
Aktiebostadspriser
2016, mars och 1:a kvartalet

Aktiebostadspriserna steg under första kvartalet
Under första kvartalet 2016 steg priserna på gamla aktiebostäder i hela landet med 0,6 procent
från föregående kvartal. I huvudstadsregionen steg priserna med 0,5 procent och i övriga Finland
med 0,7 procent. Jämfört med motsvarande period år 2015 steg priserna i hela landet med 0,8
procent. I huvudstadsregionen steg priserna med 1,3 procent och i övriga Finland med 0,3
procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder kvartalvis, index
2010=100

Under januari–mars var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 293 euro i hela
landet, 3 598 euro i huvudstadsregionen och 1 707 euro i övriga Finland.

Priserna på nya höghus- och radhusbostäder sjönk med 0,4 procent i hela landet jämfört med föregående
kvartal. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 2,6 procent, medan de i övriga Finland steg med 0,9
procent.

Jämfört medmotsvarande period år 2015 sjönk priserna på nya aktiebostäder i hela landet med 1,4 procent.
I huvudstadsregionen sjönk priserna med 1,5 procent och i övriga Finland med 1,3 procent. Det

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 28.4.2016
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genomsnittliga kvadratmeterpriset på nya aktiebostäder var 3 591 euro i hela landet, 4 796 euro i
huvudstadsregionen och 3 166 euro i övriga Finland.

Uppgifterna om priserna på gamla aktiebostäder framgår av Statistikcentralens statistik över bostadspriser,
som bygger på skatteförvaltningens material. De preliminära uppgifterna omfattar två tredjedelar av de
affärer som gjorts med gamla höghus- och radhusbostäder. Uppgifterna om nya aktiebostäder baserar sig
på prisuppgifter från de största byggherrarna och fastighetsmäklarna. Närmare uppgifter om priserna på
aktiebostäder i olika områden finns tillgängliga på adressen http://tilastokeskus.fi/til/ashi/tau_sv.html.

Årsstatistik 2015
År 2015 gjordes något under 61 600 köp av gamla bostadsaktielägenheter i hela landet. Från året innan
ökade antalet köp med 5,2 procent i hela landet. I huvudstadsregionen ökade antalet köp med 12,3 procent
och i övriga Finland med 2,5 procent. Förra året var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla
bostadsaktielägenheter 2 268 euro i hela landet, 3 549 euro i huvudstadsregionen och 1 694 euro i övriga
Finland. Från år 2014 sjönk priserna på gamla bostadsaktier med 0,8 procent i hela landet. Inom
huvudstadsregionen var priserna ungefär oförändrade, i övriga Finland sjönk de med 1,5 procent.

Förra året var köpesumman för bostadsaktielägenheter 9,5 miljarder euro, vilket var 0,7 miljarder euro
mer än år 2014. I Nyland gjordes över en tredjedel av alla bostadsköp i hela landet och deras värde var
över hälften av köpesumman för hela landet.

Aktiebostadspriserna sjönk i mars
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter sjönk priserna på gamla höghus- och radhusbostäder i hela
landet med 0,4 procent från februari till mars. I huvudstadsregionen sjönk priserna med 0,4 procent och i
övriga Finland med 0,5 procent. Jämfört med mars 2015 sjönk priserna i hela landet med 0,2 procent. I
huvudstadsregionen och i övriga Finland sjönk priserna med 0,2 procent.

Utvecklingen av priserna på gamla aktiebostäder per månad, index
2010=100

I mars 2016 var det genomsnittliga kvadratmeterpriset på gamla aktielägenheter 2 256 euro i hela landet,
3 553 euro i huvudstadsregionen och 1 675 euro i övriga Finland.

När månadsstatistiken över priserna på aktiebostäder utkommer omfattar den omkring 40 procent av alla
bostadsköp för den senaste statistikmånadens del.Månadsuppgifterna revideras under de följandemånaderna
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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.
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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 28.4.2016

-0,60,1-0,511/2015Hela landet

-0,10,20,112/2015

1,1-1,3-0,201/2016

-0,41,30,902/2016

-0,2-0,9-1,111/2015Huvudstadsregionen

-0,91,80,912/2015

0,7-2,1-1,401/2016

-0,62,21,602/2016

-1,11,10,011/2015Övriga landet

0,7-1,3-0,612/2015

1,4-0,60,801/2016

-0,10,40,302/2016

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 28.4.2016

-0,91,10,211/2015Hela landet

-0,40,60,212/2015

0,60,30,901/2016

-0,62,21,602/2016

-0,31,71,411/2015Huvudstadsregionen

-1,03,12,112/2015

0,01,61,601/2016

-0,62,72,102/2016

-1,40,5-0,911/2015Övriga landet

0,2-1,7-1,512/2015

1,1-0,80,301/2016

-0,51,71,202/2016

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)

Revidering av aktiebostäder, kvartalsstatistik, kvartalsförändring1)

Revidering, procentenhetKvartalsförändring, %Region och tid

1:a offentliggörandetSenaste publicering 28.4.2016

-0,1-0,2-0,31/2015Hela landet

-0,20,80,62/2015

-0,10,0-0,13/2015

-0,1-0,2-0,34/2015
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Revidering, procentenhetKvartalsförändring, %Region och tid

1:a offentliggörandetSenaste publicering 28.4.2016

-0,30,60,31/2015Huvudstadsregionen

0,10,30,42/2015

0,3-0,10,23/2015

-0,20,40,24/2015

0,1-1,0-0,91/2015Övriga landet

-0,51,20,72/2015

-0,40,1-0,33/2015

0,0-0,8-0,84/2015

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 28.4.2016

0,0-1,1-1,11/2015Hela landet

-0,3-0,9-1,22/2015

-0,3-0,5-0,83/2015

-0,30,2-0,14/2015

-0,2-0,3-0,51/2015Huvudstadsregionen

-0,2-0,8-1,02/2015

0,10,00,13/2015

-0,31,41,14/2015

0,1-1,8-1,71/2015Övriga landet

-0,4-0,9-1,32/2015

-0,8-0,8-1,63/2015

-0,4-0,9-1,34/2015

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)

6



Boende 2016

Förfrågningar
029 551 3558Petri Kettunen
029 551 2661Jaana Hellman

Ansvarig statistikdirektör:
Ville Vertanen
 
asuminen.hinnat@stat.fi
www.stat.fi
Källa: Aktiebostadspriser, Statistikcentralen

ISSN 1796-0479Kommunikation och informationstjänst, Statistikcentralen
= Finlands officiella
statistik

tel. +358 29 551 2220
www.stat.fi

ISSN 2323-8798 (pdf)
Beställning av publikationer, Edita Publishing Oy
tel. +358 20 450 05
www.editapublishing.fi


