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2019, 2:a kvartalet

De fritt finansierade hyrorna steg mest i huvudstadsregionen
och Åbo

Hyrorna för de fritt finansierade hyresbostäderna steg under andra kvartalet 2019 mest i Åbo och
huvudstadsregionen av de stora städerna jämfört med året innan.

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

Av de stora städerna har de fritt finansierade hyrorna stigit mest i Vanda, Kuopio och Åbo jämfört med
år 2015. I huvudstadsregionen har hyrorna stigit med 6,0 procent och i övriga Finland med 5,0 procent.

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 8.8.2019
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Hyror för fritt finasierade hyresbostäder, 2:a kvartalet 2019

Hyra vid nya
hyresförhållanden,
euro/m²

Hyra euro/ m²Antal*Årsförändring
av indexet, %

Kvartalsförändring
av indexet, %

Index 2015=100Region

15,714,7116 8641,20,4105,4Hela landet

20,619,140 3311,50,6106,0Huvudstadsregionen

13,412,876 5331,10,3105,0

Övriga Finland(Hela
landet -
Huvudstadsregionen)

22,220,323 0591,50,6105,9Helsingfors

25,522,23 0271,40,3104,7Helsingfors 1

23,021,49 1621,40,7106,0Helsingfors 2

20,819,22 8951,50,7104,8Helsingfors 3

19,118,07 9751,70,7107,8Helsingfors 4

18,317,28 0141,50,6105,1Esbo-Grankulla

18,017,19 2581,70,5107,1Vanda

15,114,55 1491,10,3105,8Ramkommuner

15,414,711 5471,40,4106,0Tammerfors

14,713,78 4341,50,4106,6Åbo

13,713,24 2830,90,3103,9Lahtis

14,614,23 7971,30,2106,3Kuopio

14,113,95 7620,90,2105,6Jyväskylä

13,412,86 9161,30,4105,4Uleåborg

*Antalet observationer som ingick i indexberäkningen1)

Helsingfors genomsnittliga hyresnivå för fritt finansierade hyresbostäder är fortfarande den högsta i landet.
I Helsingfors är den genomsnittliga kvadratmeterhyran (20,3 euro/m²) t.ex. jämfört med den genomsnittliga
hyresnivån i Tammerfors omkring 6 euro högre. Den genomsnittliga kvadratmeterhyran för hyresavtal
som ingåtts under de senaste sex månaderna var i Helsingfors 22,2 euro/m², Tammerfors 15,4 euro/m²
och i Åbo 14,7 euro/m² .

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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