
Bostadshyror
2019, 4:e kvartalet

De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen
Under sista kvartalet 2019 steg hyrorna för fritt finansierade hyresbostäder på årsnivå mest i
huvudstadsregionen.

Utveckling av hyror för fritt finansierade hyresbostäder, index
2015=100

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Vanda, Åbo och Tammerfors jämfört
med år 2015. När det gäller landskapscentrum har hyrorna under samma period stigit mest i S:t Michel,
Rovaniemi och Kuopio. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 6,8 procent och i övriga Finland med
5,5 procent från år 2015.

Jämfört med år 2015 har hyrorna stigit nästan överallt, men hyresstegringen under de senaste åren har
avtagit på årsnivå på olika håll i landet.

Uppgifterna får lånas med uppgivande av Statistikcentralen som källa.Helsingfors 6.2.2020
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Hyror för fritt finansierade hyresbostäder, 4:e kvartalet 2019

Hyra vid nya
hyresförhållanden,
euro/m²

Hyra euro/ m²Antal*Årsförändring
av indexet, %

Kvartalsförändring
av indexet, %

Index 2015=100Region

16,015,2105 3431,40,3106,0Hela landet

21,219,837 4091,90,4106,8Huvudstadsregionen

13,913,167 9341,10,3105,5

Övriga Finland(Hela
landet -
Huvudstadsregionen)

22,721,021 0021,90,5106,8Helsingfors

25,423,02 7001,50,4105,6Helsingfors 1

23,922,28 1272,00,5106,9Helsingfors 2

20,319,82 6361,90,3105,3Helsingfors 3

19,618,47 5392,20,4108,6Helsingfors 4

19,017,87 6511,80,4105,8Esbo-Grankulla

18,617,68 7562,00,4107,8Vanda

15,114,64 7261,40,2106,3Ramkommuner

15,915,110 7141,80,5106,9Tammerfors

15,314,27 6041,60,4107,4Åbo

13,913,53 8720,8-0,0104,0Lahtis

14,814,53 4461,00,2106,7Kuopio

15,314,35 2310,60,1105,7Jyväskylä

13,513,16 1821,70,5106,2Uleåborg

*Antalet observationer som ingick i indexberäkningen1)

När det gäller fritt finansierade hyresbostäder är den genomsnittliga hyresnivån i Helsingfors fortfarande
högst i hela landet, 21,0 euro/m². I de nya hyresavtal som ingåtts under de senaste sex månaderna var den
genomsnittliga kvadratmeterhyran 22,7 euro/m² i Helsingfors, 15,9 euro/m² i Tammerfors och 15,3 euro/m²
i Åbo.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kvartalsstatistik över bostadshyror, som baserar sig på uppgifter
i Folkpensionsanstaltens register över bostadsbidrag och privata hyreshusbolags uppgifter.
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