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Suomen Vuokranantajien kesän 2020 vuokramarkkinakatsaus on laadittu hyvin erilaisessa
tilanteessa kuin aiemmat katsaukset. Aiempien vuosien tasainen ja suhteellisen ennakoitu kehitys
vuokra- ja asuntomarkkinoilla on koronaepidemian myötä vaihtunut epävarmuuteen tulevasta.
Alustavien havaintojen perusteella vaikutukset vuokramarkkinoihin ovat olleet pienet
suhteutettuna siihen, että virus ja rajoitukset pysäyttivät keväällä yhteiskunnan lähes kokonaan.
Vaikka tautitilanne on Suomessa kesää kohden tasaantunut ja rajoitukset keventyneet, ei riski
tilanteen uudesta heikkenemisestä ole poistunut.
Suomessa on yhtä monta paikallista vuokramarkkinaa kuin on kaupunkia. Markkinat usein eroavat
merkittävästi myös kaupunkien sisällä ja erot asuinalueiden välillä voivat olla suuria. Katsauksessa
on paneuduttu 23 suomalaisen kaupungin vuokramarkkinoihin ja kaupunkikehitykseen.
Tarkastelussa on ollut erityisesti paikallisten vuokramarkkinoiden kehitys ennen koronakriisiä.
Mahdollisia koronavaikutuksia on arvioitu kaupungeittain hyödyntämällä tuoreita tietoja huhti- ja
toukokuun vuokrailmoituksista, jotka on julkaistu Vuoraovi.com-sivustolta. Katsaus on valmisteltu
yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa.
Katsaus on tehty ensisijaisesti Suomen Vuokranantajien jäsenten käyttöön. Vapaasti luettavissa
olevat osat ovat katsauksen alun yleinen analyysi sekä Helsingin vuokramarkkinakatsaus.
Liittymällä jäseneksi hyvien vuokranantajien yhteisöön saat käyttöösi kaikki kaupunkikohtaiset
analyysit sekä paljon muita jäsenetuja. Median edustajilla on mahdollisuus pyydettäessä
hyödyntää kaupunkikohtaisia tietoja.
Suomen Vuokranantajat panostaa jatkossa yhä enemmän tutkimus- ja analyysitoimintansa
kehittämiseen. Haluamme tulevaisuus tarjota entistä arvokkaampaa ja ajantasaisempaa tietoa
sekä jäsenillemme että koko yhteiskunnalle.
Sakari Rokkanen
Ekonomisti, Suomen Vuokranantajat ry.
p. 040 762 5340
sakari.rokkanen@vuokranantajat.fi
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Vuokramarkkinoiden kehitys ennen koronaa
Kaupungistumiskehitys on ollut Suomessa viime vuosina vahvaa. Asuntojen kasvanut kysyntä
kaupunkikeskuksissa, matala korkotaso sekä yleinen talouden ja työllisyyden positiivinen kehitys
on nostanut asuntotuotannon ennätyslukemiin. Uusia kerrostaloasuntoja valmistui vuonna 2019
(31 567) lähes tuplasti enemmän kuin vuonna 2015 (17 733).
Kaupunkiasumisen suosion ohella myös vuokra-asumisen suosio asumismuotona on kasvanut
kaikissa suurissa kaupungeissa. Helsingin ohella nykyään myös Turussa ja Tampereella
kotitalouksien asuminen vuokralla on hieman yleisempää omistusasumiseen verrattuna.
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat kasvoivat nopeasti 2010-luvun alussa, mutta
kasvuvauhti on tasoittunut vuosikymmenen lopussa. Tarjonta on reagoinut kasvaneeseen
kysyntään, mikä on pitänyt vuokrien kasvuvauhdin viime vuosina kaupungeissa maltillisena.
Päättynyt vuosikymmen onkin osaltaan osoittanut Suomen asuntomarkkinan toimivan
suhteellisen hyvin. Asuntoja on syntynyt kysynnän ohjaamana runsaasti kasvukeskuksiin hyville
sijainneille, jos kaupunkien kaavoitus ja muu maapolitiikka on tämän mahdollistanut. Yksityisillä
asuntosijoittajilla on ollut iso merkitys kaupunkikotien tarjonnan kasvulle.
Kun verrataan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrien vuosikehitystä tämän vuoden
ensimmäisen ja edellisen vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen välillä, havaitaan vuokrien
kasvaneen hyvin yhdenmukaisesti kaikissa suurissa kaupungeissa. Kuuden suurimman kaupungin
vuokrien vuosimuutos asettuu Helsingin 1,8 prosentin ja Oulun 1,5 prosentin välille.
Pääkaupunkiseudulla vuokrataso kasvoi vuodessa 1,8 prosentilla ja muualla Suomessa prosentilla.
Vuokrat ovat kehittyneet ylipäätään maan eri osissa huomattavasti yhdenmukaisemmin kuin
vanhojen osakehuoneistojen hinnat, joissa eriytymiskehitys pääkaupunkiseudun ja muun Suomen
välillä on ollut viime vuosina voimakasta.
Viimeisen vuoden kehityksessä huomionarvoista on se, että monissa keskisuurissa ja
pienemmissä kaupungeissa vuokrien nousu on selkeästi jäänyt suurempien kaupunkien
vauhdista. Esimerkiksi Lahdessa (+ 0,5 %), Kuopiossa (+ 0,7 %), Jyväskylässä (+ 0,4 %) ja Joensuussa
(+ 0,6 %) vuokrien kasvuvauhti oli huomattavasti kuusikkokaupunkeja hitaampaa. Kaikissa
kaupungeissa viime vuosien runsas rakentaminen ja vuokra-asuntojen tarjonnan kasvu vaikuttaa
olleen kysynnän kasvua voimakkaampaa. Tarkemmin kaupunkikohtaisia muutoksia arvioidaan
kaupunkien omissa analyyseissa.
Vuodesta 2020 odotetaan alalla vaikeaa ja asuntorakentamisen volyymin lasku kohti
normaalimpaa tuotannon tasoa jatkuu.
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Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ja vuokrakehitys
alueittain (2020 Q1)
Neliövuokra Neljännes2020 Q1
vuosimuutos
Helsinki
Pääkaupunkiseutu
Espoo-Kauniainen
Vantaa
Järvenpää
Kerava
Koko maa
Tampere
Hyvinkää
Kuopio
Jyväskylä
Hämeenlinna
Turku
Lappeenranta
Joensuu
Lahti
Rovaniemi
Oulu
Muu Suomi
Mikkeli
Vaasa
Kotka
Seinäjoki
Kokkola
Pori
Kouvola

21,15
19,92
18,06
17,84
15,88
15,69
15,23
15,19
14,73
14,48
14,39
14,23
14,23
13,68
13,56
13,48
13,24
13,2
13,11
12,67
12,56
12,1
11,93
11,42
11,1
10,8

0,4 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,4 %
0,7 %
0,3 %
0,4 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,1 %
0,4 %
0,3 %
-0,1 %
0,1 %
0,4 %
0,4 %
0,2 %
0,1 %
0,1 %
0,0 %
0,1 %
0,4 %
0,0 %
0,0 %

Vuosimuutos Muutos
2015 Q1
1,8 %
1,8 %
1,8 %
1,7 %
1,2 %
1,8 %
1,3 %
1,6 %
1,1 %
0,7 %
0,4 %
0,5 %
1,6 %
1,3 %
0,6 %
0,5 %
1,3 %
1,5 %
1,0 %
0,4 %
0,6 %
0,3 %
0,2 %
1,1 %
0,5 %
0,5 %

7,3 %
7,3 %
6,4 %
8,3 %
7,4 %
8,6 %
6,3 %
7,3 %
6,2 %
6,9 %
5,8 %
3,9 %
7,9 %
5,7 %
5,0 %
4,0 %
7,9 %
6,6 %
5,8 %
7,8 %
4,5 %
3,6 %
3,0 %
5,5 %
4,2 %
5,0 %

Lähde: Tilastokeskus, Asuntojen vuokrat. Muu Suomi käsittää tiedot Suomesta ilman
pääkaupunkiseutua.
Kaupunkien vuokramarkkinat eroavat toisistaan vuokratason ja -kehityksen ohella myös vuokraasuntojen markkinointiajoissa. Oheisessa kuviossa on kuvattu Vuokraovi.com-sivustolla vuoden
2019 aikana ilmoitettujen vuokra-asuntojen markkinointiajan mediaanit kaupungeittain ja
huoneistotyypeittäin.
Yksiöiden markkinointiajat ovat pääsääntöisesti lyhyimmät, mutta markkinointiajoissa on suurta
vaihtelua kaupunkien välillä. Esimerkiksi vuokrataso on lähes sama Kuopiossa (14,48 €/m2) ja
Jyväskylässä (14,39 €/m2), mutta Kuopiossa uusi vuokralainen löytyy yksiöön keskimäärin alle
kymmenessä päivässä eli yli kolme kertaa lyhyemmässä ajassa kuin Jyväskylässä. Myös kaupungin
sisällä eri kokoisiin asuntoihin voi olla erilaisia haasteita vuokralaisen löytämisessä. Esimerkiksi
Mikkelissä yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika on 13 päivää, mutta kolmioiden 35 päivää.
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Vuokrausajankohdalla on varsinkin yliopistokaupungeissa merkitystä markkinointiaikaan. Yleensä
vuokralainen löytyy nopeimmin vuoden kolmannelle vuosineljänneksellä, kun uudet opiskelijat
etsivät itselleen asuntoa.

Vuoden 2019 aikana Vuokraovi.com-sivustolla julkaistujen
ilmoitusten markkinointiajan mediaanit kaupungeittain ja
huoneistotyypeittäin
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Lähde: Vuokraovi.com
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Koronaviruksen vaikutuksia vuokra- ja asuntomarkkinoihin voidaan arvioida tarkastelemalla
aiempia pandemioita. Aalto yliopiston professori Elias Oikarinen on tehnyt tiiviin koonnin
pandemioiden asuntomarkkinavaikutuksia tarkastelleista tutkimuksista. Johtopäätöksenä
tavallisesti pandemia iskee voimakkaammin asuntokauppaan ja vaikutus hintoihin on pienempi.
Vuokratasoon negatiivinen vaikutus on vähäisin.
Suomessa asunto- ja vuokramarkkinoiden muutokset ovat vastanneet aiempien tutkimusten
havaintoja. Asuntokauppa on vähentynyt huhti-toukokuussa noin kolmanneksella vuoden
takaisesta tilanteesta. Asuntojen hintakehityksessä ei ole huhti-toukokuun tietojen perusteella
nähtävissä laskua aiempiin trendeihin. Esimerkiksi Tilastokeskuksen eläköitynyt asiantuntija Ilkka
Lehtinen on arvioinut hintojen laskevan tänä vuonna 1,5 prosentilla ja palautuvan suhteellisen
nopeasti, jos koronakriisi on pääosin ohi jo alkusyksystä. Hintaennusteet riippuvat vahvasti
tautitilanteen kehityksestä.
Pankit ovat myös laajasti myöntäneet asiakkailleen lyhennysvapaita, minkä seurauksena
väliaikaiset kriisistä johtuneet maksuvaikeudet eivät ole johtaneet asuntojen pakkomyynteihin ja
hintatason nopeaan laskuun. Suomessa ei asuntomarkkinoilla myöskään ole viitteitä varsinaisesta
asuntojen hintakuplasta, jonka kriisi voisi puhkaista. Alueilla, joissa on paljon hiljattain
valmistuneita uudiskohteita, paineet hintojen joustolle voivat olla suuremmat.
Isossa kuvassa korona ei vaikuta iskeneen rajusti vuokramarkkinoihin. Tyypillisesti taloudellisen
epävarmuuden kasvaessa vuokralla asumisen suosio on jopa kasvanut. Täysin immuuneja
vuokramarkkinat eivät silti ole olleet. Esimerkiksi Suomen Vuokranantajien kyselyssä noin joka
kymmenes kyselyyn vastannut yksityinen vuokranantaja on tehnyt epidemian vuoksi
maksusuunnitelmia vuokralaisten kanssa. Alueellisesti on voitu myös kohdata haasteita
vuokralaisen löytämisessä. Syitä avataan tarkemmin Vuokraovi.comin markkinahavaintojen
yhteydessä.
Huhtikuun ja toukokuun alussa toteutetuissa kyselyissä on näkyvissä vuokranantajien odotusten
parantuminen tautitilanteen tasoittuessa. Kun huhtikuun alun kyselyssä yli puolet (56 %)
vastaajista arvioi vuokralaisen löytymisen vaikeutuvan tulevina kuukausina, tuoreemmassa
toukokuun alun kyselyssä huolissaan oli enää kaksi viidestä vastaajasta.
Vaikka kaupunkien monet vetovoimatekijät ovat epidemian ja rajoitusten vuoksi hetkeksi
poistuneet. Korona on pysäyttänyt, mutta ei lopettanut kaupungistumista ja uusien asuntojen
kysyntää kasvukeskuksissa. Uusien asuntohankkeiden aloituksia tilanteen epävarmuus on
kuitenkin lykännyt. Rakennusteollisuus arvioi vapaarahoitteisten kerrostaloasuntojen aloitusten
puolittuvan tänä vuonna. Kehitys näkyy muutaman vuoden päästä markkinoilla supistuvana
tarjontana, joka voi myös kasvukeskuksissa nostaa vuokria.
Suomen Vuokranantajien toukokuun alun kyselyssä lähes joka viides vastaaja aikoi hankkia uuden
sijoitusasunnon seuraavan kuuden kuukauden aikana. Sijoittajakysyntä voi siis nopeastikin elpyä,
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kunhan markkinoilla on tarjolla sopivan hintaisia asuntoja, jotka vastaavat vuokralaisten tarpeisiin.
Asuntosijoittamisen edellytyksiä ei ole syytä heikentää millään tavalla tässä suhdannetilanteessa.
Vuokramarkkinakatsauksessa arvioidaan kaupunkikohtaisesti mahdollisia koronavaikutuksia
hyödyntämällä tuoreita tietoja huhti- ja toukokuun vuokrailmoituksista, jotka on julkaistu
Vuoraovi.com-sivustolta. Näiden indikaattoreiden perusteella koronakriisi ei ole ainakaan laajasti
vaikuttanut vuokrailmoitusten vuokrapyyntöihin. Markkinointiajoista toisesta vuosineljännekseltä
on saatavissa tietoja vasta kesän jälkeen. Paikallisilla vuokramarkkinoilla suurimmat riskit liittyvät
todennäköisesti taloudellisen taantuman pitkittymiseen ja rakennemuutoksiin, jotka voivat johtaa
alueella työpaikkojen menetyksiin. Korona on tähän mennessä iskenyt rajusti matkailupalveluihin
ja näihin linkittyvään teollisuuteen. Matkailun elpymisellä on iso merkitys esimerkiksi suoraan
Rovaniemen alueella sekä epäsuorasti Turun seudulle risteilijätilausten tulevaisuuden näkymien
kautta.

Vuokra-asuntojen kysynnän näkökulmasta kevät on ollut poikkeustilanteesta huolimatta
ennätyksellisen korkealla tasolla ja Vuokraovi.com palvelussa on ollut asunnonetsijöitä
huomattavasti tavallista enemmän. Pandemian ensimmäinen aalto aiheutti hetkellisen laskun
kysynnässä, mutta se palautui nopeasti poikkeustilannetta edeltäneelle tasolle. Poikkeuksellista on
se, että vuokra-asuntoja on haettu maalis-, huhti- ja toukokuussa enemmän kuin perinteisinä
kesäkuukausina, jolloin opiskelupaikkojen varmistuminen aiheuttaa yleensä luontaisesti
kovimman kysyntäpiikin vuokramarkkinassa. Vuokraoven käyttäjämäärät ovat olleet
parhaimmillaan jopa yli 40 %:in kasvussa viikkotasolla viime vuoteen verrattuna. Toukokuussa oli
useampi viikko, jolloin rikottiin käyttäjämäärissä ennätyksiä.
Vuokraovi.com on aktiivisesti kartoittanut kevään aikana Vuokraoven käyttäjien
asunnonvaihtohalukkuutta ja selvää on se, että palvelun käyttö on ollut koko ajan erittäin
tarvehakuista ja vain pieni määrä käyttäjistä on kertonut kevään aikana, että asunnonvaihto on
ajankohtaista vasta poikkeustilanteen jälkeen. Tämä on toki ymmärrettävää, koska vuokraasumisen riskit ovat pienemmät epävarmassa taloustilanteessa kuin asunnon ostajalla ja siksi
epävarmuus voi tietyissä tilanteissa jopa kasvattaa vuokra-asuntojen kysyntää. Vuokra-asuminen
on myös ennen poikkeustilannetta yleistynyt vahvasti ja esimeriksi Helsingissä jo suurin osa
kotitalouksista asuu vuokralla.
Vuokra-asuntojen kysyntä on siis ollut edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna
huomattavasti vilkkaampaa. Toki myös tarjonta markkinassa on kasvanut reilusti Airbnb asuntojen
siirryttyä pitkäaikaisvuokraamiseen ja opiskelija-asuntojen vapauduttua tavallista aikaisemmin, ja
tämä on aiheuttanut joillain alueilla markkinointiajan pitkittymistä. Eli vaikka kysyntää riittääkin
niin alueellisia haasteita asuntojen vuokrattavuudessa saattaa ilmetä. Onko tilanne vaikuttanut
sitten siihen, miten ja mistä asuntoja etsitään? Esimerkiksi Helsingissä suosituimmat alueet ovat
edelleen suosituimpia ja niiden hakumäärät näyttävät kasvaneen huhti- ja toukokuussa. Helsingin
haetuimmat kaupunginosat ovat täysin samat kuin viime vuonna eli Kallio, Töölö, Lauttasaari,
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Kamppi ja Punavuori. Kaksiot ovat myös valtakunnallisesti tarkasteltuna edelleen suosituimpia
vuokra-asuntojen etsijöille, eikä muutosta ole tapahtunut suhteessa kolmioiden ja yksiöiden
hakumääriin. Hakukäyttäytymisestä ei ainakaan isossa kuvassa löydy merkittäviä muutoksia,
vaikka volyymit onkin kasvanut. Mielenkiintoista on nähdä, miten perinteinen kesän kysyntäpiikki
vuokramarkkinassa asettuu tänä vuonna, kun osa oppilaitoksista aloittaa syyskauden
etäopiskeluilla.
Henrik Laakkonen
Liiketoimintapäällikkö, Vuokraovi.com / Alma Markets
p. 040 834 9334
henrik.laakkonen@almamedia.fi

9

Vuokramarkkinakatsauksessa tarkastellaan kaupungeittain vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen
vuokratasoa- ja kehitystä. Kehitystä verrataan vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen
vuokratasoon. Vertailukohtina käytetään edellistä vuosineljännestä (2019 Q4) sekä vuoden (2019
Q1) ja viiden vuoden (2015 Q4) takaista tilannetta vastaavalla ajanjaksolla.
Tiedot vuokrakehityksestä ja -tasossa perustuvat Tilastokeskuksen vuokrien neljännesvuositilaston
tietoihin. Aineisto perustuu kelan asumistukirekisterin sekä vuokrataloyhtiöiden vuokraasuntotietoihin. vuokralla olevista rivi- ja kerrostaloasunnoista. Tilaston vuokrakäsite sisältää
erikseen maksettavat vesimaksut ja lämmityskustannukset. Vuokra-asuntojen keskimääräiset
neliövuokrat ovat painotettuja neliövuokrien geometrisia keskiarvoja ja ne kuvaavat käypää
vuokratasoa. Uudella vuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, joka on alkanut kuusi
kuukautta tilaston julkistuksen mukaisen viiteajankohdan päättymisestä. Tarkemmin
tilastokeskuksen vuokratilastoja avataan tilaston laatuselosteessa.
Kaupunkien sisäinen aluejako perustuu vanhojen osakeasuntojen hintatason vaihteluun
postinumeroalueiden välillä. Kaupunkikohtaisen tarkemman aluejaon voi tarkistaa
tilastokeskuksen sivuilta.
Kaupunkien neliöhintatietojen lähde on tilastokeskuksen vanhojen osakeasuntojen hintojen
neljännesvuositilaston tiedot vuoden 2020 ensimmäiseltä vuosineljännekseltä. Väestötiedot
perustuvat tilastokeskuksen väestötilastoon sekä tuoreimpaan väestöennusteeseen. Kaupungeilla
voi olla myös omia ennusteita, joiden tulokset eroavat väestöennusteesta. Peruste
tilastokeskuksen ennusteen käytölle on kaupunkien väestökehityksen arvioiminen
yhdenmukaisella menetelmällä.
Tiedot ensimmäisen vuosineljänneksen ja huhti-toukokuun vuokrailmoituksista ja
markkinointiajoista perustuvat Vuokraovi.com-sivuston ilmoituksiin. Mukana on ilmoitukset vain
vapaarahoitteisista ja kalustamattomista asunnoista, joiden vuokranmaksukausi on
kuukausittainen. Mukana on vain kerrostaloasunnot, eli esimerkiksi puutalo-osakkeiksi ja
luhtitaloiksi merkityt asunnot on jätetty aineistoista pois. Kaupunkikohtaisen markkinointiajan
vertailukohtana on käytetty kaikkien katsauksen kaupunkien keskimääräistä markkinointiaikaa.
Tuoreet tiedot vuokrailmoitusten vuokrapyynneistä antavat arvokasta ja ajankohtaista tietoa
vuokramarkkinoiden tilanteesta. Lyhyen aikavälin muutosten tarkasteluun sisältyy kuitenkin aina
epävarmuuksia, jotka on syytä huomioida. Esimerkiksi asuntojen vuokrapyyntien neliövuokrien
mediaanit vaihtelevat sen mukaan millaisia asuntoja tarkasteluhetkellä on markkinoilla tarjolla.
Valmistuneiden uudiskohteiden pienet ja laadukkaat yksiöt voivat esimerkiksi nostaa kaupungin
neliövuokrapyyntien mediaania, vaikka vanhempien vuokra-asuntojen vuokrapyynneissä ei
samaan aikaan ole tapahtunut mitään muutoksia.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

653 835
628 208 (4,1 %)
723 687 (10,7 %)
21,2 €/m² (1,8 %)
22,7 €/m²
4679 €/m² (2,7 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Helsinki

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

21,2 €/m²
26,2 €/m²
19,9 €/m²
17,9 €/m²

0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,5 %

1,8 %
1,7 %
1,9 %
1,9 %

7,3 %
7,4 %
6,9 %
7,6 %

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos

Muutos 2015Q1

Helsinki 1
Helsinki 2
Helsinki 3
Helsinki 4

23,1 €/m²
22,2 €/m²
19,8 €/m²
18,6 €/m²

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

0,3 %
0,5 %
0,4 %
0,5 %

1,5 %
2,0 %
1,6 %
2,0 %

5,9 %
7,4 %
5,7 %
9,2 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-0,3 %
0,0 %

kaksiot
-1,5 %
-1,2 %

kolmiot
2,2 %
1,6 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
13
Vuosimuutos
5
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
7
kaksiot
10
kolmiot
12

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Helsinki
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Helsingin kasvu jatkuu nopeana. Asukasluvun arvioidaan kasvavan kuluvan vuosikymmenen
aikana lähes sadalla tuhannella uudella asukkaalla. Kaupungin ennusteen mukaan vieraskielisten
määrän ennustetaan kasvavan nykyisestä noin 100 000 asukkaasta 200 000 asukkaaseen vuoteen
2035 mennessä. Ulkomaalaistaustaisen väestön määrän ja osuuden kasvu lisää myös vuokraasuntojen kysyntää. Helsingin kaupunginkanslian selvityksen mukaan vuoden 2017 lopussa yli
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kolme neljästä ulkomaalaistaustaisesta asuntokunnasta asui Helsingissä vuokralla. Vuokraasuminen on yleisestikin suosituin asumismuoto Helsingissä.
Helsingin seudun tuoreen MAL-sopimuksen neuvottelutuloksen mukaan koko Helsingin seudulle
tavoitellaan 200 000 uuden asunnon rakentamista vuoteen 2030 mennessä. Sopimuksessa
Helsingin vuosittainen asuntotuotantotavoite on tuleville vuosille 6600 asuntoa, joista 70
prosenttia on vapaarahoitteisia asuntoja.
Kykeneekö Helsinki nopeaan kasvuun? Helsinki oli ainut pääkaupunkiseudun kaupunki, joka ei
hyvässäkään suhdannetilanteessa päässyt edellisen sopimuskauden asuntotuotantotavoitteeseen.
Helsingissä on Suomen halutuimmat asuinneliöt, mutta kaupunki ei ole kyennyt riittävästi
vastaamaan kysyntään ja luomaan edellytyksiä asuntotuotannolle. Viime vuosina Espoon
Länsimetron ja Vantaan Kehäradan varren asuinalueet ovat ottaneet koko seudun kasvusta
suuremman vastuun. Niukka tarjonta erityisesti pienistä asunnoista ajaa sekä vuokranantajia että
vuokralaisia naapurikaupunkeihin.
Helsingissä kasvu ja rakentaminen on keskittynyt Jätkäsaareen, Kalasatamaan,
Kruunuvuorenrantaan ja Keski-Pasilaan. Itä-Helsingistä on tullut ”korkeakoulukaupunki”
Myllypuron suuren kampuksen myötä. Tällä vuosikymmenellä Helsingin kasvuun ja
asuntomarkkinaan tulee erityisesti vaikuttamaan uudet pikaraitiotieyhteydet. Vuonna 2024
valmistuva Raidejokeri parantaa poikittaisia liikkumisyhteyksiä erityisesti Haagasta, Maunulasta,
Oulunkylästä ja Pihlajistosta sekä Viikin että Otaniemen kampusalueille. Myös uudesta Vihdintien
pikaraitiotiestä odotetaan päätöksiä syksyllä 2020.

Helsingin vuokramarkkinat
Helsingissä on selkeästi maan korkein vuokrataso. Koko kaupungin vapaarahoitteisten vuokraasuntojen keskivuokra oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 21,15 eur/m². Silmiinpistävää
Helsingin luvuissa on yksiöiden (26,2 eur/m²) ja kaksioiden (19,9 eur/m²) keskineliövuokrien
merkittävä ero, mikä viittaa yksiöiden niukkuuteen suhteessa muihin asuntotyyppeihin. Asuntojen
vuokrat ovat Helsingissä kehittyneet hyvin tasaisesti eri asuntotyyppien välillä viime vuosina.
Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat ovat nousseet vuodessa 1,8 prosentilla ja koko
viiden vuoden tarkastelujaksolla 7,6 prosentilla.
Vuokratasot vaihtelevat myös Helsingin sisällä merkittävästi. Kun tarkastellaan neliövuokria
tilastokeskuksen kalleusalueluokittelun mukaan, havaitaan ydinkeskustan (Helsinki 1) ja pääosin
ydinkeskustaa ympäröivän alueen (Helsinki 2) neliövuokran olevan noin 22-23 euron luokkaa, kun
taas kauempana keskustasta oleville alueilla (Helsinki 3 ja 4) neliövuokra on noin 19-20 euron
luokkaa. Viimeisen viiden vuoden aikana vuokrat ovat kuitenkin kasvaneet suhteellisesti
nopeimmin pääsääntöisesti Itä- ja Pohjois-Helsingin kattavalla nelosalueella.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Helsingissä 799 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 725-895 euroa. Vertailun vuoksi vastaavat kokonaisvuokran mediaanit olivat yksiöissä
vastaavalla ajanjaksolla Espoossa 749 euroa ja Vantaalla 700 euroa.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
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Helsingissä kevään ilmoitusten osalta mittarit indikoivat yksiöiden vuokrapyyntien pysyneen
käytännössä ennallaan, kaksioiden hieman laskeneen sekä kolmioiden kasvaneen. Heilahtelut
ovat pieniä ja vastaavat normaalia lyhyen seurantajakson vuokrapyyntien vaihtelua markkinoilla.
Markkinointiajat ovat Helsingissä lyhyet ja vuokralainen löytyy keskimäärin nopeasti. Esimerkiksi
vuoden 2019 aikana yksiöiden vuokrailmoitukset ehtivät keskimäärin olla Vuokraovi.com-sivustolla
vain viikon. Helsingissä keskimääräinen markkinointiaika on kuitenkin vuodessa kasvanut viidellä
päivällä. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä keskimääräinen markkinointiaika oli
Helsingissä 13 päivää, mikä vastaa Espoon vastaavan ajankohdan markkinointiaikaa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

289 731
269 802 (7,4 %)
325 322 (12,3 %)
18,1 €/m² (1,8 %)
19,2 €/m²
3407 €/m² (4,1 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Espoo-Kauniainen

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

18,1 €/m²
22,5 €/m²
17,9 €/m²
16,1 €/m²

0,5 %
0,7 %
0,5 %
0,5 %

1,8 %
2,0 %
1,8 %
1,8 %

6,4 %
8,2 %
6,1 %
5,7 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako
Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Espoo-Kauniainen 1 19, €/m²
Espoo-Kauniainen 2 18,5 €/m²
Espoo-Kauniainen 3 17, €/m²

0,5 %
0,5 %
0,5 %

1,7 %
2,0 %
1,8 %

5,8 %
6,4 %
6,9 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen
yksiöt
Neliövuokra
Kokonaisvuokra

0,6 %
-0,5 %

kaksiot
-1,0 %
-0,4 %

kolmiot
-0,3 %
0,0 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
13
Vuosimuutos
-5
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
11
kaksiot
14
kolmiot
14

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15

10

Espoo
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Espoon väkiluku on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana noin 20 000 asukkaalla. Nopeaa
kasvua on avittanut joukkoliikenneyhteyksien parantuminen. Länsimetron ensimmäinen vaihe
avattiin liikenteelle vuoden 2017 lopussa, mikä paransi erityisesti Matinkylän ja Tapiolan yhteyksiä
Otaniemeen, Keilaniemeen sekä Helsingin keskustaan. Länsimetron varteen on rakentunut viime
vuosina paljon uusia asuntoja. Lisäksi Espoon asema korkeakoulukaupunkina on vahvistunut
Aalto-yliopiston opetuksen keskittyessä viime vuosina Otaniemeen.
Espoon kasvun arvioidaan jatkuvan nopeana myös tulevina vuosina. Liikenneyhteydet paranevat
entisestään, kun Länsimetron jatke valmistuu Kivenlahteen tämän hetken arvion mukaan vuonna
2023. Tästä seuraavana vuonna pitäisi alkaa Raide-Jokerin liikennöinti, joka kytkee Espoon sisällä
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Leppävaaran juna-aseman sekä Otaniemen ja Keilaniemen metroasemien välisen alueen
raideliikenteeseen. Junayhteyksien sujuvuutta parantavien lisäraiteiden rakentaminen
Leppävaarasta Kauklahteen on myös kirjattu seudun tuoreeseen MAL-sopimukseen.
Espoon kasvu rakentuu tulevina vuosina korostuneesti raideliikenteen varteen. Nopein
kasvuvyöhyke on ns. AB-lippuvyöhykkeen alue. Kysyntä tulee tulevina vuosina kasvamaan
erityisesti vuokra-asunnoista, joista on nopeat yhteydet Otaniemen kampusalueelle sekä
Keilaniemen kasvavaan työpaikkakeskittymään. Kansainväliset osaajat ja opiskelijat ovat kasvava
ryhmä vuokramarkkinoilla.

Espoon vuokramarkkinat
Alkuvuonna vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen neliövuokra oli Espoossa (ml.
Kauniainen) 18,1 €/m2 . Kaupungin vuokrataso on kasvanut vuodessa 1,8 prosentilla. Kasvuvauhti
on ollut hyvin yhteneväistä kaikissa huoneistotyypeissä. Viiden vuoden tarkastelussa nopeimmin
ovat kasvaneet yksiöiden neliövuokrat (+8,2 %). Suhteellinen kasvu on ollut Helsinkiä (+7,4 %)
hieman suurempi ja Vantaata (+ 9,2 %) hieman pienempi. Kokonaisuutena vuokrataso on
kasvanut Espoossa 6,4 prosentilla vuodesta 2015. Espoossa ei ole havaittavissa pienemmille
korkeakoulukaupungeille tyypillistä voimakasta kausivaihtelua vuokrapyynneissä.
Kun vertaillaan vuokrien muutoksia Espoon (ml. Kauniainen) sisällä eri kalleusalueiden välillä,
havaitaan suhteellisten muutosten olleen alueiden välillä hyvin samansuuntaiset. Ero
keskineliövuokrassa on hyvin pieni ykkös- ja kakkosalueiden välillä. Vuokrataso on 1,5-2,0 €/m2
edullisempi kolmosalueella, johon kuuluvat Espoon suuremmista keskuksista esimerkiksi Espoon
keskus sekä Espoonlahti.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Espoossa 749 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 690-820 euroa. Espoo asettuu yksiöiden vuokrailmoitusten mediaanivuokrien osalta
Helsingin (799 euroa) ja Vantaan (700 euroa) väliin.
Vuokraovi.com palvelussa olleiden ilmoitusten vuokrapyynneissä on havaittavissa hyppäys
erityisesti pienempien asuntojen osalta keväällä 2018, jolloin alkuperäisten suunnitelmien mukaan
piti astua voimaan HSL-alueen vyöhykeuudistus. Uudistuksessa kaupunkien rajoihin perustunut
vanha lippujen hinnoittelumalli korvattiin Helsingin keskustan etäisyyteen perustuvalla
vyöhykemallilla. Uudistus alensi merkittävästi joukkoliikennelippujen hintoja mm. Matinkylässä,
Leppävaarassa sekä Tapiolassa. Uudistus astui lopulta voimaan keväällä 2019, mutta
vuokrapyynnit reagoivat jo aikaisemmin tulevaan muutokseen.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Espoossa yksiöiden vuokrailmoitusten neliövuokrat ovat hieman nousseet ja kokonaisvuokrat
hieman laskeneet alkuvuodesta. Muutosta selittänee uudempien pienempien yksiöiden tarjonnan
kasvu Espoossa. Tulokset eivät viittaa yksiöiden vuokrapyyntöjen laskuun. Kaksioiden ja
suurempien asuntojen vuokrapyynteihin on selkeämmin kohdistunut pientä laskupainetta.
Kokonaisuutena tulokset eivät indikoi merkittäviä muutoksia aiempaan vuokramarkkinoiden
kehitykseen.
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Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika Vuokraovi.com-sivustolla
oli Espoossa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 13 vuorokautta. Markkinointiaika on lyhentynyt
viidellä päivällä vuoden takaisesta tilanteesta ja on nyt vastaavalla tasolla Helsingin kanssa
ensimmäistä kertaa viiden vuoden tarkasteluajanjaksolla. Vuoden 2019 aikana yksiöt vuokrattiin
keskimäärin 11 päivässä ja kaksiot sekä kolmiot kahdessa viikossa.

18

Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

233 775
214 605 (8,9 %)
262 020 (12,1 %)
17,8 €/m² (1,7 %)
18,9 €/m²
2473 €/m² (1,2 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Vantaa

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

17,8 €/m²
22,4 €/m²
17,3 €/m²
15,8 €/m²

0,5 %
0,5 %
0,5 %
0,5 %

1,7 %
1,7 %
1,6 %
1,9 %

8,3 %
9,2 %
8,1 %
8,1 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Vantaa 1
Vantaa 2

18,7 €/m²
17,3 €/m²

0,5 %
0,5 %

1,8 %
1,7 %

8,8 %
8,1 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
1,3 %
2,7 %

kaksiot
0,9 %
-0,6 %

kolmiot
2,4 %
-0,9 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
16
Vuosimuutos
1
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
11
kaksiot
18
kolmiot
20

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Vantaa
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Vantaa on kasvanut pääkaupunkiseudun kaupungeista nopeimmin viimeisen neljän vuoden
aikana. Suhteellinen kasvuvauhti on ollut Vantaalla yli kaksi kertaa Helsinkiä nopeampaa.
Kaupunkiin on muuttanut keskimäärin lähes 5000 uutta asukasta joka vuosi. Kasvun ennakoidaan
jatkuvan nopeana ja Vantaa haastaa Tampereen asemaa Suomen kolmanneksi suurimpana
kaupunkina. Vantaalla vieraskielisen väestön osuus on Suomen suurin (20 %). Vuonna 2035
ennustetaan noin joka kolmannen vantaalaisen olevan vieraskielinen. Vantaa myös vanhenee tällä
hetkellä Suomen suurista kunnista nopeinten.
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Kaupungin kasvusysäyksen takana on ennen kaikkea vuonna 2015 avautunut kehärata, joka
yhdisti Vantaankosken radan päärataan ja loi Helsinki-Vantaan lentokentälle raideyhteyden.
Kehäradan varteen Vantaalle on rakentunut kaksi uutta kaupunginosaa: Kivistö ja Leinelä. Kivistön
valttikorttina on erityisesti hyvät liikenneyhteydet lentoasemalle sekä keskustaan, mutta tyhjästä
uuden aseman ympärille rakentunut alue on myös kohdannut kasvukipuja. Alueelle kaavailtujen
julkisten ja yksityisten palveluiden tuleminen on viivästynyt kauppakeskushankkeen vaikeuksien
vuoksi. Tuoreimpien suunnitelmien mukaan pienempi kauppakeskus avautuisi kaupunginosaan
viimeistään vuonna 2023.
Tulevina vuosina uusia työpaikkoja ja asuntoja syntyy erityisesti Aviapoliksen aseman ympäristöön
lentokentän lähelle. Täydennysrakentaminen on kiihtynyt myös vanhojen asemien ympäristössä
erityisesti Tikkurilassa, Asolassa ja vanhan Vantaankosken radan asemien varressa. HSL:n lippuuudistuksen myötä Lounais-Vantaa siirtyi keväällä 2019 samalle edullisemmalle vyöhykkeelle
Helsingin keskustan kanssa.
Vantaan tulevan kehityksen kannalta mielenkiintoisin hanke on Vantaan Ratikka, joka yhdistäisi
Lentokentän, Pakkalan (Jumbon), Tikkurilan, Hakunilan ja Mellunmäen metroaseman. Ratikan
suunnittelu on käynnistynyt, mutta päätös rakentamisesta tehdään vasta vuonna 2023 ja
aikaisintaan ratikka liikennöisi vuonna 2028. Ratikkainvestoinnilla olisi erityisesti iso merkitys
Hakunilan suuralueelle, joka on ainut Vantaan suuralueista, joka ei tällä hetkellä tukeudu
raideliikenteeseen.

Vantaan vuokramarkkinat
Asuntotarjonta on kasvanut voimakkaasti viime vuosina Vantaalla rakentamisen seurauksena.
Tarjonnan lisääntyminen on näkynyt vanhojen kerrostaloasuntojen vaatimattomassa
hintakehityksessä viimeisen viiden vuoden aikana (+0,9 %). Vapaarahoitteisten vuokrien kehitys on
kuitenkin ollut suurten kaupunkien nopeinta vastaavalla ajanjaksolla (+8,3 %). Muuttoliike
pääkaupunkiseudulle, seudun muita kaupunkeja edullisempi vuokrataso sekä parantuneet
liikenneyhteydet ovat selkeästi lisänneet vuokra-asuntojen kysyntää Vantaalla.
Kysynnän kasvusta huolimatta vuokrataso on edelleen Vantaalla (17,8 €/m²) selkeästi Helsingin
yleistä vuokratasoa edullisempi (21,2 €/m²). Kuluneen vuoden aikana vuokrat ovat kehittyneet
kaikissa huoneistotyypeissä suhteellisen tasaisesti. Kasvu on ollut Vantaalla (+1,7 %) lähes yhtä
nopeaa kuin Espoossa ja Helsingissä (+1,8 %). Tilastokeskuksen kalleusalueluokittelussa ei
vuokrien kehityksen osalta ole merkittäviä eroja kalliimman Vantaa 1 (18,67 €/m²) -alueen ja
edullisemman Vantaa 2 (17,32 €/m²) -alueen välillä.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Vantaalla 700 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 661–749 euroa. Vertailun vuoksi vastaavat kokonaisvuokran mediaanit olivat yksiöissä
vastaavalla ajanjaksolla Espoossa 749 euroa ja Helsingissä 799 euroa.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Vantaalla loppukevään ilmoitusten osalta mittarit indikoivat yksiöiden vuokrapyyntien kasvua.
Suuremmissa asunnoissa neliövuokran mediaani on kasvanut ja kokonaisvuorien mediaani
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laskenut, mikä voi selittyä pienempien kaksioiden ja kolmioiden tulosta markkinoille alkuvuoteen
verrattuna. Tulosten perusteella vuokrapyynneissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.
Markkinointiajat ovat Vantaalla pääkaupunkiseudulle tyypillisesti lyhyet. Keskimäärin vuokralainen
löytyi alkuvuodesta asuntoon 16 päivässä Vuokraovi.com-sivustolla. Markkinointiajassa oli
loppuvuodesta 2019 kasvua, joka tasaantui vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä. Yksiö
liikkui vuoden 2019 aikana keskimäärin 11 päivässä eli yhtä nopeasti kuin Espoossa. Suurempien
asuntojen osalta vuokrausajat olivat Espoota pidempiä.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

36 756
35 293 (4,1 %)
38 226 (4,0 %)
15,7 €/m² (1,8 %)
17,1 €/m²
2183 €/m² (21,4 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Kerava

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

15,7 €/m²
19,9 €/m²
15,2 €/m²
13,7 €/m²

0,7 %
0,8 %
0,7 %
0,8 %

1,8 %
2,1 %
1,7 %
1,8 %

8,6 %
10,4 %
8,4 %
7,3 %

Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-1,6 %
-1,7 %

kaksiot
3,2 %
-2,2 %

kolmiot
5,6 %
1,1 %
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Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
21
Vuosimuutos
3
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
15
kaksiot
19
kolmiot
21

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Kerava
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Keravan asukasluvun suhteellinen kasvuvauhti on viimeisen viiden vuoden aikana ollut identtinen
Helsingin kanssa (+4,1 %). Keravan kasvun ennustetaan tulevina vuosina jatkuvan. Seuraavan
vuosikymmenen aikana asukasmäärän ennustetaan kuitenkin kasvavan puolet hitaammin kuin
viimeisen viiden vuoden aikana. Pieni kaupunki vastaa asukasluvultaan Helsingin Vuosaaren
kaupunginosaa (36 756).
Keravan kasvu ja elinvoima ovat suoraan sidoksissa pääkaupunkiseudun kehitykseen. Kerava on
tiiviisti osa Helsingin seudun työssäkäyntialuetta. Kaupungin valtti on sijainti pääradan varressa ja
sujuvat liikenneyhteydet Helsingin keskustaan. Kerava on viime vuosina panostanut merkittävästi
keskustansa kehittämiseen. Hyville sijainneille aseman läheisyyteen on valmistunut uusia asuntoja
sekä kauppakeskus Karuselli. Keskusta-alueen kehitystyö jatkuu edelleen ja alueelle on tarkoitus
mahdollistaa rakentamista noin 2000 uuden asukkaan kodeiksi.
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Keravan vuokramarkkinat
Vuokrat ovat olleet Keravalla viime vuosina nopeassa kasvussa. Alkuvuonna vuokrataso oli
suhteellisesti kasvanut vuoden takaisesta yhtä nopeasti kuin Helsingissä (+1,8 %). Viiden vuoden
tarkastelussa kaupungin vuokratason kasvuvauhti (+8,6 %) on ollut nopeampaa kuin
pääkaupunkiseudun kaupungeissa. Yleinen vuokrataso Keravalla (15,7 €/m²) on kuitenkin edelleen
esimerkiksi eteläistä naapuria Vantaata (17,8 €/m²) selkeästi alhaisempi. Yksiöiden neliövuokran
kehitys on ollut suurempia huoneistotyyppejä nopeampaa viime vuosina.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Keravalla 650 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 591–694 euroa. Vastaavat kokonaisvuokran mediaanit olivat yksiöissä vastaavalla
ajanjaksolla Vantaalla 700 euroa ja Järvenpäässä 627 euroa. Kaksioiden osalta ilmoitusten
kokonaisvuokrien mediaanit olivat alkuvuonna Keravalla (800 euroa) ja Järvenpäässä (795 euroa)
lähes samat.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Keravan osalta mittarit indikoivat yksiöiden vuokrapyyntien kasvun pientä taittumista ja
kolmioiden osalta pientä kasvua. Kaksioiden osalta muutokset selittyvät markkinoilla
vuokrattavana olevien asuntojen normaalilla vaihtelulla. Lisäksi on hyvä muistaa, että lyhyen
aikavälin vuokrapyyntien heilahteluiden tulkintaan liittyy aina merkittävää epävarmuutta.
Markkinointiajat ovat Keravalla vastanneet viime vuosina hyvin vertailukaupunkien keskimääräistä
tilannetta. Keskimäärin vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla kolmessa
viikossa. Vuoden 2019 aikana yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli 15 päivää.
Järvenpäähän verrattuna markkinointiajat ovat Keravalla keskimäärin pari päivää pidemmät.
Vanhojen kerrostaloasuntojen neliöhinnan vuosimuutos on ollut Keravalla 21,4 prosenttia. Suurta
muutosta selittää vuoden takaisen vertailuajankohdan hintojen merkittävä notkahdus.
Pidemmässä viiden vuoden tarkastelussa vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat ovat pysyneet
käytännössä muuttumattomina.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

43 711
40 900 (6,9 %)
48 621 (11,2 %)
15,9 €/m² (1,2 %)
16,7 €/m²
2195 €/m² (-4,8 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Järvenpää

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

15,9 €/m²
19,4 €/m²
15,1 €/m²
13,7 €/m²

0,4 %
0,4 %
0,3 %
0,4 %

1,2 %
0,8 %
1,5 %
1,2 %

7,4 %
8,0 %
7,3 %
7,2 %

Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

yksiöt

kaksiot
2,6 %
2,9 %

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

-2,5 %
3,2 %

kolmiot
3,1 %
0,2 %

Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
2,6 %
2,9 %

kaksiot
-2,5 %
3,2 %

kolmiot
3,1 %
0,2 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
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Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
20
Vuosimuutos
8
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
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kaksiot
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kolmiot
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Yleistä
Järvenpään asukasluvun suhteellinen kasvuvauhti (+6,9 %) on ollut kuluneen neljän vuoden aikana
todella nopea. Nopean kasvun ennakoidaan myös jatkuvan kuluvan vuosikymmenen aikana.
Järvenpään asukasluvun arvioidaan olevan 11,2 prosenttia suurempi kuin viime vuodenvaihteessa.
Vertailuna eteläisen naapurikaupungin Keravan asukasluvun arvioidaan kasvavan vastaavassa
ajassa vain neljällä prosentilla. Yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan yli kaksinkertaistuvan (+104 %)
Järvenpäässä kuluvan vuosikymmenen aikana. Ikääntymisvauhti on tässä katsauksessa
tarkasteltujen kaupunkien joukossa suurin.
Järvenpää suuntaa uudessa yleiskaavaehdotuksessaan kasvunsa erityisesti keskustaan ja muille
asemaseuduille Ainolaan, Haarajoelle sekä Saunakallioon. Merkittävä muutos on Järvenpään
päätös liittyä osaksi HSL-aluetta vuodesta 2022 alkaen. Liittyminen lisää kaupungin junavuoroja
sekä mahdollistaa asukkaille huomattavasti edullisemmat vaihdot junasta muihin kulkuvälineisiin
seudulla. Muutoksen myötä Järvenpää vahvistaa asemiaan suhteessa Keravaan Keski-Uudenmaan
sisäisessä kilpailussa uusista työpaikoista ja asukkaista. Lidlin päätös sijoittaa suuri
jakelukeskuksensa Järvenpäähän toi kaupunkiin viime vuonna 300 uutta työpaikkaa. Lisäys on
merkittävä Järvenpään kokoiselle kaupungille.
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Järvenpään vuokramarkkinat
Järvenpään kuuluminen Helsingin seudun työssäkäyntialueeseen näkyy kaupungin
vuokrakehityksessä. Kaupungin vuokrataso on kasvanut viimeisen viiden vuoden
tarkastelujaksolla 7,4 prosentilla. Kasvuvauhti on vastannut Helsingin kasvuvauhtia (+7,3 %)
vastaavalla ajanjaksolla. Viimeisen vuoden osalta Järvenpään vuokrat ovat kuitenkin kehittyneet
Helsinkiä hitaammin. Huoneistotyypeistä vuokrataso on selkeästi noussut hitaimmin yksiöissä.
Järvenpään keskineliövuokra (15,9 €/m²) on kaikkien asuntojen osalta niukasti Keravaa (15,7 €/m²)
suurempi, mutta yksiöiden osalta Kerava (19,9 €/m²) kirii Järvenpään (19,4 €/m²) edelle.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Järvenpäässä 627 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat
keskimäärin välillä 590–660 euroa. Vastaava kokonaisvuokran mediaanin keskimääräinen vaihtelu
oli Keravalla välillä 591–694 euroa. Kaksioiden osalta kokonaisvuokrien mediaanit olivat
alkuvuonna Keravalla (800 euroa) ja Järvenpäässä (795 euroa) lähes samat.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Järvenpään osalta mittareista vain kaksioiden neliövuokrien mediaani näyttää laskua. Koska
kokonaisvuokrissa on vastaavasti kasvua, muutos selittynee suurempien kaksioiden tarjonnan
hetkellisellä kasvulla tarkasteluhetkellä. Havaintojen perusteella Järvenpään vuokramarkkinoilla ei
ole viitteitä negatiivisestä käänteestä.
Keskimääräisessä markkinointiajassa on havaittavissa piikki vuoden 2019 viimeisellä
neljänneksellä. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tilanne on tasaantunut. Keskimäärin
vuokralainen löytyi alkuvuodesta Järvenpäässä Vuokraovi.com-sivustolla 20 päivässä. Vuoden 2019
aikana yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli 13 päivää, mikä on pari päivää Keravaa
lyhyempi aika.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

46 470
46 463 (0,0 %)
46 136 (-0,7 %)
14,7 €/m² (1,1 %)
15,2 €/m²
1731 €/m² (-2,8 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Helsinki

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

14,7 €/m²
17,8 €/m²
14,1 €/m²
13,3 €/m²

0,1 %
0,0 %
0,1 %
0,3 %

1,1 %
1,3 %
1,1 %
1,0 %

6,2 %
6,5 %
6,2 %
6,1 %

Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-2,6 %
-2,2 %

kaksiot
-5,0 %
-3,5 %

kolmiot
-3,7 %
-7,9 %
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Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
28
Vuosimuutos
13
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
22
kaksiot
26
kolmiot
16
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Yleistä
Hyvinkään väkiluku on pysynyt viime vuodet muuttumattomana noin 46 500 asukkaassa. Vuonna
2030 asukkaita ennakoidaan olevan kaupungissa reilu 300 vähemmän kuin vuoden 2019 lopussa.
Hyvinkää on tarkastelun ainut uusmaalainen kaupunki, jonka väkiluvun ennustetaan laskevan.
Järvenpään ennakoidaan kasvavan kuluvan vuosikymmenen aikana Hyvinkäätä suuremmaksi.
Hyvinkää on osa Helsingin työssäkäyntialuetta. Yhteydet Helsingin suuntaan ovat hyvät, mutta
työssäkäynti pääkaupunkiseudulle on huomattavasti vähäisempää kuin Keravalta ja Järvenpäästä.
Hyvinkää on Pohjois-Uudellamaalla oma aluekeskuksensa, jonka elinvoima on vahvemmin
riippuvainen kaupunkiin sijoittuneiden yritysten (mm. Konecranes Oyj, KONE Oyj ja Ahlsell Oy)
toimintojen kehittymisestä.
Hyvinkään haasteena on kaupungin hiipuva kasvu. Kaupunki markkinoi aktiivisesti itseään
omakotitalojen kaupunkina. Keskustan ja asemanseudun kehittämiseen on herätty aktiivisemmin
vasta viime vuosina. Aseman ympäristön ratkaisuilla on keskeinen merkitys kaupungin tulevien
vuosikymmenten kehityssuunnalle.
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Hyvinkään vuokramarkkinat
Hyvinkään vuokrataso oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä (14,7 €/m²) katsauksessa
käsiteltyjen Uudenmaan kaupunkien alhaisin. Erot Keravan ja Järvenpään neliövuokriin ovat pienet
suuremmissa asunnoissa, mutta yksiöiden osalta ero on selkeämpi. Vuokrataso on viimeisen
vuoden aikana kasvanut Hyvinkäällä reilulla prosentilla ja viiden vuoden tarkastelussa reilulla
kuudella prosentilla. Kehitys on ollut suhteellisen tasaista kaikkien huoneistotyyppien osalta.
Valtakunnallisesti vuokrien kasvuvauhti on ollut nopeaa, mutta tarkasteltujen uusmaalaisten
kaupunkien joukossa Hyvinkää jää viimeiselle sijalle.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Hyvinkäällä 573 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat
keskimäärin välillä 520–619 euroa. Toisin kuin Keravalla ja Järvenpäässä, kaupungissa on runsaasti
tarjolla yksiöitä selkeästi alle 600 eurolla.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Hyvinkäällä indikaattorit osoittavat kaikkien huoneistotyyppien osalta negatiivista muutosta.
Kaksioiden ja yksiöiden osalta vuokrapyynnit olivat laskussa jo vuoden ensimmäisellä
vuosineljänneksellä verrattuna vuoden 2019 lopun tilanteeseen. Lyhyen aikavälin muutoksiin
liittyy aina epävarmuutta, mutta Hyvinkään osalta myös uusien vuokrasuhteiden keskivuokra on
muihin Uudenmaan kaupunkeihin verrattuna hyvin lähellä kaikkien vuokra-asuntojen
vuokratasoa. Yhdessä havainnot indikoivat vuokratason nousun hiipumista Hyvinkäällä.
Hyvinkään keskimääräinen markkinointiaika on pysytellyt vertailukaupunkeja pidempänä
viimeisen vuoden ajan. Keskimäärin vuokralainen löytyi alkuvuodesta Järvenpäässä
Vuokraovi.com-sivustolla 28 päivässä. Vuoden 2019 aikana yksiöiden keskimääräinen
markkinointiaika oli pitkähkö 22 päivää, mutta yllättäen kolmiot liikkuivat huomattavasti
nopeammin 16 päivässä.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

67 633
68 011 (-0,6 %)
65 611 (-3,0 %)
14,2 €/m² (0,5 %)
15,4 €/m²
1580 €/m² (-5,1 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Hämeenlinna

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

14,2 €/m²
17,9 €/m²
13,4 €/m²
12, €/m²

0,1 %
0,2 %
-0,1 %
0,2 %

0,5 %
0,5 %
0,0 %
1,4 %

3,9 %
4,9 %
3,6 %
3,2 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako
Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Hämeenlinna 1
Hämeenlinna 2

15,4 €/m²
12,6 €/m²

0,1 %
0,0 %

0,4 %
0,6 %

3,8 %
3,9 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-1,3 %
1,9 %

kaksiot
1,4 %
0,7 %

kolmiot
-3,8 %
-3,2 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
41
Vuosimuutos
7
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
24
kaksiot
37
kolmiot
30
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Yleistä
Hämeenlinnan asukasluku on ollut viime vuodet pienessä laskussa. Vuosittain asukasluku on
laskenut noin sadalla hengellä, mitä voidaan pitää suhteellisen maltillisena muutoksena lähes
70 000 asukkaan kaupungissa. Negatiivinen kehitys on kuitenkin tilastokeskuksen ennusteen
mukaan jatkumassa tulevina vuosina. Samaan aikaan sekä etelässä Helsingin seudulla että
pohjoisessa Tampereen seudulla kaupunkien kasvu jatkuu nopeana. Kuinka kasvukeskusten
puoliväliin jäävä Hämeenlinna pääsee hyötymään kehityksestä?
Hämeenlinnan vastaus on ollut keskustavision laittaminen uusiksi. Vaikka kaupungin väkiluku on
laskenut, on keskusta-alueen asukasluku kasvanut vuoden 2016 lopusta vuoden 2019 loppuun
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lähes 500 asukkaalla. Keskustan suunnitelmista eniten keskustelua ovat herättäneet
pysäköintiratkaisut, mutta kaupunkikehityksen kannalta mielenkiintoisin muutos on kaupungin
keskustan kasvun jatkuminen juna-aseman suuntaan. Hämeenlinnasta on hyvä yhteydet
Helsinkiin ja Tampereelle, mutta aseman seudun kehitystä on laiminlyöty pitkään. Nyt aseman
viereen rakennetaan uutta Asemanrannan aluetta ja nykyistä Keinusaarta täydennysrakennetaan.
Keskustan elinvoimaa ovat vahvistaneet myös Engelinrannan uusi asuinalue sekä Goodmaninkauppakeskus, joka on kiinni keskustassa kolmostien päällä.
Hämeenlinnalla on monipuolinen työpaikkarakenne. Kaupungissa on sekä terästeollisuutta että
valtionhallinnon työpaikkoja. Keskustan ja asemanseudun suunnitelmilla on toteutuessaan
edellytykset lisätä keskustan viihtyisyyttä ja asukasmäärää. Keskustan voimakas uusien asuntojen
tarjonnan kasvu voi heikentää keskustan ulkopuolella olevien asuntojen vuokrattavuutta.
Kuntaliitosten myötä kaupungissa on myös lukuisia entisiä kuntakeskuksia, joiden
vuokramarkkinat eroavat merkittävästi keskustan kehityksestä.

Hämeenlinnan vuokramarkkinat
Hämeenlinnassa vuokrat ovat viimeisen vuoden aikana kasvaneet keskimäärin puolella
prosentilla. Kehitys on ollut suhteellisesti nopeinta kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa.
Kaksioissa vuokrataso ei ole kasvanut vuoden takaisesta tilanteesta ja viime vuoden loppuun
verrattuna vuokrataso laski tämän vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Viidessä vuodessa
vuokrataso on noussut kaupungissa vajaalla neljällä prosentilla. Hämeenlinnan vuokrataso (14,2
€/m²) on Hyvinkäätä (14,7 €/m²) hieman edullisempi, mutta esimerkiksi selkeästi Lahtea (13,5
€/m²) kalliimpi. Yksiöiden osalta vuokrat ovat käytännössä Hyvinkään tasolla. Sekä kaupungin
edullisemmalla että kalliimmalla neliöhinta-alueella vuokrien suhteellinen muutos on ollut viime
vuosina hyvin samankaltaista.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Hämeenlinnassa 520 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä
495–595 euroa. Noin neljänneksessä alkuvuonna vuokrattavina olleissa vuokra-asunnoissa
vuokrapyynnit olivat alle 500 euroa ja toisessa neljänneksessä yli 600 euroa. Hyvinkäällä
kokonaisvuokrien mediaani 573 euroa oli Hämeenlinnaa korkeampi. Ilmoitusten vuokrapyynnit
vaihtelivat Hyvinkäällä keskimäärin 520–619 eurossa. Kaupunkien vuokrien vertailua osittain
vaikeuttaa Hämeenlinnan maantieteellisesti merkittävästi suurempi koko ja levittäytyminen
useisiin kuntakeskuksiin. Tässä selvityksessä ei ollut mahdollisuutta tehdä kaupunkikeskusten
postinumerovertailua.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Hämeenlinnassa yksiöiden ja kaksioiden tulosten osalta ei voida tehdä suurempia johtopäätöksiä.
Kolmioiden osalta on havaittavissa vuokrapyyntien laskukehitystä, mutta sekin on
samansuuntaista kuin aiempien vuosien kausivaihtelu vuokrapyynneissä.
Hämeenlinnassa vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on vuoden 2018 alusta
noussut selkeästi vertailukaupunkeja pidemmäksi. Selkeä lasku oli havaittavissa vuoden 2019
kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin esimerkiksi uudet opiskelijat etsivät itselleen asuntoa.
Tämän jälkeen markkinointiaika on viime vuoden viimeisen vuosineljänneksen ja tämän vuoden
ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kasvanut nopeasti. Keskimääräinen markkinointiaika oli
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kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 41 päivää eli reilusti yli kuukauden. Kasvua on
vuoden takaisesta tilanteesta noin 7 päivää, mutta verrattuna edellisen vuoden kolmanteen
vuosineljännekseen on markkinointiaika lähes tuplaantunut. Rajusti pitkittyneet vuokrausajat
antavat viitteitä siitä, ettei kysyntä ole pysynyt kaupungin kasvavan asuntotarjonnan mukana.
Pitkittyvät markkinointiajat luovat painetta vuokratason laskulle. Erityisesti paine kohdistuu
kaksioihin, joiden keskimääräinen 37 päivän markkinointiaika oli viime vuoden aikana selkeästi
pisin muihin huoneistyyppeihin verrattuna.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

238 140
225 118 (5,8 %)
262 777 (10,3 %)
15,2 €/m² (1,6 %)
15,7 €/m²
2566 €/m² (1,2 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Tampere

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

15,2 €/m²
18,6 €/m²
14,3 €/m²
12,8 €/m²

0,4 %
0,5 %
0,3 %
0,5 %

1,6 %
1,6 %
1,5 %
2,0 %

7,3 %
7,7 %
7,5 %
6,2 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Tampere 1
Tampere 2
Tampere 3

16, €/m²
15,4 €/m²
14,1 €/m²

0,4 %
0,5 %
0,5 %

1,7 %
1,6 %
1,6 %

6,9 %
7,5 %
7,8 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

yksiöt
5,5 %
0,1 %

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

kaksiot
0,4 %
-2,1 %

kolmiot
0,2 %
-2,7 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
12
Vuosimuutos
-1
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
10
kaksiot
13
kolmiot
12

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30

25
20
15
10

Tampere
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Tampere on kasvanut viime vuosina nopeasti. Kaupunki on saanut viimeisen neljän vuoden aikana
13 000 uutta asukasta. Pohjoismaiden suurimman sisämaakaupungin kasvun ennustetaan
jatkuvan nopeana myös tulevaisuudessa. Kaupungin asukasluku kasvaa tilastokeskuksen
ennusteen mukaan tällä vuosikymmenellä noin 3000 asukkaan vuosivauhdilla.
Tampereen nopean kasvun jatkumiselle luo edellytykset kaupungin merkittävät panostukset
kaupunkirakenteen kehittämiseen. Tärkein kaupunkikuvaa muovaava hanke on Tampereen
ratikka, jonka ensimmäisen vaiheen liikennöinnin pitäisi käynnistyä vuonna 2021. Ratikkalinjat
kulkevat Pyynikintorilta Hervantajärvelle ja yliopistolliselta keskussairaalalta Sorin aukiolle. Ratikan
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myötä keskustan saavutettavuus erityisesti Hervannan alueelta paranee. Keskustassa ratikka luo
tiivistä kaupunkirakennetta ja tiivistää maankäyttöä. Ratikan kakkosvaiheen jatkosta
Lentävänniemeen päätetään syksyllä 2020.
Tampereen tavoitteena on, että vuonna 2030 keskustassa on 15 000 uutta asukasta ja 15 000
uutta työpaikkaa enemmän kuin vuonna 2015. Rakentaminen keskittyykin keskustaan, keskustan
liepeille ja ratikan varteen. Uutta edustaa Ranta-Tampela ja Kannen alue. Vanhaa puolestaan
täydennysrakennetaan erityisesti Amurissa ja Tammelassa.

Tampereen vuokramarkkinat
Tampereen vuokratason kehitys kuvastaa kaupungin vahvaa vetovoimaa. Kuluneen viiden vuoden
aikana vuokrataso on noussut samalla vauhdilla kuin Helsingissä. Yksiöiden ja kaksioiden
neliövuokrat ovat kehittyneet hyvin yhdenmukaisesti. Kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa
kehitys on ollut viiden vuoden tarkastelussa hitaampaa, mutta kuluneen vuoden aikana
suurempien asuntojen vuokrat ovat kasvaneet suhteellisesti nopeimmin. Keskineliövuokra (15,19
€/m²) on selkeästi pääkaupunkiseutua alhaisemmalla tasolla.
Kun tarkastellaan vuokrien kehitystä Tampereen sisällä kalleusalueiden välillä, havaitaan
vuokratason suhteellisen vuosimuutoksen olleen sama kaikilla hinta-alueilla. Viiden vuoden
tarkastelussa vuokrien kasvuvauhti on ollut hieman nopeampaa keskusta-alueen ulkopuolella.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Tampereella 550 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat
keskimäärin välillä 419–605 euroa. Toisin sanoen neljänneksessä asunnoista vuokrapyynti oli alle
419 euroa. Tampereella oli tällä perusteella paljon tarjolla huomattavasti mediaania edullisempia
asuntoja alkuvuodesta. Esimerkiksi Turussa yksiöiden kokonaisvuokran mediaani (583 euroa) oli
selkeästi Tamperetta suurempi ja edullisimman neljänneksen vuokrat olivat enintään 520 euroa.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Tampereen tulosten pohjalta koronakevät ei vaikuttaisi vaikuttaneen ainakaan yksiöiden
vuokrapyynteihin. Suurempien asuntojen osalta neliövuokrat ovat olleet kasvussa, mutta
kokonaisvuokrissa on havaittavissa laskua. Muutosta voi selittää alkuvuotta pienempien
kaksioiden ja kolmioiden vuokrauksen lisääntyminen touko-huhtikuussa. Kokonaisuutena
indikaattoreiden perusteella Tampereen vuokramarkkinoilla ei vaikuttaisi tapahtuneen merkittäviä
muutoksia.
Tampereen kaikkien vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika vaikuttaa seurailleen
viime vuosina tarkasti vertailukaupunkien keskimääräisen kehityksen muutoksia. Tampereella
markkinointiaika on kuitenkin koko tarkastelujaksolla pysytellyt selkäesti vertailukaupunkeja
lyhyempänä. Keskimäärin Tampereella vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla
12 päivässä. Markkinointiaika oli lyhentynyt vuoden takaisesta päivällä. Vuoden 2019 aikana
yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli keskimäärin 10 päivää, kaksioiden 13 ja kolmioiden
12 päivää. Kaksioiden ja kolmioiden markkinointiajat eivät eroa merkittävästi yksiöistä.
Markkinointiajat ovat lähes identtiset Turun kanssa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

192 962
185 908 (3,8 %)
207 645 (7,6 %)
14,2 €/m² (1,6 %)
15,2 €/m²
2049 €/m² (0,3 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Turku

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

14,2 €/m²
17,5 €/m²
13,6 €/m²
11,5 €/m²

0,4 %
0,5 %
0,4 %
0,3 %

1,6 %
2,2 %
1,5 %
0,8 %

7,9 %
9,8 %
7,8 %
5,1 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Turku 1
Turku 2
Turku 3

15,1 €/m²
14,6 €/m²
12,6 €/m²

0,4 %
0,3 %
0,5 %

1,4 %
1,4 %
2,0 %

7,3 %
7,8 %
9,0 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-3,9 %
-3,9 %

kaksiot
-0,2 %
-1,8 %

kolmiot
-0,9 %
3,0 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
15
Vuosimuutos
2
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
10
kaksiot
13
kolmiot
13

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Turku
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Turun seudun talous- ja työllisyyskehitys on ollut viime vuosina vahvaa. Telakkateollisuuden
uudella tulemisella on ollut iso merkitys Turulle. Positiivinen rakennemuutos heijastuu myös
kasvulukuihin. Turun väkiluku on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana noin 7000 asukkaalla ja
kasvun ennustetaan jatkuvan. Turku on ainut kaupunki pääkaupunkiseudun ulkopuolella, jossa
vieraskielisten osuus väestöstä on yli 10 prosenttia (11,8 %). Osuuden arvioidaan kasvavan
tulevaisuudessa. Turussa vuokra-asuminen on suosituin asumismuoto.
Turku on viime vuosina panostanut voimakkaasti kaupunkikehitykseen. Parhaillaan rakennetaan
muun muassa Linnakaupungin, Herttuankulman ja Kirstinpuiston alueita. Tulevaisuudessa Turun
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kehitys keskittyy erityisesti keskustan vetovoiman vahvistamiseen sekä Kupittaan alueen
tiedepuiston rakentamiseen, jossa yhdistyvät asuminen, uudet työpaikat sekä
korkeakoulukampus. Nopealla Turku-Helsinki junayhteydellä olisi erityisesti iso merkitys Kupittaan
alueen kehitykselle.
Turun valtuusto päätti huhtikuussa, että Turun raitiotien suunnittelua jatketaan laatimalla
Kupittaan Tiedepuiston ja Varissuon sekä Sataman linjojen yleis- ja toteutussuunnitelmat. Linjat
kytkevät yhteen Turun merkittävimmät kaupunkikehityshankkeet Tiedepuiston, keskustan sekä
Linnakaupungin. Päätökset investoinneista tehdään tämän hetken arvion mukaan vuonna 2024,
jolloin liikennöinti voisi käynnistyä vuonna 2029.
Turun suuret kaupunkikehityshankkeet luovat hyvät edellytykset kaupungin kasvun jatkumiselle.
Riskin kasvulle muodostaa erityisesti koronakriisin pidempiaikaiset vaikutukset kaupungin
vahvaan meriklusteriin.

Turun vuokramarkkinat
Turussa erityisesti yksiöiden vuokrat ovat kasvaneet nopeasti. Yksiöiden vuokratason kasvuvauhti
on ollut nopein sekä yhden (+2,2 %) että viiden (+9,8 %) vuoden tarkastelussa. Seuraavaksi
nopeinta kehitys on ollut kaksioissa. Hitaimmin ovat kasvaneet kolmioiden ja isompien asuntojen
vuokrat. Turussa keskineliövuokra on 14,23 €/m². Neliövuokrataso on noin euron Tampereen
tasoa alempi.
Turku jaetaan tilastokeskuksen tarkastelussa neliöhintojen perusteella kolmeen kalleusalueeseen.
Erot sekä vuokratasossa että vuokrien kehityksessä ovat ensimmäisen ja toisen alueen välillä
pieniä. Sen sijaan Turku 3 -alue, joka käsittää esimerkiksi Varissuon ja Lausteen lähiöt, erottuu
selkeästi omaksi alueekseen muun kaupungin vuokramarkkinasta. Vuokrataso (12,61 €/m²) on
selkeästi muuta kaupunkia alhaisempi. Suhteellisesti vuokrien kasvu on kuitenkin viime vuosina
ollut nopeinta Turun kolmosalueella.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Turussa 583 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 520–645 euroa. Vuoden alussa Tampereen yksiöiden ilmoitusten kokonaisvuokran mediaani
oli 550 euroa. Luvut kuvaavat vuoden ensimmäisen neljänneksen vuokrailmoitusten tilannetta.
Tilastokeskuksen aineiston mukaan kaikkien vapaarahoitteisten yksiöiden keskineliövuokra oli
alkuvuonna Tampereella kuitenkin hieman Turkua korkeampi.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta. Turun
osalta havaitut muutokset viittaavat erityisesti yksiöiden osalta laskeneisiin vuokrapyyntöihin
huhti-toukokuussa. Sekä yksiöiden kokonaisvuokrien että neliövuokrien mediaanit olivat laskeneet
3,9 prosentilla. Vastaavaa kausivaihtelua ei ole havaittavissa muilta vuosilta, joten Myerin telakan
huhtikuiset ilmoitukset merkittävistä irtisanomisista ja lomauksista ovat todennäköisesti
heijastuneet nopeasti vuokrapyynteihin.
Turun vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on seuraillut viime vuosina
vertailukaupunkien keskimääräisen kehityksen muutoksia. Markkinointiaika on Turussa pysytellyt
vertailukaupunkeja lyhyempänä, mutta viime vuoden lopulla ja tämän vuoden alussa vuokrausaika
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on ollut kasvutrendillä. Keskimäärin Turussa vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.comsivustolla 15 päivässä. Kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen on kaksi päivää. Vuoden 2019 aikana
yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli keskimäärin 10 päivää, kaksioiden 13 ja kolmioiden
13 päivää. Luvut ovat lähes identtiset Tampereen vastaavien kanssa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

83 934
85 363 (-1,7 %)
79 977 (-4,7 %)
11,1 €/m² (0,5 %)
11,2 €/m²
1305 €/m² (-4,0 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Pori

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

11,1 €/m²
13,8 €/m²
10,6 €/m²
9,3 €/m²

0,0 %
-0,1 %
0,1 %
-0,1 %

0,5 %
0,2 %
0,4 %
1,1 %

4,2 %
3,8 %
4,0 %
5,0 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Pori 1
Pori 2

12,2 €/m²
9,7 €/m²

-0,1 %
0,1 %

0,8 %
0,0 %

4,1 %
4,1 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

yksiöt
4,9 %
0,0 %

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

kaksiot
-2,4 %
0,5 %

kolmiot
3,1 %
10,6 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
33
Vuosimuutos
3
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
28
kaksiot
28
kolmiot
36

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
40
35
30
25

20
15

Pori
Vertailukaupungit

10
5
0

Yleistä
Porin asukasluku on ollut viime vuodet laskussa. Negatiivisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan
Tilastokeskuksen väestöennusteessa. Vuonna 2030 Porissa arvioidaan olevan alle 80 000 asukasta.
Teollisuuskaupunki koki kovan iskun, kun Venatorin pigmenttitehdas päätettiin ajaa asteittain alas
vuoden 2017 tulipalon jälkeen. Tehtaan mukana paikkakunnalta poistuu asteittain 450 työpaikkaa
vuoteen 2021 mennessä. Korona vaikeuttaa entisestään vientipainotteisen Porin
työpaikkakehitystä sekä kaupungin jo valmiiksi haastavaa taloutta.
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Työpaikkojen poistuminen on iskenyt erityisesti Meri-Porin asuntojen kysyntään. Neliöhintojen ja vuokrien ero on kasvanut esimerkiksi keskustan ja Pihlavan lähiön välillä. Keskustan asuntojen
kysyntää on myös nostanut ammattikorkeakoulun siirtyminen vuonna 2017 Vähärauman alueelta
keskustaan rautatieaseman viereen. Muuton myötä keskustaan on myös rakennettu uusia
asuntoja kampuksen ympäristöön. Satakunnan ammattikorkeakoulussa on noin 6000 opiskelijaa.
Kaupungissa on ollut myös spekulaatioita yliopistokeskuksen siirtymisestä ammattikorkeakoulun
yhteyteen, mutta toistaiseksi keskuksen 2000 opiskelijaa ovat jatkamassa opintojaan Puuvillan
kauppakeskuksen yhteydessä. Puuvillan kauppakeskus siirsi valmistuttuaan liikkeitä keskustasta
Kokemäenjoen pohjoispuolelle. Tuoreimpien selvitysten mukaan ravintoloiden ja kauppojen
määrä oli kasvussa Porin keskustassa ennen koronakriisiä. Porissa on myös käynnissä keskustan
kehittämissuunnitelmia. Uusia asuntoja on valmistunut viime vuosina erityisesti Karhukortteliin
sekä keskustan kupeeseen vanhalle Karjarannan teollisuusalueelle, johon on rakennettu uusi
asuinalue.
Porin teollisuutta kohdanneita kolahduksia helpottaa Porin seutuun lukeutuvan Harjavallan
teollisuuden valoisat näkymät. BASF on päättänyt rakentaa Harjavaltaan akkumateriaalitehtaan,
jonka on tarkoitus valmistua vuonna 2022. Uusi tehdas tuo Porin seudulle yli 100 uutta työpaikkaa.

Porin vuokramarkkinat
Porissa yksiöiden ja kolmioiden vuokrissa on tapahtunut pieni heilahdus alaspäin, kun verrataan
kuluvan vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen vuokratasoa edellisen vuoden viimeiseen
neljännekseen. Vuodessa vuokrat ovat kasvaneet pienemmissä asunnoissa hyvin maltillisesti.
Suurin prosentuaalinen vuosikasvu on ollut kolmioiden ja suurempien asuntojen vuokrissa. Myös
viimeisen viiden vuoden aikana suhteellinen vuokrakehitys on ollut nopeampaa isommissa
asunnoissa. Porin vuokrataso 11,1 €/m² on katsauksen kaupungeista toiseksi alhaisin. Taakse jää
ainoastaan Kouvola. Porin kalliimmillakin neliöhinta-alueilla vuokrataso (12,2 €/m²) jää esimerkiksi
Turun edullisimman neliöhinta-alueen vuokratasosta (12,6 €/m²). Kaupungin sisällä viimeisen
vuoden aikana vuokrataso on kasvanut kalliimmilla neliöhinta-alueilla edullisempia alueita
nopeammin. Viiden vuoden tarkastelussa vuokratason kasvuprosentti on kuitenkin ollut sama.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Porissa 400 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 370–470
euroa. Porissa yli 500 euron yksiö on harvinaisuus. Kokonaisvuokrat vertautuvat hyvin Kouvolan
tilanteeseen, jossa ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 371–450 eurossa. Porissa
myös kaksioiden (538 euroa) ja kolmioiden (660 euroa) vuokrailmoitusten kokonaisvuokran
mediaanit ovat todella alhaisia verrattuna vertailun muihin huomattavasti Poria pienempiinkin
kaupunkeihin.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Porissa yksiöiden ja kaksioiden tulosten osalta ei voida tehdä merkittäviä johtopäätöksiä.
Kolmioiden osalta on havaittavissa vuokrapyyntien nousukehityksen edelleen jatkuvan vahvana.
Kolmioiden vuokrapyynnit ovat olleet kasvussa vuoden 2019 alusta saakka.
Porissa vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on seurannut vertailukaupunkien
kehityksen trendin muutoksia, mutta pysytellyt viime aikoina noin kymmenen päivää pidempänä.
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Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 33 päivää.
Kasvua on vuoden takaisesta tilanteesta kolme päivää. Vuokrausajan trendi on selkeällä kasvuuralla. Porissa opiskelijoiden vaikutus näkyy kausivaihtelussa. Vuokrausajat ovat selvästi
lyhimmillään vuoden kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin uudet opiskelijat etsivät asuntoja.
Vuoden 2019 aikana sekä yksiöihin että kaksioihin vuokralainen löytyi keskimäärin noin
kuukaudessa. Kolmioissa keskimääräinen markkinointiaika oli viiden viikon luokkaa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

119 823
118 743 (0,9 %)
120 363 (0,5 %)
13,5 €/m² (0,5 %)
13,7 €/m²
1529 €/m² (-0,5 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Lahti

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

13,5 €/m²
16,4 €/m²
13, €/m²
11,6 €/m²

0,1 %
0,2 %
0,0 %
0,1 %

0,5 %
0,8 %
0,3 %
0,3 %

Muutos 2015Q1
4,0 %
4,8 %
3,6 %
3,8 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Lahti 1
Lahti 2

14,5 €/m²
12,5 €/m²

0,1 %
0,1 %

0,5 %
0,4 %

3,6 %
4,4 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-1,6 %
-1,7 %

kaksiot
-2,4 %
-4,7 %

kolmiot
-2,1 %
-0,7 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
31
Vuosimuutos
6
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
25
kaksiot
27
kolmiot
27

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
35
30
25
20
15
10

Lahti
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Lahden väestökehitys on ollut viime vuosina vaatimatonta. Viimeisen neljän vuoden
asukasmäärän kasvu jää alle prosenttiin. Tilastokeskuksen väestöennuste povaa Lahden
asukasluvun kasvavan tällä vuosikymmenellä vain puolella prosentilla. Vaatimattomasta
väestönkehityksestä huolimatta Lahteen on valmistunut viime vuosina paljon uusia asuntoja.
Esimerkiksi vuonna 2018 kaupunkiin valmistui 785 uutta asuntoa, joista kerrostaloasuntoja oli 589
kappaletta.
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Lahden selkeästi uskotaan haastavan väestöennusteen. Entinen ”Suomen Chicago” tunnetaan
nykyään ympäristökaupunkina ja yliopistokaupunkina, josta on hyvät junayhteydet eri suuntiin.
Näiden tekijöiden toivotaan tuovan kaupunkiin korkean osaamisen työpaikkoja ja investointeja.
Perinteisessä teollisuuskaupungissa väestön koulutustaso on selkeästi matalampi kuin muissa
Suomen suurissa kaupungeissa. Toisaalta myös perinteisen teollisuuden ja logistiikan
toimintaedellytykset ovat kaupungissa parantumassa uuden eteläisen kehätien valmistuessa
tämän vuoden aikana. Lahti on myös viime vuosina aktiivisesti kehittänyt muun muassa
keskustaansa sekä aseman seutua.
Asuntotarjonnan kasvu on ollut Lahdessa voimakkaan etupainotteista suhteessa tulevaisuuden
odotuksiin, joihin liittyy myös epävarmuuksia. Vuokra-asuntojen yli kuukauden keskimääräinen
markkinointiaika on katsauksen yli 100 000 asukkaan kaupunkien joukossa pisin.

Lahden vuokramarkkinat
Lahden vuokrataso on kehittynyt vaatimattomasti viimeisen vuoden aikana. Neliövuokrataso on
kasvanut puolella prosentilla. Suhteellisesti kasvu on ollut nopeinta yksiöiden vuokrissa (+0,8 %).
Viimeisen viiden vuoden aikana vuokrat ovat kasvaneet kaupungissa keskimäärin neljällä
prosentilla. Yksiöissä vuokrien kasvu on ollut lähes viisi prosenttia. Lahden vuokrataso (13,5 €/m²)
jää hieman LUT:n toisen kampuskaupungin Lappeenrannan (13,7 €/m²) vuokratasosta. Lahdessa
neliöhinnoiltaan kalliimpien ja edullisempien alueiden välillä vuokratasojen suhteellisesti
vuokramuutokset ovat olleet lähes samat.
Lahti on tunnettu talviurheilutapahtumien isäntäkaupunki. Tapahtumien vaikutus näkyy myös
Vuokraovi.com-sivuston vuokrailmoituksissa. Vuoden 2017 hiihdon maailmanmestaruuskilpailut
aiheuttivat piikin isompien asuntojen vuokrapyynneissä. Lahdessa on myös viime vuosina näkynyt
vuokrailmoitusten vuokrapyynneissä erityisesti yksiöiden osalta selkeä kausivaihtelu.
Vuokrapyynnit ovat olleet laskussa vuoden kaksi ensimmäistä neljännestä ja nousussa kaksi
viimeistä.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Lahdessa 504 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 445–550 euroa. LUT-yliopiston toisessa kotikaupungissa Lappeenrannassa vastaavalla
ajanjaksolla yksiöiden kokonaisvuokrien mediaani oli 560 euroa eli selkäesti Lahtea korkeampi.
Vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 495–638 eurossa. Vuokralaisen oli alkuvuodesta
huomattavasti helpompaa löytää viiden sadan euron yksiö Lahdesta kuin Lappeenrannasta.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Lahdessa molemmat mittarit osoittavat kaikkien huoneistotyyppien vuokrapyyntien olleen
keväällä laskussa. On kuitenkin syytä huomioida edellä todettu Lahden kausivaihtelu vuokrissa.
Negatiivinen kehitys toisella vuosineljänneksellä vuokrapyynneissä ei ole kaupungissa
poikkeuksellista aiempien vuosien perusteella. Toisaalta Lahdessa uusien vuokrasuhteiden
keskivuokra on hyvin lähellä yleistä kaupungin vuokratasoa, mikä antaa viitteitä vuokrakehityksen
entisestään hidastuvasta trendistä.
Markkinointiaikoja ei ole vielä saatavilla toiselta vuosineljännekseltä, mutta oletettavasti
koronaepidemia ei ole ainakaan lyhentänyt alkuvuoden pitkiä markkinointiaikoja. Näin ollen
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vuokrapyynneissä näkyvä lasku voi heijastella myös vuokratason reagointia yli kuukauden
markkinointiaikaan. Lahdessa vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla
keskimäärin 31 päivässä. Markkinointiaika on pidentynyt vuodentakaisesta kuudella päivällä.
Tilanne oli jo vuonna 2019 haasteellinen. Esimerkiksi viime vuoden aikana julkaistuissa
ilmoituksissa keskimääräinen markkinointiaika yksiöissä oli 25 päivää. Tällä saa kyseenalaisen
kolmossijan katsauksessa tarkasteltujen kaupunkien joukossa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

52 126
54 319 (-4,0 %)
48 343 (-7,3 %)
12,1 €/m² (0,3 %)
12,1 €/m²
1053 €/m² (-4,0 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Kotka

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

12,1 €/m²
14,2 €/m²
11,9 €/m²
10,9 €/m²

0,0 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

0,3 %
0,5 %
0,5 %
-0,3 %

3,6 %
4,6 %
3,8 %
1,8 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako
Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Kotka 1
Kotka 2

13,3 €/m²
10,4 €/m²

0,1 %
-0,1 %

0,4 %
0,2 %

4,9 %
2,1 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
16,0 %
8,1 %

kaksiot
10,8 %
-3,6 %

kolmiot
14,3 %
-7,1 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
26
Vuosimuutos
-13
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
23
kaksiot
30
kolmiot
29

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
45
40
35
30
25
20

Kotka

15

Vertailukaupungit

10
5
0

Yleistä
Kotka kärsii vähenevästä väestöstä. Viimeisen neljän vuoden aikana väestö on supistunut yli 2000
hengellä. Vuonna 2030 Kotkan arvioidaan olevan alle 50 000 asukkaan kaupunki. Vielä 80-luvun
alussa kaupungissa oli yli 60 000 asukasta. Kotka on 2000-luvulla kärsinyt erityisesti
metsäteollisuuden rakennemuutoksesta, joka on koetellut merkittävästi koko Kymenlaakson
taloutta.

52

Viimeisinä vuosina talousalueen elinkeinorakenne on kuitenkin monipuolistunut ja
työpaikkamäärä kääntynyt kasvuun. Google on tehnyt suuria investointeja yhteisen talousalueen
toiseen kaupunkiin Haminaan. UPM:n puolestaan suunnittelee rakentavansa Kotkaan uuden
suuren biojalostuslaitoksen, mutta investoinnista ei ole vielä lopullisia rakentamispäätöksiä.
Toiseen suuntaan näkymiin vaikuttaa Nord Stream 2 -kaasuputken valmistuminen. Rakennusvaihe
toi Kotkaan paljon työpaikkoja. Uutta piristysruisketta alueella toivotaan itäisestä rantaradasta.
Tällä hetkellä hanke on kuitenkin vasta alueen kaupunkien oma edunvalvontahanke.
Kotkan seudulla oli ennen koronaa havaittavissa käännettä parempaan. Tämän vuosikymmenen
kehitys riippuu vahvasti kaupungin sekä kaupungin satamaa käyttävien yritysten toipumisesta
koronan vaikutuksista. Negatiivinen väestökehityksen myötä asuntojen tarjonta on ollut kysyntää
vahvempaa. Toisaalta uudiskohteita on valmistunut kaupunkiin hyvin vähän viime vuosina.
Suunnitelma rakentaa uusi ammattikorkeakoulukampus ja tapahtumakeskus Kantasatamaan
jatkuu koronasta huolimatta. Valmistuttuaan hankkeet lisäävät asuntojen kysyntää keskustassa
Kotkansaarella. Nykyinen kampus sijaitsee viisi kilometriä keskustasta pohjoiseen.

Kotkan vuokramarkkinat
Kotkassa vuokrien kasvu on ollut viimeisen vuoden aikana hyvin maltillista. Vuokrat ovat nousseet
yksiöissä ja kaksioissa puolella prosentilla. Kolmioiden ja isompien asuntojen vuokrissa on ollut
pientä laskua. Kuluneen viiden vuoden aikana suhteellisesti eniten ovat kasvaneet yksiöiden
vuokrat (+4,6 %), kun taas kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa kehitys on ollut hyvin maltillista
(+ 1,8 %). Kotkan vuokrataso (12,1 €/m²) on edullinen verrattuna katsauksen muihin kaupunkeihin,
mutta selkeästi korkeampi kuin Kymenlaakson suurimmassa kaupungissa Kouvolassa (10,8 €/m²).
Tilastokeskus seuraa Kotkan vuokramarkkinoiden kehitystä kahdella eri hinta-alueella. Kaikilla
tarkasteluajanjaksoilla kalliimpien keskustassa ja lähimpänä keskustaa sijaitsevien alueiden
vuokrat ovat kasvaneet nopeammin kuin kauempana sijaitsevilla alueilla.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Kotkassa 400 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 350–
480 euroa. Yli 500 euron vuokrapyyntejä on kaupungissa siis hyvin vähän. Kymenlaakson toisessa
suuressa kaupungissa Kouvolassa vastaavalla ajanjaksolla yksiöiden kokonaisvuokrien mediaani
oli 420 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 371–450 eurossa eli hajonta
pyynneissä on Kotkassa selkeästi Kouvolaa laajempi. Kotkassa yksiöiden keskineliövuokra (14,2
€/m²) on kuitenkin selkeästi Kouvolaa (13,1 €/m²) korkeampi.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Kotkassa molemmat indikaattorit osoittavat rajua hyppäystä Kotkan yksiöiden vuokrapyynneissä.
Toisaalta vertailuajankohtana vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vuokrapyynnit vaikuttavat
romahtaneen. Vertailuajankohdan poikkeuksellinen heilahdus siis selittää korkeita
kasvuprosentteja. Suurempien asuntojen vuokrapyynneissä on havaittavissa kasvua
neliövuokrissa, mutta laskua kokonaisvuokrissa. Kotkan kaltaisessa pienemmässä kaupungissa
muutokset voivat selittyä sillä, että vertailuajankohtana vuokrattavana on ollut suurempia
asuntoja. Kevään alustavista luvuista ei voida tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä.
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Kotkassa vuokra-asuntojen markkinointiajat ovat vertailukaupunkeja pidemmät. Keskimääräinen
markkinointiaika oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 26 päivää. Laskua vuodentakaiseen oli
huimat 13 päivää, mutta vertailuajankohtana vuoden 2019 ensimmäisellä vuosineljänneksellä
vuokrausajat olivat poikkeuksellisen pitkät. Alkuvuoden piikin jälkeen keskimääräinen
vuokrausaika laski selkeästi alle 30 päivään. Lyhimmät markkinointiajat Kotkassa ajoittuvat
vuosittain heinä-syyskuuhun. Vuoden 2019 aika yksiöihin löytyi uusi vuokralainen keskimäärin 23
päivässä. Kaksiot liikkuivat keskimäärin 30 päivässä, ja kolmiot yhtä päivää lyhyemmässä ajassa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

82 113
85 855 (-4,4 %)
74 327 (-9,5 %)
10,8 €/m² (0,5 %)
11,2 €/m²
991 €/m² (-1,0 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Kouvola

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

10,8 €/m²
13,1 €/m²
10,4 €/m²
9,3 €/m²

0,0 %
0,1 %
0,0 %
0,1 %

0,5 %
0,8 %
0,5 %
0,1 %

5,0 %
5,2 %
4,8 %
5,0 %

55

Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-3,9 %
3,6 %

kaksiot
4,2 %
0,0 %

kolmiot
-9,9 %
-11,8 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
28
Vuosimuutos
8
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
22
kaksiot
22
kolmiot
26

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
35
30
25
20
15
10

Kouvola
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Kouvolan väkiluku on voimakkaassa laskussa, eikä negatiiviselle kehitykselle ole näkyvissä loppua.
Väkiluku on laskenut viime vuodet lähes tuhannella asukkaalla vuodessa. Ikäryhmistä ainoastaan
yli 75-vuotiaiden asukkaiden määrä on kasvussa. Kun vuonna 2015 noin joka kymmenes
kouvolalainen oli yli 75-vuotias, ennustetaan vuonna 2030 jo noin joka viidennen kaupungin
asukkaan olevan vastaavan ikäinen. Väestökehitys ennakoi asuntojen kokonaiskysynnän laskevan
Kouvolassa, mutta senioreille soveltuvien asuntojen tarpeen kasvavan.
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Metsäteollisuuden 2000-luvun rakennemuutos on koetellut erityisesti Kouvolan seutua. Tehtaiden
sulkemiset ovat jättäneet jälkensä kaupungin väestökehitykseen. Kaupungissa ei ole myöskään
yliopistoa, joka houkuttelisi nuoria opiskelijoita. Viime vuosina pientä piristystä kaupunkiin on
tuonut työttömyyden lasku sekä vuoden 2019 asuntomessut. Uudella Kymiring-kilparadalla on
tarkoitus pitää ensimmäinen MotoGP-osakilpailu kesällä 2021. Kouvola on myös merkittävästi
panostanut rakenteilla olevaan rautatie-maantieterminaaliin. Uuden terminaalin toivotaan
houkuttelevan ympärilleen muita yrityksiä. Mittavan hankkeen näkymät riippuvat vahvasti Venäjän
ja Kiinan tavaraliikenteen tulevaisuuden kehityksestä.

Kouvolan vuokramarkkinat
Kouvolassa vuokrat ovat kuluneen vuoden aikana kasvaneet maltillisesti puolella prosentilla.
Suhteellisesti nopeimmin ovat kasvaneet yksiöiden vuokrat (+0,8 %). Viiden vuoden tarkastelussa
vuokrat ovat kasvaneet suhteellisen tasaisesti kaikissa huoneistotyypeissä noin viidellä prosentilla.
Viiden vuoden kehitys vaikuttaa prosenttien osalta yllättävän positiiviselta huomioiden kaupungin
negatiivinen väestökehitys.
Suhteellisten muutoksen rinnalla on hyvä huomioida, että kaupungin vuokrataso (10,8 €/m²) on
vertailukaupunkien alhaisimpia. Pienikin euromääräinen nousu vuokrissa tarkoittaa Kouvolassa
isompiin kasvukeskuksiin verrattuna huomattavasti suurempaa prosentuaalista kasvua.
Kuntaliitosten myötä Kouvola koostuu myös lukuisista pienemmistä keskuksista, joiden
vuokramarkkinat eroavat ydinkeskustan markkinasta. Lisäksi uusien asuntojen tarjonnan
supistuminen on myös tasapainottanut markkinaa pahimpien rakennemuutosvuosien jälkeen.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Kouvolassa 420 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 371–
450 euroa. Yli 500 euron vuokrapyynnit yksiöistä ovat kaupungissa harvinaisia. Kymenlaakson
toisessa suuressa kaupungissa Kotkassa vastaavalla ajanjaksolla yksiöiden kokonaisvuokrien
mediaani oli 400 euroa. Kotkassa yksiöiden keskineliövuokra (14,2 €/m²) on kuitenkin selkeästi
Kouvolaa (13,1 €/m²) korkeampi. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 350–480
eurossa eli hajonta pyyntivuokrissa on Kouvolassa selkeästi Kotkaa pienempää.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Kouvolassa yksiöiden ja kaksioiden osalta on havaittavissa muutoksia, jotka selittyvät markkinoilla
olleiden vuokra-asuntojen ominaisuuksiin liittyvällä vaihtelulla. Kolmioiden osalta on havaittavissa
vuokrapyyntien laskukehitystä, joka tosin olisi alkanut jo vuoden ensimmäisellä
vuosineljänneksellä. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla vuokrapyynnit olivat kasvussa.
Kouvolassa keskimääräiset vuokrausajat ovat olleet vertailukaupunkeja pidemmät lukuun
ottamatta vuoden 2019 toista vuosineljännestä. Keskimääräinen vuokrausaika on heilahdellut
voimakkaasti 20 ja 30 päivän välillä. Parina viime vuotena markkinointiajat ovat olleet
loppuvuodesta kasvussa ja alkuvuodesta laskussa. Keskimääräinen markkinointiaika oli vuoden
ensimmäisellä neljänneksellä 28 päivää. Tämä on neljä päivää vähemmän kuin edellisellä
vuosineljänneksellä, mutta 8 päivää enemmän kuin vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden
2019 aikana vuokrausajat olivat kaikkien huoneistotyyppien osalta hyvin samanlaiset. Yksiöihin ja
kaksioihin vuokralainen löytyi keskimäärin 22 päivässä ja kolmioihin 26 päivässä.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

53 134
54 665 (-2,8 %)
50 753 (-4,5 %)
12,7 €/m² (0,4 %)
12,7 €/m²
1568 €/m² (-0,5 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Mikkeli

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

12,7 €/m²
16, €/m²
11,9 €/m²
10,6 €/m²

0,1 %
0,0 %
0,1 %
0,2 %

0,4 %
0,6 %
0,4 %
0,4 %

7,8 %
6,1 %
9,1 %
8,1 %

58

Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-2,2 %
2,0 %

kaksiot
7,9 %
0,8 %

kolmiot
-9,2 %
-0,3 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
29
Vuosimuutos
11
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
13
kaksiot
18
kolmiot
35

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
35
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15
10

Mikkeli
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Mikkelissä asukasluku on ollut viime vuodet laskussa. Vuodesta 2015 asukasmäärä on vähentynyt
noin 1500 asukkaalla, ja negatiivisen muuttotappiokierteen ennustetaan jatkuvan tällä
vuosikymmenellä. Mikkeli on Etelä-Savon maakunnan keskuskaupunki. Väestö on vähentynyt koko
maakunnassa 1990-luvun lopusta saakka. Yli 65-vuotiaiden osuus maakunnan väestöstä on maan
korkein. Mikkelissä asuu vuonna 2030 noin 2700 yli 75-vuotiasta enemmän kuin vuoden 2019
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lopussa. Vaikka asuntojen kysyntä kokonaisuutena on laskusuuntainen, tulee tulevina vuosina
asuntomarkkinoilla tarve kasvamaan senioreille soveltuvista kodeista.
Mikkelin ja yleisesti koko Etelä-Savon yritysrakenne on pk-valtainen. Työpaikat ovat vähentyneet
alueella tasaisesti eri toimialoilta. Keväällä painotalo Helprintin, yhden Mikkelin suurimmista
työnantajista, ajautuminen konkurssiin vei kaupungista noin 100 työpaikkaa. Mikkelin
tulevaisuuden kannalta isossa roolissa on alueen pk-yritysten kasvumahdollisuudet.
Mikkelin kaupungin taloustilanne on haasteellinen. Kaupunki korotti kuntaveroprosenttiaan 1,50
prosenttiyksiköllä vuodelle 2020, minkä seurauksena kaupunki nousee Suomen
maakuntakeskusten kireimmäksi verottajaksi. Koronatilanne on edelleen ajanut kaupungin
taloutta syvempiin ongelmiin. Mikkeli on suunnitellut keskustan laajentumista Saimaan rannalle
Satamalahteen. Alueen toteutukselle asettaa haasteita Mikkelin negatiivinen väestökehitys.
Kaupunkiin on myös viime aikoina valmistunut kehitysnäkymiin suhteutettuna paljon uusia
asuntoja.

Mikkelin vuokramarkkinat
Mikkelissä vuokrataso on noussut vuodessa maltillisesti 0,4 prosentilla. Kasvu on ollut yksiöissä
(+0,6 %) hieman suurempia asuntoja nopeampaa. Viiden vuoden tarkastelussa suhteellisesti
nopeammin ovat kasvaneet kuitenkin kaksioiden ja suurempien asuntojen vuokrat. Mikkelissä
yksiöiden vuokrataso (16,0 €/m²) on selkeästi korkeampi kuin kaksioiden (11,9 €/m²). Yleisesti
Mikkeli on vuokratasoltaan (12,7 €/m²) hieman Lahtea (13,5 €/m²) edullisempi ja Kotkaa (12,1 €/m²)
kalliimpi.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Mikkelissä 500 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 470–
550 euroa. Vuokrapyyntien mediaani oli lähes sama kuin Lahden yksiöiden 504 euroa. Ilmoitusten
vuokrapyynnit vaihtelivat Lahdessa keskimäärin 445–550 eurossa. Kaksioiden ja kolmioiden osalta
sekä neliövuokrat että kokonaisvuokrat olivat Mikkelissä Lahtea pienemmät.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Mikkelissä yksiöiden ja kaksioiden osalta havaitut muutokset selittyvät markkinoiden normaalilla
vaihtelulla. Kolmioiden osalta on havaittavissa vuokrapyyntien laskukehitystä, joka tosin alkoi jo
vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla vuokrapyynnit
olivat kasvussa.
Mikkelissä vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on vaihdellut vertailukaupunkien
tuntumassa. Viimeisen vuoden aikana vuokrausajat ovat kääntyneet kuitenkin rajusti kasvuun.
Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 29 päivää.
Kasvua on vuoden takaisesta tilanteesta 11 päivää. Viime aikojen asuntotarjonnan lisäys
yhdistettynä väestön supistumiseen heijastuu vuokra-asuntojen vuokrattavuuden
heikkenemisenä. Rajusti pitkittyneet vuokra-ajat luovat myös painetta vuokratason laskulle.
Vuoden 2019 aikana yksiöihin ja kaksioihin löytyi vuokralainen suhteellisen nopeasti, mutta
kolmioiden markkinointiajat olivat keskimäärin yli kuukauden.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

72 634
72 875 (-0,3 %)
71 062 (-2,2 %)
13,7 €/m² (1,3 %)
13,8 €/m²
1708 €/m² (1,8 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Lappeenranta

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

13,7 €/m²
16,6 €/m²
13,2 €/m²
11,7 €/m²

0,3 %
0,3 %
0,2 %
0,5 %

1,3 %
1,6 %
0,9 %
1,7 %

5,7 %
6,6 %
6,1 %
3,5 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Lappeenranta 1
Lappeenranta 2

15,3 €/m²
11,9 €/m²

0,2 %
0,4 %

1,2 %
1,3 %

5,1 %
6,3 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

yksiöt
0,9 %
-0,7 %

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

kaksiot
0,2 %
1,8 %

kolmiot
-6,5 %
-6,8 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
21
Vuosimuutos
6
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
10
kaksiot
17
kolmiot
25

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Lappeenranta
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Lappeenrannan asukasluku on laskenut vuodesta 2015 muutamalla sadalla asukkaalla.
Negatiivisen kehityksen ennakoidaan jatkuvan myös tällä vuosikymmenellä. Lappeenrannassa on
vuonna 2030 reilu tuhat asukasta vähemmän kuin tänään.
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Yliopistokaupungin asukkaista noin joka kymmenes on opiskelija. Sekä yliopiston että
ammattikorkeakoulun ovat keskittyneet keskustan ulkopuolelle Skinnarilanniemeen. Keskustaalueella ja keskustan tuntumassa on käynnissä paljon rakennushankkeita. Alkuvuodesta 2020
keskustaan ennakoitiin valmistuvan jopa 400 uutta asuntoa muutamassa vuodessa.
Koronaepidemia voi hillitä tulevia aloituksia, mutta yleisesti rakentaminen on ollut viime vuosina
kaupungissa vilkkaampaa kuin mitä väestökehityksen perusteella voisi arvioida.
Lappeenranta on yliopistokaupungin ohella myös matkailukaupunki. Kahdessa tunnissa pääsee
junalla sekä Helsinkiin että Pietariin. Erityisesti venäläisten matkailijoiden vaikutus on kaupungin
taloudelle suuri. Jo ennen koronaepidemian aiheuttamaa rajan sulkemista Venäjän talouden
vaikeudet ja ruplan heikkeneminen hyydyttivät ostosmatkailua. Kaupungille merkittävään
metsäteollisuuteen epidemia ei ole akuutisti iskenyt.
Ihmisten ja tavaroiden liikenteen palautumisella itärajan yli on Lappeenrannan elinkeinoelämän
näkymille iso merkitys. Liikenteen palautuminen on kriittistä myös kaupungin itse operoimalle
lentokentälle, jonka käyttäjistä merkittävä osuus on venäläisiä.

Lappeenrannan vuokramarkkinat
Lappeenrannan vuokrataso on noussut vuodessa 1,3 prosentilla. Vuokrien nousu on ollut
nopeinta yksiöissä (+1,6 %) sekä kolmioissa ja isommissa asunnoissa (+1,7 %). Kaksioiden
vuokrakehitys (+0,9 %) on ollut selvästi hitaampaa. Viiden vuoden tarkastelussa kaksioiden vuokrat
(+ 6,1 %) ovat kuitenkin nousseet lähes yhtä nopeasti kuin yksiöiden (+ 6,5 %). Kolmioissa kehitys
on puolestaan ollut noin puolet hitaampaa. Kokonaisuutena Lappeenrannan vuokrataso on 13,7
€/m², mikä on hieman korkeampi kuin LUT-yliopiston toisen kotikaupungin Lahden vuokrataso
(13,5 €/m²). Lappeenrannassa neliöhinnoiltaan kalliimpien ja edullisempien alueiden välillä
neliövuokrassa on merkittävä reilu kolmen euron ero. Viimeisen vuoden aikana alueiden
vuokratasojen suhteellisesti vuokramuutokset ovat kuitenkin olleet lähes samat.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Lappeenrannassa 560 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 495–638 euroa. LUT-yliopiston toisessa tuoreemmassa kotikaupungissa Lahdessa
vastaavalla ajanjaksolla yksiöiden kokonaisvuokrien mediaani oli 504 euroa. Ilmoitusten
vuokrapyynnit vaihtelivat Lahdessa keskimäärin 445–550 eurossa. Lappeenrannasta oli
alkuvuonna selkäesti vaikeampi löytää markkinoilta alle 500 euron yksiöitä verrattuna Lahteen.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Lappeenrannassa yksiöiden ja kaksioiden osalta ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia, jotka
eivät selittyisi normaalilla lyhyen aikavälin vaihtelulla. Kolmioiden hintapyynnöissä on kuitenkin
nähtävissä raju lasku molemmilla mittareilla. Yksi mahdollinen selitys on suurempien
lyhytaikaisessa majoituskäytössä olleiden vuokra-asuntojen siirtyminen normaalien vuokraasuntojen markkinoille, mikä on johtanut myös vuokrapyyntöjen laskuun. Kolmioiden
vuokrapyynnit ovat perinteisesti olleet kaupungissa hieman korkeampia kolmannella
vuosineljänneksellä, joten syksyn tiedot antavat tarkempaa kuvaa mahdollisista isompien
asuntojen vuokramarkkinamuutoksista Lappeenrannassa.
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Opiskelijoiden merkittävä väestöosuus näkyy Lappeenrannan vuokramarkkinoilla erityisesti
markkinointiajoissa. Vuokra-asuntojen vuokrausajat ovat lyhimmillään vuoden kolmannella
vuosineljänneksellä, jolloin uudet opiskelijat ovat saaneet varmistuksen opiskelupaikasta ja etsivät
itselleen asuntoa. Vuoden 2019 aika yksiöihin löytyi uusi vuokralainen keskimäärin 10 päivässä.
Lappeenrannassa keskimääräinen markkinointiajan trendi on ollut kuitenkin kasvussa. Varsinkin
viimeisen vuoden aikana keskimääräinen markkinointiaika on kasvanut merkittävästi 6 päivällä 21
päivään. Kasvusta huolimatta kehitys on ollut hyvin samansuuntaista kuin vertailukaupungeissa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

76 850
75 514 (1,8 %)
79 092 (2,9 %)
13,6 €/m² (0,6 %)
13,9 €/m²
1598 €/m² (-6,5 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Joensuu

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

13,6 €/m²
16,7 €/m²
12,9 €/m²
11, €/m²

-0,1 %
0,1 %
0,0 %
-0,4 %

0,6 %
1,0 %
0,5 %
-0,2 %

5,0 %
5,6 %
4,8 %
4,1 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako
Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Joensuu 1
Joensuu 2

14,3 €/m²
12,2 €/m²

-0,1 %
0,0 %

0,4 %
0,8 %

5,4 %
3,9 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
5,3 %
4,7 %

kaksiot
3,0 %
1,5 %

kolmiot
6,6 %
2,6 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
12
Vuosimuutos
3
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
7
kaksiot
13
kolmiot
16

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Joensuu
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Joensuun asukasluku on kasvanut viime vuosina maltillisesti. Vuonna 2030 kaupungissa arvioidaan
asuvan reilu pari tuhatta asukasta enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Vastaavassa ajassa yli 75vuotiaiden asukkaiden määrän arvioidaan kasvavan yli neljällä tuhannella.
Vuokramarkkinakatsauksen kaikista kaupungeista Joensuu on opiskelijavaltaisin. Kaiken kaikkiaan
Joensuussa on kaupungin arvion mukaan yli 20 000 opiskelijaa, joista vajaa puolet opiskelee
yliopistossa. Opettajakoulutuslaitoksen 800 opiskelupaikan ja vajaan sadan työpaikan siirtyminen
vuonna 2018 Joensuuhun vahvisti entisestään kaupungin asemaa Suomen opiskelijavaltaisimpana
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kaupunkina. Samana vuonna kaupungissa rikottiin myös rakentamisennätys, kun kaupunkiin
valmistui yli 1000 uutta asuntoa.
Joensuun kaupunkikehitystä ohjaa tavoite symmetrisestä kaupungista, jossa keskusta levittäytyy
tasaisesti Pielisjoen molemmille puolille. Keskusta on painottunut Pielisjoen länsirannalle, mutta
viime vuosina itärannan Penttilänrannan alueelle on rakentunut paljon uusia asuntoja.
Penttilänrannan lähistölle rakennetaan myös uutta GreenParkin yrityspuistoa.
Joensuun ja yleisesti Pohjois-Karjalan elinkeinoelämän näkymät vaikuttavat suhteellisen vakailta.
Suurinta huolta varsinkin alueen vientiteollisuudessa on herättänyt Finnairin päätös keskeyttää
kaupungin lentoliikenne koronapandemian seurauksena.

Joensuun vuokramarkkinat
Vuokrat ovat kehittyneet Joensuussa viimeisen vuoden aikana maltillisesti. Kokonaisuutena
vuokrataso on noussut 0,6 prosentilla. Yksiöiden vuokrissa kasvua on ollut prosentin verran, kun
taas kolmioiden ja suurempien asuntojen vuokrataso on aavistuksen laskenut. Viimeisen viiden
vuoden aikana kaupungin vuokrataso on kasvanut viidellä prosentilla. Keskineliövuokra on
kaupungissa 13,6 €/m² eli noin euron verran edullisempi kuin Itä-Suomen yliopiston toisessa
sijaintikaupungissa Kuopiossa (14,5 €/m²).
Joensuun sisällä vuokrat ovat vuodesta 2015 kasvaneet suhteellisesti nopeimmin kaupungin
kalliimmilla ydinalueilla. Tässä yhteydessä on hyvä tiedostaa se, että Joensuun pinta-ala on
kasvanut merkittävästi useiden kuntaliitosten myötä. Joensuun keskustan lisäksi kaupunkiin
kuuluu kolme kirkonkylää ja muita taajamia.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Joensuussa 535 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 495–580 euroa. Kuopissa vastaavalla ajanjaksolla kokonaisvuokrien mediaani oli 580 euroa.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Joensuussa heinä-toukokuussa molemmat mittarit ovat kaikkien huoneistotyyppien
vuokrapyyntien osalta selkeästi positiiviset. Tulokset indikoivat positiivista kehitystä suhteessa
ensimmäiseen neljännekseen.
Opiskelijoiden merkittävä vaikutus näkyy Joensuun vuokramarkkinoilla markkinointiajoissa.
Vuokrausajat ovat tyypillisesti olleet lyhyimmillään opiskelukaupungissa aina kolmannella
vuosineljänneksellä, jolloin uudet opiskelijat ovat etsineet kaupungista asuntoja. Vuokrausajat ovat
pidentyneet vuoden 2018 noin kymmenestä päivästä, mutta keskimääräiset markkinointiajat ovat
silti pysytelleet viime vuosina vertailukaupunkeja lyhyempinä.
Joensuussa vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla keskimäärin 12 päivässä.
Kasvua vuoden takaiseen tilanteeseen on kolme päivää, mutta vuoden viimeiseltä
vuosineljännekseltä markkinointiaika on lyhentynyt neljällä päivällä. Joensuussa erityisesti
yksiöiden vuokrausajat ovat keskimäärin todella lyhyet. Vuoden 2019 aikana yksiöt löysivät
vuokralaisen keskimäärin viikossa.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

142 400
137 368 (3,7 %)
151 359 (6,3 %)
14,4 €/m² (0,4 %)
14,6 €/m²
1730 €/m² (-3,4 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Jyväskylä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

14,4 €/m²
18,2 €/m²
13,6 €/m²
11,9 €/m²

0,1 %
0,2 %
0,1 %
0,0 %

0,4 %
0,8 %
0,2 %
0,3 %

5,8 %
7,4 %
5,2 %
5,2 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako
Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Jyväskylä 1
Jyväskylä 2

15,5 €/m²
13, €/m²

0,0 %
0,2 %

0,2 %
0,6 %

5,2 %
6,5 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
7,1 %
-0,9 %

kaksiot
0,2 %
-3,6 %

kolmiot
1,7 %
2,3 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
36
Vuosimuutos
4
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
31
kaksiot
34
kolmiot
29

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
45
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Yleistä
Jyväskylän asukasluku on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana noin 5000 asukkaalla.
Kasvuvauhdin ennustetaan kuluvan vuosikymmenen aikana hidastuvan vajaaseen tuhanteen
uuteen asukkaaseen vuodessa. Vuokramarkkinakatsauksen kaupungeista Jyväskylä on yksi
opiskelijavaltaisimmasta.
Jyväskylän kaupunkikehitys hakee parhaillaan uusia uomia. Kauppakeskus Sepän avautuminen
lisäsi työpaikkoja ja elinvoimaa nelostien itäpuolelle, mutta kolikon kääntöpuolena keskustan
palvelut ovat näivettyneet. Osaltaan muutokseen on vastattu uudella keskustan
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kehittämisohjelmalla, jolla halutaan edistää keskustan eläväisyyttä esimerkiksi
täydennysrakentamisella. Keskustan ja Sepän väliin on nousemassa uusia asuinalue vanhalle
teollisuusalueelle, joka lisää merkittävästi alueen asuntotarjontaa. Uusi valmistuva Nova-sairaala ja
mahdollinen Hippos2020 hanke toteutuessaan taas vahvistavat keskustan länsipuolta.
Viime vuosien metsäteollisuuden suuret investoinnit ovat piristäneet Jyväskylän taloutta.
Kaupungin tulevaa kehitystä määrittelee vahvasti metsäteollisuuden ja siihen kytkeytyvän
teknologiateollisuuden näkymät.

Jyväskylän vuokramarkkinat
Kaupungin opiskelijavaltaisuus näkyy vuokramarkkinoilla erityisesti yksiöiden vuokrapyyntien ja
vuokrausaikojen kausivaihteluna. Vuokrapyynnit ovat korkeimmillaan ja markkinointiajat
lyhimmillään vuoden kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin uudet opiskelijat etsivät kaupungista
asuntoa.
Jyväskylässä vuokratason kehitys on viimeisen vuoden aikana ollut maltillista. Viime vuoden alusta
tämän vuoden alkuun vuokrat ovat nousseet vain 0,4 prosentilla. Viimeisen viiden vuoden aikana
vuokrataso on noussut 5,8 prosentilla ja nopeinta vuokrien nousu on ollut yksiöissä.
Keskineliövuokra on Jyväskylässä 14,39 €/m², joka on samaa luokkaa Turun ja Kuopion
korkeakoulukaupunkien kanssa. Kaupungin sisäisessä kalleusalueiden tarkastelussa vuokrien
suhteellinen kasvu on ollut aavistuksen nopeampaa halvemmalla kakkosalueella.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Jyväskylässä 540 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat
keskimäärin välillä 481–580 euroa. Yksiöiden vuokratasot asettuvat hyvin lähekkäin Jyväskylässä,
Tampereella ja Turussa.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Jyväskylän osalta havaituista lyhyen aikavälin ilmoitusten muutoksista on vaikea vetää suurempia
johtopäätöksiä. Yksiöiden neliövuokran hyppäys ja kokonaisvuokran pieni notkahdus voivat
selittyä sillä, että huhti-toukokuussa on ollut sattumalta markkinoilla enemmän pienempiä yksiöitä
kuin alkuvuodesta.
Jyväskylässä asuntojen markkinointiaika on pitkä verrattuna vertailukaupunkeihin.
Markkinointiajat ovat myös viime vuosina olleet kasvussa. Keskimäärin vuokralainen löytyi
Jyväskylässä alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla 36 päivässä. Kasvua vuoden takaiseen
tilanteeseen on neljä päivää. Vuoden 2019 aikana yksiöiden keskimääräinen markkinointiaika oli
31 päivää eli yli kuukausi. Vuokrausaika on pitkä verrattuna muihin katsauksen kaupunkeihin.
Uudistuotannon kasvu ja pitkittyneet markkinointiajat selittävät myös edellisen vuoden hyvin
maltillista vuokrien kehitystä.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

119 282
116 921 (2,0 %)
122 086 (2,4 %)
14,5 €/m² (0,7 %)
14,6 €/m²
1784 €/m² (0,0 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Kuopio

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

14,5 €/m²
17,8 €/m²
14,1 €/m²
12,2 €/m²

0,1 %
0,4 %
0,1 %
-0,2 %

0,7 %
1,8 %
0,5 %
-0,1 %

6,9 %
10,4 %
6,5 %
3,4 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Kuopio 1
Kuopio 2

15,5 €/m²
13,6 €/m²

0,2 %
0,1 %

1,1 %
0,4 %

7,0 %
6,8 %

71

Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

yksiöt
2,8 %
-1,7 %

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

kaksiot
-1,5 %
0,0 %

kolmiot
5,3 %
0,1 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
21
Vuosimuutos
4
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
9
kaksiot
22
kolmiot
30

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Kuopio
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Kuopion asukasluku on kasvanut vuosina 2015-2019 maltillisesti kahdella prosentilla. Kasvun
ennakoidaan tulevaisuudessa jatkuvan, mutta entisestään hidastuvan. Työikäisten asukkaiden
määrän ennustetaan hieman supistuvan. Selkeästi nopeimmin kasvava väestöryhmä on yli 75vuotiaat.
Itä-Suomen yliopiston kampus sijaitsee pari kilometriä Kuopion keskusta länteen Tiedepuistossa
Savilahdessa. Alueella sijaitsee myös yliopistosairaala sekä merkittävä työpaikkakeskittymä.
Alueella rakennetaan myös paljon uusia asuntoja sekä uutta ammattiopiston ja
ammattikorkeakoulun kampusta. Eri toimintojen keskittyminen alueella vahvistanee yritysten ja
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korkeakoulujen kilpailukykyä. Muutokset vaikuttavat yhä vahvemmin myös Kuopion
vuokramarkkinoiden sisäiseen dynamiikkaan.
Kaupungin kasvunäkymiä on heikentänyt miljardiluokan havusellutehdasinvestointia
suunnitelleen Finnpulpin kohtaamat vaikeudet ympäristölupien kanssa. Yritys on kertonut
ilmoittavansa jatkosuunnitelmistaan syksyllä 2020.

Kuopion vuokramarkkinat
Kuopiossa yksiöiden vuokrat ovat kasvaneet vuodessa 1,8 prosentilla. Kaksioiden osalta kasvu on
ollut vaatimatonta ja suuremmissa asunnoissa vuokrataso on hieman laskenut. Vuoden 2019
kehitys vastaa myös laajemmin viimeisen viiden vuoden kuvaa Kuopion vuokramarkkinoista.
Yksiöiden vuokrat ovat kasvaneet nopeasti (+ 10,4 %) ja kaksioiden (+ 6,5 %) kohtalaisen nopeasti.
Suurempien asuntojen osalta suhteellinen kasvu on ollut selkeästi hitaampaa. Kuopiossa
keskineliövuokra oli vuoden alussa 14,5 €/m². Vuokrataso oli käytännössä sama kuin esimerkiksi
Jyväskylässä. Kaupungin sisäisessä vuokrakehityksessä huomionarvoista on se, että viimeisen
vuoden aikana vuokrat ovat kasvaneet nopeammin Kuopion keskeisimmällä ja korkeamman
vuokratason alueilla.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Kuopiossa 580 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 530–625 euroa. Yksiöiden vuokrailmoitusten kokonaisvuokrat olivat alkuvuonna korkeampia
kuin esimerkiksi Jyväskylässä keskimäärin (481–580 euroa).
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Kuopiossa heinä-toukokuussa yksiöiden neliövuokrat ovat kasvaneet ja kokonaisvuokrat laskeneet
alkuvuodesta. Muutosta voi selittää tarjonnan painottuminen loppukeväästä pienempiin
asuntoihin kuin alkuvuonna. Kaksioiden osalta on havaittavissa pientä negatiivista vaikutusta
vuokrapyynteihin. Lyhyen aikavälin havainnot eivät indikoi merkittäviä muutoksia.
Kuopiossa asuntojen markkinointiaika on trendinomaisesti pidentynyt. Viime aikoina muutokset
markkinointiajoissa ovat vastanneet pitkälle vertailukaupunkien tilannetta. Vuokralainen löytyi
Kuopiossa alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla keskimäärin kolmessa viikossa. Kasvua vuoden
takaisesta tilanteesta on neljä päivää. Vuoden 2019 aikana yksiöt kuitenkin liikkuivat nopeasti.
Keskimääräinen markkinointiaika oli vain 9 päivää. Kaksioissa markkinointiaika oli kolmisen viikkoa
ja kolmioissa kuukausi. Suurempien asuntojen vuokrattavuus on Kuopiossa selkeästi yksiöitä
heikompi.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

67 636
67 619 (0,0 %)
68 915 (1,9 %)
12,6 €/m² (0,6 %)
12,4 €/m²
1811 €/m² (1,4 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Vaasa

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

12,6 €/m²
15,8 €/m²
12,1 €/m²
9,9 €/m²

0,1 %
0,1 %
0,2 %
0,1 %

0,6 %
0,9 %
0,8 %
-0,2 %

4,5 %
5,0 %
6,0 %
1,1 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Vaasa 1
Vaasa 2

13, €/m²
10,8 €/m²

0,1 %
0,0 %

0,5 %
1,1 %

5,0 %
2,5 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-1,6 %
-6,6 %

kaksiot
1,2 %
0,0 %

kolmiot
11,3 %
8,9 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
19
Vuosimuutos
3
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
10
kaksiot
14
kolmiot
18

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
35
30
25
20
15
10

Vaasa
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Vaasan asukasluku on pysynyt viime vuodet ennallaan. Asukasluvun ennustetaan kasvavan
maltillisesti reilulla tuhannella hengellä kuluvan vuosikymmenen aikana. Vaasan elinkeinoelämän
veturina toimii vahva energia-alan yritysten klusteri. Kaupungissa toimii yli 140 energia-alan
yritystä. Vaasa on myös väkilukuun suhteutettuna Suomen suurin korkeakoulukaupunki. Lähes
joka viides kaupunkilainen on korkeakouluopiskelija. Kaksikielisessä korkeakoulukaupungissa
toimii yhteensä kuusi korkeakouluyksikköä.
Vaasalla on paljon valttikortteja. Vahva energiasektori, korkeakoulut ja seudun korkea työllisyys
luovat hyvät edellytykset kaupungin kasvulle. Kaupungin kasvulukemat ovat hyvistä lähtökohdista
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huolimatta olleet viime vuosina vaatimattomat verrattuna esimerkiksi nopeasti kasvavan
Seinäjoen kehitykseen. Seinäjoen asukasluku on kirimässä nykykehityksellä Vaasan rinnalle
vuonna 2035. Vaasassa väkiluvun positiivinen kehitys taittui vuonna 2015 muun muassa
teollisuuden irtisanomisten seurauksena.
Rakentaminen notkahti Vaasassa vuonna 2015 väkiluvun kehityksen mukana vuodeksi. Tämän
jälkeen uudiskohteita on syntynyt paljon keskustaan ja keskustan läheisyyteen erityisesti
Vöyrinkaupunkiin. Vaikka väkiluku ei ole kasvanut viime vuosina, on Vaasa kasvanut sisäänpäin.
Tulevina vuosina kaupungissa korostuukin edelleen keskustan ja keskustaan liittyvien
ydinalueiden kehittäminen ja täydennysrakentamisen mahdollistaminen. Merkittävä yksityinen
uusi investointi Vaasassa on kaupungin suurimman yksityisen työnantajan Wärtsilän päätös
rakentaa uusi teknologiakeskus Vaskiluotoon, johon yritys keskittää kaikki noin 3000 Vaasan
alueen työntekijäänsä.

Vaasan vuokramarkkinat
Vaasassa vuokrataso on noussut vuodessa maltillisesti. Vuokrataso kasvoi kaupungissa vuoden
2020 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuoden takaisesta 0,6 prosentilla. Yksiöiden ja kaksioiden
vuokrat kasvoivat vajaalla prosentilla, mutta kolmioiden ja suurempien asuntojen vuokrataso
puolestaan laski 0,2 on prosentilla. Suurempien asuntojen heikko vuokrakehitys (+1,1 %) viimeisen
viiden vuoden tarkastelujaksolla on silmiinpistävää verrattuna yksiöiden (+5 %) ja kaksioiden (+6
%) vuokrakehitykseen. Opiskelijakaupungissa kysyntä pienistä asunnoista on ollut selkeästi
suurempia asuntoja vahvempaa.
Vuokrataso yleisesti on (12,6 €/m²) Vaasassa esimerkiksi Seinäjokea (11,9 €/m²) hieman
korkeampi. Järjestys kuitenkin vaihtelee huoneistotyypeittäin. Vaasassa yksiöiden vuokrataso on
selvästi korkeampi ja kolmioiden taas matalampi Seinäjokeen verrattuna. Vaasa jaetaan
tilastokeskuksen kalleusalueluokittelussa kahteen alueeseen. Viimeisen vuoden aikana vuokrat
ovat kasvaneet suhteellisesti nopeammin keskustan ulkopuolisilla edullisemman neliöhinnan
alueilla. Viiden vuoden tarkastelu vuokrakehitys on taas keskustan kalleimmilla alueilla ollut sekä
absoluuttisesti että suhteellisesti suurempaa.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Vaasassa 530 euroa. Vuokrapyynnit olivat keskimäärin välillä 450–
580 euroa. Vertailun vuoksi Seinäjoella yksiöiden ilmoitusten kokonaisvuokrien mediaani oli 510
euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 470–550 eurossa. Vaasassa on
Seinäjokeen verrattuna enemmän hajontaa yksiöiden vuokrapyynneissä.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Vaasassa tulosten perusteella yksiöiden vuokrapyynneissä on ollut touko-huhtikuussa
alkuvuoteen verrattuna laskua ja kolmioissa nousua. Yksiöiden osalta muutosta voi selittää
opiskelijakaupungin normaali kausivaihtelu, jossa vuokrapyynnit ovat laskeneet yksiöissä
alkuvuodesta ja nousseet ja vuoden kolmannella kolmannekselle. Kolmioiden osalta tulevaisuus
näyttää kääntyykö laskusuuntainen trendi positiiviseksi. Kaksioiden osalta ei ole havaittavissa
suurempia muutoksia.
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Vaasassa vuokra-asuntojen keskimääräinen markkinointiaika on seurannut vertailukaupunkien
kehityksen trendin muutoksia, mutta pysytellyt niukasti viime aikoina kestoltaan lyhyempänä.
Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä 19 päivää.
Kasvua on vuoden takaisesta tilanteesta 2,5 päivää. Vaasassa opiskelijoiden vaikutus näkyy
kausivaihtelussa. Vuokrausajat ovat selvästi lyhimmillään vuoden kolmannella vuosineljänneksellä,
jolloin uudet opiskelijat etsivät asuntoja. Vuoden 2019 aikana yksiöihin löytyi vuokralainen
keskimäärin nopeasti kymmenessä päivässä. Vaikka kolmioiden vuokrakehitys on ollut Vaasassa
heikkoa, voidaan muihin katsauksen kaupunkeihin verrattuna katsoa 18 päivän keskimääräisen
markkinointiajan viime vuonna olleen lyhyehkö.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

63 781
61 530 (3,7 %)
67 936 (6,5 %)
11,9 €/m² (0,2 %)
11,7 €/m²
1708 €/m² (-10,4 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Seinäjoki

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

11,9 €/m²
14,9 €/m²
11,7 €/m²
10,5 €/m²

0,1 %
0,0 %
0,0 %
0,2 %

0,2 %
0,2 %
0,1 %
0,3 %

3,0 %
5,2 %
2,4 %
2,2 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-2,6 %
-3,4 %

kaksiot
-3,2 %
0,0 %

kolmiot
-4,1 %
4,1 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
28
Vuosimuutos
1
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
19
kaksiot
24
kolmiot
29

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
35
30
25
20
15
10

Seinäjoki
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Seinäjoki kuuluu Suomen voimakkaimmin kasvavien kaupunkien joukkoon. Kaupungin väkiluku on
viime vuosina kasvanut noin prosentin vuosivauhdilla. Etelä-Pohjanmaan kaupan ja palveluiden
keskus hätyyttelee 2030 luvulla Vaasan väkilukua. Seinäjoen voimakas kasvu on näkynyt myös
kaupungin asuntotuotannossa. Väkilukuun suhteutettu valmistuneiden asuntojen määrä on
Seinäjoella ollut suurten kaupunkien suurimpia. Viime vuonna kaupunkiin valmistui 623 uutta
asuntoa.
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Seinäjoen työttömyys on suurten kaupunkien alhaisin ja työllisyysaste korkein. Kaupungissa on
pitkät ja vahvat perinteet yrittäjyyden edistämiselle. Kaupunki on kestomenestyjä pk-yrittäjien
kaupunkivertailuissa. Seinäjoki hyötyy myös sijainnistaan pääradan varressa. Kaupungista pääsee
tunnissa Tampereelle ja kolmessa tunnissa Helsinkiin.
Aseman seudun merkitys on vahvistunut kaupungin kehittämisessä ja Seinäjoen keskusta on
tulevina vuosina rakentumassa ja tiivistymässä aseman ympäristössä. Keskustan elinvoimaa on
pyritty vahvistamaan uuden torin rakentamisella. Viime vuoden lopulla Seinäjoelle keskustasta
kaksi kilometriä länteen avautunut uusi Ideaparkin kauppakeskus on kuitenkin herättänyt myös
huolta keskustan elinvoimasta. Toisaalta uusi kauppakeskus parantaa Kyrönjoen länsipuolen
palveluita sekä vahvistaa Seinäjoen asemaa kaupallisten palveluiden keskuksena suhteessa
Vaasaan.

Seinäjoen vuokramarkkinat
Seinäjoelle on valmistunut runsaasti uusia asuntoja lähivuosina. Tämä näkyy vuokratasossa lähes
nollakasvuna. Vuodessa vuokrat ovat kasvaneet Seinäjoella vain 0,2 prosentilla. Kasvu on ollut
hyvin vaatimatonta kaikkien huoneistotyyppien keskineliövuokrissa. Kolmen prosentin kasvu
vuokratasossa viimeisen viiden vuoden aikana on pienin kasvuprosentti kaikkien katsauksen
kaupunkien joukossa. Nopeinta kasvu on ollut yksiöiden vuokrissa (+5,2 %). Seinäjoen vuokrataso
jää yleisesti hieman Vaasan vastaavasta (12,6 €/m²). Järjestys kuitenkin vaihtelee
huoneistotyypeittäin. Seinäjoella yksiöiden vuokrataso on alempi ja kolmioiden korkeampi kuin
Vaasassa.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Seinäjoella 510 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat
keskimäärin 470–550 eurossa. Vertailun vuoksi Vaasassa yksiöiden ilmoitusten kokonaisvuokrien
mediaani oli 530 euroa eli hieman Seinäjokea korkeampi. Vuokrapyynnit olivat Vaasassa
keskimäärin välillä 450–580 euroa. Seinäjoella yksiöiden vuokrapyynneissä oli Vaasaan verrattuna
vähemmän hajontaa alkuvuodesta.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta*.
Seinäjoella kolmioiden osalta muutokset vuokrapyynneissä selittyvät kulloinkin vuokralla olleiden
kolmioiden kokojen vaihtelulla. Sen sijaan kaksioiden ja erityisesti yksiöiden vuokrapyynneissä on
havaittavissa laskua touko-huhtikuussa alkuvuoteen verrattuna. Toisaalta vastaavanlaista
kausivaihtelua on havaittavissa myös vuosi sitten keväällä, mutta pienemmässä mittakaavassa. Voi
olla, että tarjonnan lisääntyminen yhdistettynä kevään yleiseen koronan nostamaan
epävarmuuteen on ainakin hetkellisesti laskenut pienempien asuntojen vuokrapyyntejä
Seinäjoella.
Seinäjoella asuntojen markkinointiajoissa on näkyvissä hyvin raju kausivaihtelu
ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskuksen lukukausien mukaan. Viime vuosina vuoden
kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin opiskelijat etsivät itselleen asuntoa syksyn opintoja varten,
Seinäjoen vuokrausajat ovat vertailukaupunkien tasolla. Tämän jälkeen vuokrausajat venähtävät
pitkiksi loppu- ja alkuvuodeksi. Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä 28 päivää. Kasvua on vuoden takaisesta tilanteesta vain yhden
päivän verran. Edellisen vuoden kolmannella vuosineljänneksellä vuokralainen löytyi 15 päivässä
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eli noin puolet nopeammin kuin alkuvuodesta. Vuoden 2019 aikana yksiöihin vuokralaisen
löytyminen kesti keskimäärin 19 päivää. Kaksioissa vuokrausajat olivat keskimäärin viisi päivää
yksiöitä pidemmät ja kolmioissa vastaavat viisi päivää taas kaksioita pidemmät.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

47 681
47 570 (0,2 %)
47 470 (-0,4 %)
11,4 €/m² (1,1 %)
11,8 €/m²
1719 €/m² (7,2 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi
Kokkola

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

11,4 €/m²
15,1 €/m²
11,3 €/m²
9,4 €/m²

0,4 %
0,1 %
0,1 %
1,3 %

1,1 %
1,3 %
0,6 %
1,9 %

5,5 %
4,8 %
5,7 %
6,0 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

yksiöt
-0,2 %
-1,5 %

kaksiot
-9,1 %
-10,8 %

kolmiot
-3,3 %
-0,9 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
14
Vuosimuutos
-7
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
14
kaksiot
17
kolmiot
18

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
35
30
25
20
15
10

Kokkola
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Kokkolan asukasluvussa ei ole tapahtunet neljän viimeisen vuoden aikana suuria muutoksia.
Kaupunki on kasvanut noin sadalla asukkaalla. Väkimäärän arvioidaan myös kuluvalla
vuosikymmenellä pysyvän suhteellisen stabiilina. Yli 75-vuotiaita kaupungissa on kuitenkin vuonna
2030 noin 2500 enemmän kuin vuoden 2019 lopussa. Vastaavasti työikäisen väestön suhteellinen
määrä vähenee Kokkolassa.
Kokkola on teollisuus- ja satamakaupunki sekä Keski-Pohjanmaan maakuntakeskus. Kaupungissa
on erityisesti vahva kemianteollisuuden keskittymä. Suurteollisuusalue keskustan länsipuolella on
kaupungin elinvoiman tärkein lähde ja työpaikkakeskittymä. Investoinnit alueelle ovat kasvussa ja
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esimerkiksi kaivosyhtiö Keliber on ilmoittanut rakentavansa suurteollisuusalueelle
litiumkemiantehtaan. Maakuntakeskus hyötyy myös suoraan ja välillisesti Keski-Pohjanmaalle
kaavailluista kaivos- ja tuulivoimahankkeista.
Kokkolan kaupunki pyrkii eheyttämään kaupunkikuvaansa tiivistämällä ja täydennysrakentamalla
jo asemakaavoitettuja alueita keskustassa ja keskustan tuntumassa. Kokkolan Rautatientorin ja
linja-autoaseman ympäristöön on suunniteltu merkittävää lisärakentamista. Keskustaa muovaava
rakennushanke on kuitenkin jämähtänyt valituskierteen vuoksi.

Kokkolan vuokramarkkinat
Kokkolassa vuokrat ovat kasvaneet viimeisen vuoden aikana suhteellisesti enemmän kuin
esimerkiksi Vaasassa tai Seinäjoella. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuokrataso oli 1,1
prosenttia korkeammalla tasolla kuin vuosi sitten. Suhteellisesti kasvu on ollut nopeinta kolmioissa
ja isommissa asunnoissa. Isompien asuntojen vuokrien neljännesvuosimuutos sekä kehitys viiden
viimeisen vuoden aikana on ollut myös suhteellisesti suurin. Neliövuokratasoltaan Kokkola (11,4
€/m²) jää jälkeen hieman jälkeen Seinäjoesta. Yksiöissä vuokrataso asettuu kuitenkin Seinäjoen ja
Vaasan väliin.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Kokkolassa 490 euroa. Vuokrapyynnit olivat yksiöissä keskimäärin
välillä 450-525 euroa. Vuokrapyyntien mediaani oli vertailun vuoksi Vaasassa vastaavana
ajankohtana 530 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit vaihtelivat keskimäärin 450-580 eurossa. Sekä
siis Kokkolassa että Vaasassa joka neljännessä vuokrailmoituksessa yksiöiden vuokrapyynti oli alle
450 euroa. Vaasassa toisaalta oli myös selkeästi enemmän tarjontaa kalliimmista yksiöistä.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta*.
Kokkolassa kaikissa huoneistotyypeissä, mutta erityisesti kaksioissa, on näkyvissä toukohuhtikuussa laskua vuokrapyynneissä suhteessa alkuvuoteen. Kaksioissa vuokrapyynnit
vaikuttavat olleen kasvussa vuoden 2019 alusta alkaen ennen nyt havaittua laskua. Yhden
vuosineljänneksen vuoka-asuntoilmoitusten muutoksiin liittyy aina merkittäviä epävarmuuksia,
mutta kaksioiden vuokrakehitystä on syytä seurata Kokkolassa tarkkaan tulevan syksyn aikana.
Kokkolassa vuokra-asuntojen keskimääräisen markkinointiajan trendi on ollut vuoden 2018 alun
huippulukemien jälkeen laskussa. Viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa markkinointiaika
on alittanut vertailukaupunkien kehityksen. Keskimääräinen markkinointiaika oli kuluvan vuoden
ensimmäisellä vuosineljänneksellä kaksi viikkoa, mikä on viikon lyhyempi kuin vuosi sitten
vastaavalla ajanjaksolla. Vuoden 2019 aikana yksiöihin vuokralainen löytyi keskimäärin kahdessa
viikossa ja isompiin asuntoihin kahdessa ja puolessa viikossa. Alkuvuonna markkinointiajat olivat
Kokkolassa Vaasaa ja Seinäjokea lyhyemmät.
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Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

205 489
198 525 (3,5 %)
218 464 (6,3 %)
13,2 €/m² (1,5 %)
13,5 €/m²
1831 €/m² (-0,8 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Oulu

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

13,2 €/m²
16,4 €/m²
12,6 €/m²
11,3 €/m²

0,4 %
0,4 %
0,3 %
0,4 %

1,5 %
1,5 %
1,3 %
1,9 %

6,6 %
8,5 %
5,8 %
6,0 %

Neliövuokrat ja vuokrakehitys alueittain
Tilastokeskuksen neljännesvuositilaston aluejako

Yhteensä

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Oulu 1
Oulu 2

14,4 €/m²
12,3 €/m²

0,4 %
0,4 %

1,5 %
1,6 %

6,1 %
7,0 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

yksiöt
1,5 %
-1,8 %

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

kaksiot
4,1 %
0,3 %

kolmiot
2,3 %
3,2 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
19
Vuosimuutos
0
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
16
kaksiot
19
kolmiot
19

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
30
25
20
15
10

Oulu
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Oulu on kasvanut viimeisen neljän vuoden aikana yli 200 000 asukkaan kaupunkien joukkoon.
Kaupungin kasvun ennustetaan jatkuvan ja vuonna 2030 Oulussa arvioidaan olevan reilut 218 000
asukasta. Oulu myös ikääntyy nopeasti. Yli 75-vuotiaita on kaupungissa noin 10 000 enemmän
vuonna 2030 kuin tänään.
Oulu koki Nokian matkapuhelinliiketoiminnan alamäen myötä rajun rakennemuutoksen 2010luvun alkupuolella, mutta selvisi siitä nopeasti. Oulussa on jo nykyään enemmän tietotekniikka-
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alan työpaikkoja kuin ennen rakennemuutosta. Oulu on myös kasvanut voimakkaasti
maantieteellisesti kuntaliitosten myötä.
Oulussa on käynnissä keskustan kehittämishankekokonaisuus, mutta suurin vaikutus Oulun
tulevaisuuden kaupunkikehitykseen on yliopiston sijoittumispäätöksellä. Oulun yliopiston hallitus
päätti keväällä aloittaa hankesuunnittelun Oulun yliopiston kampuksen siirtämisestä Raksilaan.
Muutos lisäisi keskustan elinvoimaa, mutta heikentäisi nykykampuksen ympäristöä Linnanmaalla.
Mullistus olisi kaupungin sisällä todella suuri, ja jo pelkkä alkuvaiheen suunnittelun
käynnistyminen on vaikuttanut rakentamiseen kaupungissa. Kaupunki ottaa asiaan kantaa
kaavoituksen näkökulmasta syksyllä 2020. Uusi kampus voisi aloittaa toimintansa vuosina 2027–
2028.
Oulu on opiskelijakaupunki, jossa vuokramarkkina elää voimakkaassa kausivaihtelussa
opiskelijoiden asuntokysynnän mukaan. Asuntojen markkinointiajat ovat aina lyhyimmillään
kolmannella vuosineljänneksellä, jolloin uudet opiskelijat etsivät kotia. Myös vuokrapyynnit aina
laskevat alkuvuodesta ja nousevat vuoden loppua kohden erityisesti yksiöissä.

Oulun vuokramarkkinat
Vuokrataso on Oulussa todella huokea verrattuna muihin suuriin suomalaisiin kaupunkeihin.
Keskineliövuokra on kaupungissa 13,2 €/m². Vuokrataso on kasvanut Oulussa vuodessa 1,5
prosentilla. Suhteellisesti vuosimuutos on ollut suurin kolmioissa ja suuremmissa asunnoissa (+1,9
%). Viiden vuoden tarkastelussa vuokrataso on kasvanut 6,6 prosentilla. Nopeimmin ovat
kasvaneet yksiöiden vuokrat (+8,5 %). Vuokrat ovat kehittyneet hyvin yhtenevästi myös
molemmilla Oulun kalleusalueilla.
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Oulussa 499 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat keskimäärin
välillä 463–550 euroa. Toisin sanoen alkuvuonna vuokralla olleista yksiöistä joka toisessa
vuokrapyynti oli alle 500 euroa. Ouluun on valmistunut viime vuosina paljon pieniä asuntoja.
Rakentaminen ja tarjonnan kasvu ovat pitäneet kokonaisvuokrat Oulussa alhaisina.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Oulussa heinä-toukokuussa yksiöiden neliövuokrat ovat kasvaneet ja kokonaisvuokrat laskeneet
alkuvuodesta. Muutosta voi selittää tarjonnan painottuminen loppukeväästä pienempiin
asuntoihin kuin alkuvuonna. Kolmioissa puolestaan vuokrapyynnit ovat olleet selkeässä kasvussa.
Oulussa ei ole nähtävissä negatiivisia muutoksia vuokrapyyntien lyhyen aikavälin havaintojen
perusteella.
Oulussa asuntojen markkinointiaika on viime vuodet vastannut yksi yhteen vertailukaupunkien
kehitystä ja aikoja. Oulussa vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla keskimäärin
19 päivässä. Tilanne oli vastaava vuosi sitten samaan aikaan. Vuoden 2019 aikana keskimääräinen
vuokra-aika oli yksiöille vertailukaupunkeihin verrattuna pitkähkö 16 päivää, mikä kertoo Oulun
runsaasta yksiöiden tarjonnasta. Kolmiot ja kaksiot vuokrattiin keskimäärin 19 päivässä.

87

Kaupunki-info
Asukasluku (31.12.2019)
- 2015 (Muutos, %)
- 2030* (Muutos, %)
Neliövuokra (Vuosimuutos, %)
Uusien vuokrasuhteiden keskivuokra
Neliöhinta (Vuosimuutos, %)

63 042
61 838 (1,9 %)
65 301 (3,6 %)
13,2 €/m² (1,3 %)
13,5 €/m²
1686 €/m² (23,8 %)

Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen neliövuokra ja vuokrakehitys huoneistotyypeittäin
Lähde: Tilastokeskuksen vuokraindeksi

Rovaniemi

Neliövuokra 2020Q1 Neljännes-vuosimuutos Vuosimuutos Muutos 2015Q1

Yhteensä
Yksiöt
Kaksiot
Kolmiot+

13,2 €/m²
16,4 €/m²
13, €/m²
11,4 €/m²

0,4 %
0,4 %
0,4 %
0,4 %

1,3 %
1,5 %
0,9 %
1,9 %

7,9 %
8,8 %
7,8 %
7,5 %
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Muutokset vuokrailmoituksissa keväällä 2020
Mediaani huhti-toukokuussa verrattuna alkuvuoteen

yksiöt
2,1 %
0,0 %

Neliövuokra
Kokonaisvuokra

kaksiot
2,8 %
-3,4 %

kolmiot
7,0 %
-1,3 %

Keskimääräinen markkinointiaika
Markkinointiajan mediaani, vrk
Vuoden 2020 1. vuosineljänneksen ilmoitukset
Kaikki asunnot
21
Vuosimuutos
1
Vuoden 2019 ilmoitukset huoneistotyypeittäin
yksiöt
13
kaksiot
19
kolmiot
26

Keskimääräinen markkinointiaika, vrk
35
30
25

20
15
10

Rovaniemi
Vertailukaupungit

5
0

Yleistä
Rovaniemi on kasvanut viime vuodet tasaisesti mutta maltillisesti noin 300 asukkaalla vuodessa.
Kasvun ennakoidaan jatkuvan tällä vuosikymmenellä suunnilleen samansuuruisena. Rovaniemi on
pinta-alaltaan Euroopan suurin kaupunki. Väestö on kuitenkin keskittynyt kaupungin keskustaalueelle, jossa asuu yhdeksän kymmenestä asukkaasta. Opiskelijoita kaupungissa on noin 8000,
mikä on paljon suhteessa väkilukuun.
Asuntoja on viime vuosina valmistunut selkeästi väestönkasvua nopeammin. Esimerkiksi vuonna
2017 kaupunkiin valmistui noin 600 ja vuonna 2018 noin 650 uutta asuntoa. Keskimäärin viime
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vuosikymmenellä Rovaniemelle valmistui noin 475 asuntoa vuodessa. Ilmiötä selittää matkailun ja
lyhytaikaisen vuokraustoiminnan (esimerkiksi Airbnb) suosion kasvu.
Rovaniemellä oli Visitory-palvelun perusteella tammikuussa 2020 yhteensä 95 000 yöpymistä,
joista noin puolet majoituttiin majoitusliikkeissä. Rovaniemen hotellien majoituskapasiteetti oli
vuoden alussa 2000 huonetta. Airbnb:n tai HomeAwayn kautta lyhytaikaisesti vuokrattuja asuntoja
oli puolestaan 910 kappaletta ja niissä oli yhteensä 1700 huonetta. Osa palveluissa olleista
asunnoista on jatkuvassa majoituskäytössä ja osa satunnaisessa.
Huhtikuussa 2020 yöpymisiä oli vain 2400, joista 940 kirjattiin matkailuliikkeissä tapahtuneiksi.
Huhtikuussa Airbnb- ja Homeaway-palveluissa oli vuokrattavana enää 650 asuntoa. Kokonaan
lyhytaikaisen vuokrauksen piiristä oli siis poistunut noin kolmannes asunnoista. Monet asunnoista
saattoivat myös olla samanaikaisesti kahdella markkinalla eli vuokrattavana sekä pitkä- että
lyhytaikaisesti eri alustoilla.
Koronaepidemia ja matkustusrajoitukset ovat iskeneet kovaa joulupukin kotikaupungin
tärkeimpään elinkeinoon matkailuun. Ulkomaalaisten turistien yöpymisten lisääntyminen uusien
alustatalouden palveluiden kautta on ylläpitänyt kaupungissa merkittävää asuinrakentamisen
uudistuotantoa. Rovaniemen kehitysnäkymät riippuvat vahvasti matkailutoiminnan elpymisestä.
Kiinteistöliiton ja Suomen Vuokranantajien lyhytaikaista vuokraustoimintaa koskevan kyselyn
perusteella noin kaksi kolmasosaa lyhytaikaista vuokraustoimintaa pyörittävistä vastaajista on
aikeissa jatkaa toimintaa normaalisti koronan jälkeen. Rovaniemen vuokramarkkinat voivat siis
toipua ylitarjonnasta suhteellisen nopeastikin, jos myös matkailu elpyy nopeasti.

Rovaniemen vuokramarkkinat
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Rovaniemen vuokrataso oli 13,2 €/m². Rovaniemen
vuokrataso on sama kuin Oulussa. Neljännesvuosimuutos on ollut yhteneväinen kaikissa
huoneistotyypeissä. Vuokrataso on noussut vuodessa 1,3 prosentilla. Vuosimuutos on ollut
suhteellisesti suurin kolmioissa ja isommissa asunnoissa. Viiden vuoden tarkastelussa vuokrat
ovat nousseet 7,9 prosentilla ja muutos on ollut yksiöiden vuokrissa suhteellisesti suurin (8,8 %).
Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Vuokraovi.com-sivustolla ilmoitettujen yksiöiden
kokonaisvuokran mediaani oli Rovaniemellä 520 euroa. Ilmoitusten vuokrapyynnit olivat
keskimäärin välillä 485–552 euroa. Oulussa vastaavalla ajanjaksolla kokonaisvuokrien mediaani oli
499 euroa. Oulussa vuokrapyynnit olivat vuoden alussa keskimäärin 463–550 euroa. Molemmissa
kaupungeissa yksiöiden kalleimmassa neljänneksessä vuokrapyynti oli yli 550 euroa.
Edullisimmassa neljänneksessä vuokrat ovat Oulussa kuitenkin selkeästi Rovaniemeä
edullisemmat.
Huhti-toukokuun muutosten indikaattoreina on käytetty Vuokraovi.com-sivuston
vuokrailmoitusten neliövuokran sekä kokonaisvuokran mediaanin muutoksia alkuvuodesta.
Rovaniemellä on tyypillisesti vuokrapyynnit olleet vuoden ensimmäisellä neljänneksellä
alhaisemmat kuin muina aikoina. Tämän jälkeen pyynnit ovat kääntyneet nousuun syksyä kohti.
Vaikka Rovaniemellä on siirtynyt paljon asuntoja lyhytaikaisen vuokrauksen puolelta pitkäaikaisten
vuokra-asuntojen markkinoille, ei ainakaan vuokrapyyntien neliövuokrissa ole nähtävissä eroa
aiempien keväiden kehitykseen. Kaksioissa ja kolmioissa kokonaisvuokra on laskenut ja
neliövuokra noussut suhteessa alkuvuoteen. Kehitystä voi selittää se, että lyhytaikaisen
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majoituksen puolelta siirtyneet kaksiot ja kolmiot ovat olleet normaalisti markkinoilla olevia
vuokra-asuntoja keskimäärin uudempia, pienempiä ja keskeisemmällä sijainnilla. Parempi kuva
Rovaniemen tilanteesta on saatavilla syksyn aikana Tilastokeskuksen vuokraindeksin julkistuksen
myötä.
Markkinointiajan aineisto ei myöskään käsitä toista vuosineljännestä, joten tässä vaiheessa ei ole
tiedossa koronakevään vaikutuksia erikokoisten asuntojen vuokrattavuuteen. Koronan
pidempiaikaisista vaikutuksista saadaan parempaa kokonaiskuvaa, kun markkinointiajat ovat
tiedossa vuoden kolmannelta vuosineljännekseltä. Opiskelijoiden merkittävä osuus Rovaniemen
väestössä näkyy vuokramarkkinoilla voimakkaana kausivaihteluna. Vuokraovi.com-sivustolla on
havaittavissa piikki vuokrapyynneissä kesäkuukausilla ja erityisesti vuoden kolmannella
vuosineljänneksellä.
Markkinointiajat ovat vaihdelleet Rovaniemellä viime vuosina samansuuntaisesti kuin
vertailukaupungeissa. Rovaniemellä vuokralainen löytyi alkuvuodesta Vuokraovi.com-sivustolla
keskimäärin kolmessa viikossa. Markkinointiajassa ei käytännössä ole tapahtunut muutoksia
vuodentakaiseen tilanteeseen. Vuoden 2019 aikana julkaistuissa ilmoituksissa yksiöiden
keskimääräinen vuokrausaika oli 13 päivää. Esimerkiksi Ouluun verrattuna yksiöt vuokrattiin
nopeammin, mutta kaksioiden osalta markkinointiaika oli molemmissa kaupungeissa 19
vuorokautta.
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Katsaus on tehty yhteistyössä Vuokraovi.comin kanssa
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