
Aktiebostadspriser
2021, mars och 1:a kvartalet

Priserna på gamla aktiebostäder steg i mars i alla större
städer
Enligt de preliminära uppgifterna steg priserna på gamla aktiebostäder i alla större städer under
första kvartalet år 2021 och mars jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. I första kvartalet
gjordes 20 procent fler bostadsköp via fastighetsmäklare än för ett år sedan.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder efter kvartal i stora
städer, index 2015=100

Under första kvartalet 2021 steg priserna med 5,4 procent och i mars med 6,0 procent i huvudstadsregionen.
Sett till landskap steg priserna under första kvartalet jämfört med året innanmest i Nyland, Södra Österbotten
och Birkaland. Priserna sjönk mest i Mellersta Österbotten, Mellersta Finland och Södra Karelen.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 4.5.2021
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Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder i landskapten efter
kvartal, index 2015=100

Priserna på nya aktiebotäder steg under första kvartalet
Under första kvartalet 2021 steg priserna på nya aktiebostäder med 6,5 procent i huvudstadsregionen och
med 3,4 procent i övriga Finland jämfört med motsvarande period året innan. Priserna på nya objekt steg
jämfört med året innan mest i Helsingfors, Uleåborg och Vanda.

Utvecklingen av priserna på nya asktiebostäder efter kvartal, index
2015=100

Handeln med gamla aktiebostäder var livlig i slutet av året
Priserna på gamla aktiebostäder steg med 1,5 procent under hela fjolåret jämfört med året innan. I
huvudstadsregionen steg priserna med 3,6 procent och sjönk i övriga Finland med 0,6 procent.

Jämfört med år 2015 har priserna på gamla aktiebostäder stigit i större städer och i Borgå. Mest har de
stigit i Helsingfors, Åbo och Tammerfors. I slutet av år 2020 och i början av detta år har Esbo nått upp
till prisutvecklingsnivån i dessa städer.

När det gäller stora städer och landskapscentra sjönk priserna mest i Kouvola, S:t Michel och Lahtis jämfört
med år 2019. Jämfört med år 2015 har priserna sjunkit mest i Karleby, Kouvola och Tavastehus.
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Priserna på gamla aktiebostäder har sjunkit under de senaste åren, menman bör beakta de stora skillnaderna
mellan olika områden och inom städerna när det gäller prisutvecklingen och prisnivån. Till exempel i
centrumområdet i Åbo har priserna stigit 23 procent och med 8,5 procent längre bort från centrum. I
centrumområdet i Villmanstrand har priserna sjunkit med över 2 procent jämfört med år 2015, ocht med
omkring 15 procent längre bort från centrum.

Enligt de uppgifter som var tillgängliga var det totala värdet av bostadsköpen i fjol nästan 17 miljarder
euro. Av värdet bestod 69 procent av handel med gamla aktiebostäder. I huvudstadsregionen genererades
46 procent av totala värdet. Statistikcentralen har kännedom om 96 729 bostadsköp som gjordes år 2020.
Uppgifterna om bostadsköpens värde och antal 2020 är inte jämförbara med tidigare år på grund av
ändringar i materialet.

Statistiken över priserna på gamla aktiebostäder baserar sig på Skatteförvaltningens lägenhetsuppgifter
(uppgifter om ägande av bostadsaktier). Antalet som publiceras på basis av lägenhetsuppgifter ska inte
användas för att uppskatta köpaktiviteten vid de senaste tidpunkterna.

När månadsstatistiken över priserna på gamla aktiebostäder utkommer första gången omfattar den omkring
60 procent av alla bostadsköp för den senaste statistikmånadens del. Kvartalsstatistiken omfattar omkring
70 köp vid den senaste tidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månaderna på så sätt att de
slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet
följande år. Mera information om revidering av uppgifter finns i separata tabeller.

Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig på prisuppgifter från de största byggherrarna och
fastighetsmäklarna. Antalet gamla aktiebostäder som sålts via fastighetsmäklare baserar sig på uppgifter
från Centralförbundet för fastighetsmäklarbranschens tjänst för prisuppföljning. Dessa uppgifter preciseras
i regel inte retroaktivt.

Uppgifter om aktiebostadspriserna finns att tillgå efter område och hustyp på adressen
stat.fi/til/ashi/tau_sv.html. I tabellerna finns också uppgifter på postnummer- och kommunnivå om
kvadratmeterpriserna och antalet köp gällande gamla aktiebostäder. Om det finns få köp i området, kan
några avvikande fall i området ha en betydande inverkan på medelpriset och prisindexet.
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Tabeller

Tabellbilaga 1. Priser på gamla aktiebostäder, hela året 2020

Årsförändring av indexet, %Index 2015=100Kvadratmeterpris, EUR/m²Alue

1,5104,72 101Hela landet

3,6113,83 864Huvudstadsregionen

-0,696,51 598Övriga Finland (hela landet-huvudstadsregionen)

4,7119,04 491Helsingfors

5,9126,67 721Helsingfors 1

6,0123,95 935Helsingfors 2

3,7113,43 865Helsingfors 3

2,3108,72 957Helsingfors 4

2,3106,73 562Esbo-Grankulla

0,2103,32 744Vanda

0,196,52 084Ramkommuner1)

3,8112,12 593Tammerfors

5,5121,93 594Tammerfors 1

3,2106,52 561Tammerfors 2

2,2105,12 047Tammerfors 3

2,8116,02 214Åbo

2,3123,13 291Åbo 1

5,7114,02 439Åbo 2

2,4108,51 620Åbo 3

-5,190,61 577Lahtis

1,590,81 776Kuopio

-2,793,61 755Jyväskylä

0,1101,01 793Uleåborg

-5,187,21 588S:t Michel

-5,984,91 045Kouvola

Ramkommuner= Hyvinge, Träskända, Kervo, Kyrkslätt, Nurmijärvi, Riihmäki, Sibbo, Tusby och Vichtis1)
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Revideringar i denna statistik
Uppgifterna i statistiken har reviderats enligt tabellen nedan. Mera information om revideringen finns i
punkt 3 i kvalitetsbeskrivningen (på finska och engelska).

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, månadsförändring1)

Revidering, procentenhetMånadsförändring, %Region och statistiksmånad

1:a offentliggörandetSenaste publicering 4.5.2021

-0,20,20,011/2020Hela landet

-0,20,1-0,112/2020

1,1-1,8-0,701/2021

-0,81,40,602/2021

-0,81,70,911/2020Huvudstadsregionen

-0,70,5-0,212/2020

1,1-1,5-0,401/2021

-0,71,20,502/2021

0,5-1,3-0,811/2020Övriga landet

0,3-0,30,012/2020

1,1-2,1-1,001/2021

-0,71,50,802/2021

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella månadsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)

Revidering av aktiebostadspriser, månadsstatistik, årsförändring1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Region och statistiksmånad

1:a offentliggörandetSenaste publicering 4.5.2021

0,63,03,611/2020Hela landet

0,52,32,812/2020

1,11,02,101/2021

0,31,21,502/2021

0,16,06,111/2020Huvudstadsregionen

-0,24,74,512/2020

1,22,73,901/2021

0,23,43,602/2021

1,10,01,111/2020Övriga landet

1,00,11,112/2020

0,9-0,60,301/2021

0,3-0,9-0,602/2021

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)
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Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring1)

Revidering, procentenhetKvartalsförändring, %Region och tid

1:a offentliggörandetSenaste publicering 4.5.2021

0,11,41,51/2020Hela landet

0,10,40,52/2020

0,40,61,03/2020

0,10,40,54/2020

0,41,41,81/2020Huvudstadsregionen

0,31,41,72/2020

0,20,30,53/2020

0,31,11,44/2020

-0,11,31,21/2020Övriga landet

0,0-0,6-0,62/2020

0,41,01,43/2020

0,0-0,4-0,44/2020

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella kvartalsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, årsförändring1)

Revidering, procentenhetÅrsförändring, %Region och tid

1:a offentliggörandetSenaste publicering 4.5.2021

0,10,70,81/2020Hela landet

0,3-0,4-0,12/2020

0,11,61,73/2020

0,33,33,64/2020

0,52,02,51/2020Huvudstadsregionen

0,61,92,52/2020

0,23,63,83/2020

0,45,15,54/2020

-0,1-0,7-0,81/2020Övriga landet

-0,1-2,7-2,82/2020

0,0-0,4-0,43/2020

0,11,51,64/2020

Med 1:a offentliggörande avses tidpunkten då uppgiften publicerades första gången. En revidering beskriver skillnaden mellan
procentuella årsförändringar i den senaste och den första publiceringen.

1)
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