
 
 
Kiinteistökaupat 1.1.−31.12.2016 kooste 
 
Vuonna 2016 tehtiin 59 500 kiinteistökauppaa, mikä on sama määrä kuin vuonna 2015. Kauppojen 
määrä on vaihdellut tällä vuosituhannella 77 900 ja 59 300 välillä. Olemme eläneet viimeiset neljä 
vuotta hiljaisen kiinteistökaupan aikaa. 
 
Rahaa kiinteistökauppoihin käytettiin 8,5 miljardia euroa, mikä on samaa luokkaa kuin edellisenä 
vuonna. Siitä asuinrakennuspaikkojen kaupan arvo oli 5,069 miljardia euroa, kun se vuonna 2015 oli 
4,788 miljardia euroa. Suomen asuntokaupan kokonaisarvo viime vuonna oli lähes 16,5 miljardia. 
 
Venäläiset tekivät Suomessa viime vuonna 155 kiinteistökauppaa, kun niitä edellisvuonna oli 147. 
Huippuvuonna 2008 venäläiset ostivat Suomesta 907 kiinteistöä. 
 
Pientalokauppoja tehtiin vuonna 2016 yhteensä 14 600 kappaletta. Kauppojen määrä nousi 2 % 
edellisen vuoteen verrattuna. Vuonna 2007 käytettyjä omakotitaloja myytiin 18 500, mutta viime 
vuosina kauppamäärät ovat jääneet noin 14 000 kappaleen tasolle. 
 
Omakotitalon keskihinta (mediaanihinta) kaava-alueilla oli Espoossa 470 000 euroa, nousua on 5 % 
edellisvuoteen verrattuna. Helsingissä omakotitalo maksoi 405 000 € (+12 %), Vantaalla 318 000 € 
(+/− 0 %), Tampereella 269 000 € (+9 %), Turussa 234 000 € (+13 %) ja Oulussa 179 500 € (+1 %). 
Muutokset ovat vain suuntaa antavia myytyjen talojen erilaisista ominaisuuksista johtuen. 
 
Rakentamattomia pientalotontteja myytiin vuonna 2016 koko maassa 4 400 kappaletta. Tonttikauppa 
on hiljentynyt tasaisesti vuodesta 2005, jolloin myytiin 11 800 tonttia. Tämä tarkoittaa, että 
omakotirakentaminen on hiipunut alle puoleen noista ajoista. Asuntorakentaminen on siirtynyt 
isoimpiin kaupunkeihin ja kerrostaloihin. 
 
Loma-asumiseen liittyviä kiinteistökauppoja tehtiin vuonna 2016 yhteensä 7 900 kpl, mikä on samaa 
tasoa kuin vuosina 2013−2015. Huippuvuosi oli 2007, jolloin tehtiin 13 100 kauppaa. 
 
Koko maan rantaan rajoittuvan lomamökin mediaanihinta laski 8 % kaava-alueilla (yleiskaava- tai 
ranta-asemakaava-alue), hinnan ollessa 97 000 euroa. Kalleinta oli Uudellamaalla, jossa kaava-alueilla 
sijaitsevat rantamökit maksoivat keskimäärin 182 000 euroa. 
 
Rantatonteista kaava-alueilla maksettiin koko maassa keskimäärin 38 000. Kalleimmat tontit olivat 
Uudenmaan kaava-alueilla, hinta keskimäärin 120 000 €. 
 
Peltokauppojen määrä on pysytellyt samalla tasolla parin viime vuoden ajan, noin 580 kappaletta 
vuodessa. Vuonna 2016 koko maan mediaanihinta oli 9 150 euroa hehtaarilta. Hinnoissa tapahtui 9 %:n 
nousu. Muutos selittyy pääosin kauppojen määrien lisääntymisellä Etelä- ja Länsi-Suomessa ja 
vastaavasti määrien vähenemisellä Itä- ja Pohjois-Suomessa. Kalleinta pelto oli Varsinais-Suomessa ja 
Pohjanmaalla, keskimäärin 12 000 euroa hehtaarilta. 
  
Metsätilojen kauppojen määrä lisääntyi viime vuonna 6 % (3 500 kpl) vuoteen 2015 verrattuna. 
Kauppojen keskihinta oli 2 520 euroa hehtaarilta. Mediaanihinta laski 6 % vuoteen 2015 verrattuna. 
Muutos selittyy suurelta osin kauppojen määrien lisääntymisellä Kainuussa, Pohjois-Karjalassa, Etelä-
Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla ja määrien vähenemisellä eteläisimmässä Suomessa. Kalleinta 
metsä oli Satakunnassa, Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, keskimäärin 4 300 euroa hehtaarilta, ja 
halvinta Lapissa, 1 000 euroa hehtaarilta. 
 
Menetelmät 
 



Tilastot tuotetaan Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä 
automaattisesti. Rekisterin tiedot perustuvat kaupanvahvistajien ilmoituksiin. Kauppahintarekisteri on 
julkinen, ja se sisältää tiedot kaikista kiinteistönluovutuksista Suomessa vuodesta 1985 lähtien. 
Tilastointi pohjautuu maakunta- ja kuntajakoon. 
 
Vuoteen 2015 saakka Maanmittauslaitos julkaisi puolivuotistilaston ja vuositilaston. Vuodesta 2016 
tuotetaan vain vuositilasto. Vuoden 2017 alusta alkaen tuotetaan nettiin kuukausittain täydentyvää 
tilastoa samoilla taulukoilla.  
 
Määritelmät 
 
Hintataulukoissa ovat mukana vain nk. edustavat kaupat. Edustava kauppa tarkoittaa koko kiinteistön 
tai määräalan kauppaa, joka ei ole sukulaisten välinen, kaupassa ei ole pidätetty eläke- tms. oikeutta 
eikä luovutus sisällä irtaimistoa. 
 
Kiinteistöllä tarkoitetaan kiinteistörekisteriin merkittyä omistusoikeuden yksikköä. Kiinteistökaupalla 
tarkoitetaan kiinteistön tai sen osan tai määräalan vastikkeellista saantoa. Kiinteistöjen 
kauppahintarekisteri ei sisällä irtaimen omaisuuden luovutuksia, kuten toimitilojen ja asuntojen 
osakekauppoja. 
 
Tilastotaulukoissa on esitetty sekä keskiarvo- että mediaanihinnat. Kun kauppahinnat asetetaan 
suuruusjärjestykseen, on mediaani keskimmäisen kaupan hinta. Jos kauppoja on parillinen määrä, 
mediaani on kahden keskimmäisen kauppahinnan keskiarvo. 
 
Eri maankäyttölajien todellista hintakehitystä on vaikea laskea perinteisillä keskilukuihin perustuvilla 
menetelmillä. Vuosittain kohteiden laadussa ja sijainnissa tapahtuu suuriakin muutoksia. Lisäksi saman 
alueen hinnoissa on melkoista hajontaa. Tilastojulkaisussa olevat hintaindeksit lasketaan 
matemaattisilla monimuuttujamenetelmillä, joilla pyritään vakioimaan kaupan kohteen ominaisuudet. 
Tällöin hintakehitys saadaan esitettyä mahdollisimman luotettavana. 
 
Vertailtavuus 
 
Kiinteistöjen kauppahintatilastoa on julkaistu vuodesta 1982 lähtien. Vuodesta 1994 lähtien julkaisun 
luvut on järjestetty niin, että valtakunnalliset tilastot luovutuksista ovat luvussa 1 ja varsinaiset 
hintatilastot käyttötarkoituksittain luvuissa 2-6.  
 
Luotettavuus 
 
Tilasto antaa yleiskuvan kiinteistökaupoista koko maassa. Jos tilastoitavan alueen kauppojen määrä on 
alle 3, on taulukoissa esitetty vain lukumäärätieto. Kun havaintojen määrä tilastotaulukossa tai 
pylväskaavion aineistossa on pieni (alle 30 kauppaa), ei peräkkäisten aikajaksojen tai eri alueiden 
keskihintojen avulla voi luotettavasti tehdä hintavertailuja. Julkaisussa esitettävät kauppahintatiedot 
eivät sellaisenaan yleensä sovellu yksittäisen kohteen arviointiin. Käytännön arviointiongelman 
ratkaisuun soveltuvat paremmin yksittäisten kiinteistökauppojen tiedot. 
 
Lisätietoja 
 
Tietoja yksittäisistä kiinteistökaupoista saa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelusta ja 
Kiinteistötietopalvelusta. Tekemällä käyttäjäsopimuksen Kiinteistöpalvelun käytöstä pääsee 
kauppahintarekisterin selauspalvelun käyttäjäksi. Sen kautta voi hakea ajantasaista tietoa tehdyistä 
kiinteistökaupoista. Kauppojen sijainti näytetään kartalla ja tarkemmat tiedot lomakkeella. Haetun 
aineiston voi myös siirtää tilaajan omaan käyttöön jatkokäsittelyä varten. 
 
Lisätietoja tilastosta antavat julkaisun tekijät: 
Rekisteripäällikkö Taisto Toppinen, 0400 175 387 



Johtava asiantuntija Esa Ärölä, 040 180 1301 
 
etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi 

 


