töjä liittyen katettujen joukkolainojen ehtoihin, rakenteisiin ja 
vakuuksiin. Sääntelyn tarkentuminen lisää pankeille asetettavia 
vaatimuksia katettujen joukkolainojen suhteen ja pyrkii paran-
tamaan entisestään niiden turvallisuutta ja läpinäkyvyyttä”, Se-
nior Controller Anna-Liina Harju kuvailee.

Harju lisää, että on tärkeää säilyttää tasapuoliset mahdolli-
suudet sekä pienille että suurille pankeille olla mukana katettu-
jen joukkolainojen markkinoilla, lisäämättä liikaa sääntelystä ai-
heutuvia kustannuksia. Tämä lisää monimuotoisuutta ja elinvoi-
maisuutta koko alalle.

”Katetut joukkolainat tuovat vakautta pankkisektorille 
edullisena varainhankintakanavana ja keskuspankkivakuuskel-
poisena instrumenttina sekä mahdollistavat asuntovelalliselle 
edullisen korkotason myös tulevaisuudessa”, Harju korostaa.

Kansainvälisen 
rahan osuus kasvaa  

Institutionaalisille sijoittajille koh-
distettu joukkolaina, jonka vakuu-
tena on esimerkiksi asuntolainoja 
ja taloyhtiöiden korjauslainoja. 

Pankit ja yritykset hankkivat omaa 
rahoitustaan sijoittajilta joukko-
lainoilla. Katettu joukkolaina on 
edullista rahoitusta juuri vakuuk-
sien ansiosta.

Katettu joukkolaina 
eli covered bond

Asuntolainavelallisen näkökulmas-
ta asiaa ei huomaa mitenkään 
muuten kuin yleisesti edullisena  
asuntolainan korkona. Luoton 
myöntäneen pankin näkökulmas-
ta kyseinen asuntolaina on pan-
kin järjestelmissä merkattu katetun 
joukkolainan vakuudeksi. 

Lyhyesti sanottuna, mitä parem-
maksi yksittäisistä asuntolainoista  
yhdistetty kokonaisuus, ns. lai-
napooli, arvioidaan, sitä edulli-
semmin pankki saa sitä vastaan  
sijoittajilta omaa rahoitustaan.

Asuntolaina katetun 
joukkolainan vakuutena

Anna-Liina Harju, 
Senior Controller, Hypo

Outi Wasenius,
Treasury Manager, Hypo



PAREMPAAN ASUMISEEN. TURVALLISESTI.

Suomen Hypoteekkiyhdistys | Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Yrjönkatu 9 A, 00101 Helsinki, puh. (09) 228 361, fax (09) 647 443
hypo@hypo.fi | www.hypo.fi

Joustava  
remonttilaina taloyhtiöille
Isoissa ja pienissä taloyhtiön remonteissa  
Hypon taloyhtiölaina on vaivaton ja joustava ratkaisu.
Saat meiltä kaikkiin hankkeisiin monipuolisen rahoituksen,  
sillä taloyhtiölainoissa otamme huomioon taloyhtiöiden ja  
osakkaiden yksilölliset tarpeet.
Remonttirahoituksen lisäksi tarjoamme taloyhtiöille  
tuottavaa talletustiliä. Kysy ehdoista!

Hypon tuttu taloyhtiölaina
• uusien lainojen ylimääräiset lyhennykset kuluitta  

minä pankkipäivänä tahansa
• lainan myöntäminen ei edellytä maksuliikenteen 

siirtämistä

• lainaa voi nostaa ilman osanostokuluja

Isännöitsijä, lähetä tarjouspyyntö Hypoon osoitteeseen asoy@hypo.fi 

Älä ota lainaa kysymättä Hyposta!
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”Uudessa järjestelmässä tiedot ui-
vat automaattisemmin järjestelmään. 
Asiantuntijoiden manuaaliset doku-
mentaatiotarpeet vähenevät, ja voim-
me keskittyä tiedon jalostamiseen ja 
kohtaamaan asiakkaan”, pankinjohta-
ja Tom Lönnroth toteaa.

Lönnroth lisää, että tulevaisuudes-
sa Hypolla on valmius hakea asiakkaan 
suostumuksella hänen tili- ja tulotie-
tojaan. Myös vakuudeksi tarjottavien 
kiinteistöjen tietojen sekä yritystieto-
jen hankkiminen helpottuu. Sähköiset 

allekirjoitukset yleistyvät, ja perustoi-
mintoja voidaan automatisoida.

”Asuntokaupat ovat isoja päätök-
siä, joten moni haluaa jatkossakin teh-
dä kaupat konttorilla. Voimme tarjota 
paremmin henkilökohtaista, räätälöi-
tyä palvelua keskeisissä kohdissa. Alle-
kirjoitukset ja muut asiat voidaan puo-
lestaan hoitaa esimerkiksi tabletilla tai 
puhelimessa.”

Hypo on tunnettu asuntolaina-
markkinoiden uudistaja, sillä se toi en-
simmäisenä markkinoille käänteisen 

asuntolainan sekä kehitti alkuperäisen 
Hypon Tonttikonseptin, jossa asiak-
kaan maksamat kulut sekä mahdolli-
suus tonttiosuuden lunastamiseen on 
esitetty läpinäkyvästi ilman yllätyksiä.

Uuden pankkijärjestelmän käyttöön-
oton jälkeen Hypolta on jälleen luvassa 
markkinoille uusia tuotteita ja palvelui-
ta.

Järjestelmät uusitaan 
kaikissa pankeissa
Hypossa järjestelmäprojekti käynnis-
tettiin vaihtoehtojen kartoittamisel-
la jo vuonna 2018. Toimittajaksi vali-
koitui TietoEVRY ja järjestelmäksi CSS 
(Credit Solutions and Services). Kaikki 
pankit joutuvat uusimaan oman järjes-
telmänsä, ja Aktia on jo kertonut saa-
neensa uudistuksen valmiiksi, tiettä-
västi ensimmäisenä suomalaispankki-
na. Hypo etenee oman työnsä kanssa 
kohti maalia hyvänä kakkosena.

”Pankkijärjestelmän vaihtaminen 
ei ole pelkkä IT-asia, vaan kyse on suu-
remmasta muutoksesta. Uusi järjestel-
mä muuttaa laaja-alaisesti kaikkia toi-
mintaprosesseja, hankkeesta vastaa-
va projektijohtaja Pekka Turunen ku-
vailee.

Keskeinen kohta muutoksessa on 
viranomaissäännöksiin ja -raportoin-
tiin liittyvän sovelluksen liittäminen 
saumattomasti osaksi järjestelmää.

Uusia ja parempia pankkipalveluja
Hypo uusii pankkijärjestelmänsä vaiheittain vuosien 
2021-2022 aikana. Kun koko pankin toimintaa ohjaava 
teknologia investoidaan vastaamaan tulevaa kehitystä, 
asiakkaat saavat nopeampaa ja sujuvampaa palvelua 
sekä jatkossa aivan uusia palveluja.

Asuntorahoitukseen erikoistuneen 
Hypon erityisenä valttina on, että lä-
hes kaikki sen rahoitusasiantuntijat 
ovat suorittaneet myös kiinteistövä-
lityksen LKV-tutkinnon.

Pankin ottaminen mukaan korja-
usremonttiin varhaisessa vaiheessa on 
sitä tärkeämpää, mitä suuremmasta 
remontista on kyse. Suurissa remon-
teissa pankin edustaja kannattaa ottaa 
mukaan jo yhtiökokoukseen, jossa re-
montista päätetään.

”Pankki auttaa linjaamaan remon-
tin suuntaviivoja ja kertoo, mikä on 
realistista ja mikä ei. Lisäksi yhtiö-
kokouksessa pankin edustaja kertoo, 
mitä remontti tarkoittaa euroina ja voi 
esitellä osakkaille koko rahoitusskaa-
lan”, asuntorahoituspäällikkö Petra 
Pironetti Hyposta kertoo.

Selkeyttä suunnitelmiin 
ja euroihin
Hypo on mukana rahoittamassa erilai-
sia kokonaisuuksia suuremmista put-
ki- ja julkisivuremonteista pienempiin 
korjausremontteihin. Rahoittajan roo-

lina on tarkastella kokonaisuutta. Aluk-
si määritetään kiinteistön arvo. Sen jäl-
keen tarkastellaan, onko remontti oi-
keissa raameissa. 

”Mikäli hanke on liian iso, voim-
me ehdottaa sen pilkkomista. Annam-
me budjetin ja autamme suunnittelus-
sa. Meille on aina tärkeää sitoutua kiin-
teistön elinkaareen. Ei ole kenenkään 
toive, että rahoitetaan vain yksi han-
ke”, Pironetti toteaa.

Pironetti muistelee taannoista kah-
deksan miljoonan euron remonttia ta-
loyhtiössä, jossa oli 150 huoneistoa. 
Päättävässä yhtiökokouksessa kävi ku-
hina, ja paikalla oli sekä hankkeen kan-
nattajia että vastustajia.

”Kävin konkreettisesti läpi, mitä 
hanke tarkoittaa 25 vuoden laina-ajalla. 
Kerroin eri rahoitusvaihtoehdoista: ra-
hoitusvastikkeesta, lainan ottamisesta 
omaa asuntoa vasten, joustavammas-
ta henkilökohtaisesta lainasta, mah-
dollisuudesta ylimääräisiin lyhennyk-
siin sekä käänteisestä asuntolainasta. 
Yhtiökokous päätti korjausremontis-
ta ja lähdimme rahoittamaan hanket-
ta. Isännöitsijä kiitteli eri skenaarioi-

den esittelystä osakkaille.”
Yksi ratkaisu osakkaan korjausre-

montin rahoittamiseen on käänteinen 
asuntolaina, jonka Hypo toi taannoin 
ensimmäisenä markkinoille. Sen avul-
la osakas voi vapauttaa velattomaan 
asunto-osakkeeseen sidottua asuntova-
rallisuutta asumismukavuuden paran-
tamiseksi, esimerkiksi putkiremontin 
kustannusten maksamiseksi. Lainas-
ta maksetaan vain korkoa, ja itse laina 
maksetaan takaisin vasta asuntoa myy-
täessä. Pääsääntöisesti Hypo hyväksyy 
käänteisen asuntolainan vakuudeksi 
Helsingin kantakaupungissa sijaitsevia 
asunto-osakkeita.

Yksi vaihtoehto on myös kevyen 
pääomavastikkeen asunto-osakeyhtiö-
laina, jossa osakas maksaa vastikkees-
saan korot, mutta lainan pääoma jää 
huoneiston velkaosuudeksi. Laina voi-
daan maksaa pois esimerkiksi silloin, 
kun asunnon omistus vaihtuu.

Varhainen yhteistyö 
sujuvoittaa remonttia
Valtaosa isännöitsijätoimisto Provian 
asiakkaista sijaitsee Helsingin keskus-
tassa. Remontteja tehdään lattiasta 
kattoon. Isännöitsijä Tobias Höglund 
on huomannut käytännön kautta, että 
varhainen yhteistyö remonteissa pan-
kin kanssa sujuvoittaa koko prosessia.

”Pääkaupunkiseudullakin on koh-
teita, joissa remonttivelka on päässyt 
suureksi, eikä asuntojen arvo ole niin 
korkea. Rahoituksen kanssa on tullut 
ongelmia. On tärkeää kilpailuttaa pan-
kit hyvissä ajoin ennen yhtiökokous-
ta, jossa remontista päätetään. Pankil-
ta saadun lainatarjouksen perusteella 
laaditaan hankelaskelma. Näin lainan 
ehdoista ei tule ikäviä yllätyksiä hank-
keen edetessä”, Höglund kiteyttää.

Höglund kertoo esimerkkinä yh-
teistyöstä Hypon kanssa kesällä 2020. 
Koronakurimuksesta huolimatta Pro-

Pankki mukaan 
korjausremontin 

suunnitteluun

Taloyhtiö ja osakkaat hyötyvät, kun pankki otetaan 
mukaan korjausremontin suunnitteluun jo hyvissä 
ajoin. Osaava pankki auttaa näkemään remontin 
pullonkaulat ja tarjoilee rahoitusvaihtoehdot 
selkokielellä osakkaille – perinteisistä lainoista 
käänteiseen asuntolainaan. 

Nykyään raportoinnin kehittä-
minen vastaamaan muuttuvia viran-
omaisvaatimuksia vie paljon kehityk-
sen voimavaroja. Uusi järjestelmä ja 
sitä ylläpitävä asiantunteva järjestelmä-
toimittaja antaa mahdollisuuden näi-
den muutosten toteuttamisen ilman,  
että siihen tarvitsee keskittää hypolais-
ten omaa työtä niin paljon. Hypo voi 
jatkossa keskittyä enemmän kehittä-
mään asiakkaalle suoraan näkyvää toi-
mintaansa.

Tietoturvaan 
erityistä huomiota
Tietoturvaan kiinnitettiin erityis-
tä huomiota pankkipalveluiden koko 

Isännöitsijä Tobias Höglund on huomannut 
käytännön kautta, että varhainen yhteistyö pan-

kin kanssa sujuvoittaa koko remonttiprosessia.

”Pankki auttaa linjaamaan remontin 
suuntaviivoja ja kertoo, mikä on realistista  
ja mikä ei”, asuntorahoituspäällikkö Petra  

Pironetti Hyposta kertoo.

”Asuntokaupat ovat isoja 
päätöksiä, joten moni 

haluaa jatkossakin tehdä 
kaupat konttorilla.” 

Pekka Turunen, 
projektijohtaja, Hypo

Tom Lönnroth, pankinjohtaja, Hypo

elinkaaren osalta toimittajaa ja järjes-
telmää valitettaessa. 

”TietoEVRYllä on kokemusta mo-
nelta eri toimialalta, mikä oli meille 
erittäin tärkeää. Ratkaisut ovat tehok-
kaita ja tietoturvallisia”, Turunen sa-
noo.

Turunen vertaa pankkijärjestelmän 
uusimista putkiremonttiin – tai jopa 
uuden talon rakentamiseen.

”Remontti tehdään aluksi, koska se 
on välttämätön. Remontin valmistut-
tua nähdään kasvavassa määrin muita-
kin hyötyjä. Uusi teknologia mahdollis-
taa aiempaa parempia ratkaisuja asiak-
kaille. Esimerkiksi mobiilipankkiin tu-
lee jatkossa enemmän asiointia helpot-
tavia toimintoja”, Turunen listaa.

”Uusi teknologia 
mahdollistaa paremmat 

palvelut asiakkaille.”

Miksi Hypo?

Suomen ainoa asumiseen erikoistunut 
luottolaitos. 

Syvällistä asuntomarkkinoiden asian-
tuntemusta: lähes kaikilla rahoitus-
asiantuntijoilla myös kiinteistövälityk-
sen LKV-tutkinto.

Päivittäiset raha-asiat säilyvät käte-
västi omassa vakituisessa pankissa il-
man pankkiasioiden keskittämistä.

 
Apuna taloyhtiön lainalaskuri:  
hypo.fi/lainat/taloyhtion-lainalaskuri/

via ja Hypo saivat sutjakkaasti sovittua 
700 000 euron lainan parvekeremont-
tia varten.

”Kävimme kaikki mahdolliset ske-
naariot alussa läpi, koska emme tien-
neet, miten korona vaikuttaisi.”

LKV-tutkinto mahdollistaa 
kokonaisvaltaisen palvelun
Hypo erottuu merkittävästi kilpaili-
joistaan, sillä lähes kaikilla sen rahoi-
tusasiantuntijoilla on myös kiinteistö-
välityksen LKV-tutkinto.

”Tuomme todellista lisäarvoa asi-
akkaalle, sillä ymmärrämme asunto-
markkinat. Voimme kiinnittää asiak-
kaidemme huomiota yksityiskohtiin, 
jotka saattaisivat muuten jäädä huo-
miotta. Haluamme erottua nimen-

omaan syvällisen asiantuntemuksen ja 
laadukkaan palvelun avulla”, pankin-
johtaja Tom Lönnroth sanoo.

Myös Provian Tobias Höglund ar-
vostaa hypolaisten monipuolista asian-
tuntemusta.

Tällä hetkellä Suomessa korjataan 
rivi- ja kerrostaloasuntoja vuosittain 
noin viidellä miljardilla eurolla. Tar-
peen ennakoidaan olevan peräti kuusi 
miljardia euroa vuodessa välillä 2026–
2035.

Pironetti uskoo, että pankkeja tar-
vitaan jatkossa aiempaa enemmän ja 
varhaisemmassa vaiheessa. 

”Remontoiminen kiihtyy, kun myös 
70-luvulla rakennetut taloyhtiöt alka-
vat tulla parhaaseen korjausikään. Pu-
hutaan isoista taloyhtiöistä ja rahois-
ta”, Höglund lisää.

”Pankki auttaa 
linjaamaan remontin 

suuntaviivoja ja kertoo, 
mikä on realistista 

ja mikä ei.”

KASPER GARAM



HAE  
LAINAA 

hypo.fi

Askel  
ensimmäiseen 
omaan kotiin?

Psst…  
haluatko kuulla  

salaisuuden?

Ota yhteyttä! 

ASP-lainahakemuksen voit kätevästi  
täyttää nettisivullamme hypo.fi.  
Käydään yhdessä läpi tarkemmat ehdot ja yksityis-
kohdat. Ensimmäinen oma kotisi on vain muuta-
man askeleen päässä.

Hypon ASP-laina
on askel ensimmäiseen omaan kotiin. Me tunnem-
me asuntolainat, asuntokaupan ja asuntomarkki-
nat, joten saat turvallisen asuntolainan ja tarpeel-
liset neuvot.

ASP-laina – eli asuntosäästöpalkkiojärjestelmä – on 
tuettu tapa kohti ensimmäistä asuntokauppaa. Tarvit-
set säästöjä 10 prosenttia uuden kotisi velattomasta 
hinnasta. ASP-lainan vakuutena ovat ostettu asuntosi 
ja valtiontakaus.

ASP-lainan ehdot ovat suotuisat 
verrattuna tavalliseen asuntolainaan.
Kun avaat ASP-säästötilin Hypoon, laadimme sinulle 
henkilökohtaisen säästämissuunnitelman ja olemme tu-
kena ensimmäisen kodin hankinnassa. ASP-tilille mak-
setaan 1,0 % korkoa ja lisäksi Hypo maksaa säästöillesi 
kiinteän 4,0 % lisäkoron, kun olet saavuttanut talletus-
tavoitteesi ja tehnyt asuntokaupat.

Hypo-tililtä saat huippukorkoa
Hypon talletustili on helppo ja huoleton 
säästämisen erikoistili. Saat rahoillesi jopa  
0,25 prosentin koron.  

Henkilöasiakkaana avaat tilin ja teet ensitalletuksen 
helposti muutamassa minuutissa Hypon nettisivulla. 

Hypon talletustili sopii jatkuvaan säästämiseen. Talle-
tusten määrää ja varojen nostamista ei ole rajoitettu. 
Korko lasketaan päiväsaldon mukaan, eikä tilistä peri-
tä kuluja. Varat ovat vapaasti käytettävissä, mutta tiliin 
ei voi liittää maksuaika- tai luottokortteja. 

Korkomme  
henkilöasiakkaille jopa
Hypon laina-asiakkaat voivat  
käyttää Hypo Talletustiliä myös  
lainansa hoitotilinä.  
Tili avataan Suomen  
AsuntoHypoPankki Oy:öön.  
Hypo Talletustili kuuluu  
suomalaisen talletussuoja- 
järjestelmän piiriin.

* korkoehto Hypo Prime  
(0,05 % 16.11.2020 alkaen)  
+ 0,20 %, kokonaiskorko 0,25 %

Suomen Hypoteekkiyhdistys | Suomen AsuntoHypoPankki Oy
Yrjönkatu 9 A, 00101 Helsinki, puh. (09) 228 361, fax (09) 647 443

hypo@hypo.fi | www.hypo.fi

0,25 %*

MAINOSLIITE

Päätoimittaja:  
Jenni Tamminen 
uusisuomi.fi
almamedia.fi

Kustantaja: Alma Talent Oy,
toimitusjohtaja Juha-Petri Loimovuori
Asiakaspalvelu: puh. 010 665 8110
Toimitus ja ulkoasu: Alma Brand Studio

Painosmäärä: 25 000
Paino: Sanoma Manu, Tampere


