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Leading residential real estate investment and asset
management company in Finland

30 professionals creating highly experienced team with extensive
experience from residential construction, property development,
asset management, property management to PE transactions,
finance and business consultations.

Over 1.3 billion Euros of assets under
management

8.000 rental apartments both non-subsidised
and subsidised.

6 residential real estate portfolios under
investment and asset management

Nationwide experience from residential real estate
investments

2 %

Owned by Management with 30 % and
Institutions c. 60 % of the companyOwners

PORTFOLIO VACANCY

Responsible views with forerunner attitude
on behalf of individual and community.

3rd Well-recognized brand (Innolink research) in the rental market
and ready-made marketing solutions for investment

Management

AIFM Licensed manager of alternative
investments

Own property management company with 50 professionals
managing almost 17.300 apartments.



Transaktiot ja valuaatiot
sekä konsultaatio

Transaktiot ja valuaatiot
sekä konsultaatio

Avaran sijoittuminen asuinkiinteistösijoittamisen
asiantuntijakentässä ja arvoketjussa

Kiinteistösijoitusten johtaminen
(Investment Management)

Kiinteistövarallisuuden johtaminen
(Asset management)

Kiinteistöjohtaminen
(Property management)

Kiinteistöpalvelut
(Facility Services)



Taloudelliset tavoitteet

Halutuin asuinkiinteistösijoittamisen kumppani

⎔ Hallinnoitujen varojen arvon
nousu 2,5 mrd euroon

⎔ Liikevaihdon kasvu

⎔ Käyttökatteen kasvu

Avaran strategia 2020-2023

Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Tavoitteet

Kannattava kasvu kaikissa
liiketoimintasegmenteissä

⎔ Kiinteistösijoitusten johtaminen
(Investment Management)

⎔ Kiinteistövarallisuuden
johtaminen
(Asset Management)

⎔ Kiinteistöjohtaminen
(Property Management)

Halutuin
kumppani

Huipputiimi
Paras

asiakas-
kokemus

Työntekijä-
kokemus

Asiakas-
kokemus

Kilpailukyky Asukkaan
tunteminen



Johtava strateginen kumppani asuinkiinteistösijoittamisessa

JV & MUUT EI-
AIF RAHASTOT

Avara
Star

Amplus
Holding

Tammi
Kodit

Uudet JV
kumppanuudet

AVARA
RAHASTOT OY

Avara
Residential
Fund II

Avara
Vuokra
kodit I

Avara
Asuinkiinteistö
-rahasto I

AIFM

110 m€* 500 m€* 500 m€*500 m€* 600 m€* 50 m€* 100-300  m€*

AUM
2.5  mrd€ 2023

* AUM



Vuokrausmarkkina



Vuokra-asumisen suosio jatkaa kasvuaan
• Vuokra-asumisen suosio joustavana ja huolettomana asumismuotona jatkaa kasvuaan ja

lähivuosina Tampere ja Turku seuraava Helsinkiä ja vuokra-asujien määrä tulee ylittämään
omistusasujien määrän.

• Perinteiset tekijät vuokra-asunnon valinnassa pitävät pintansa. Merkittävimmät tekijät
vuokra-asunnon valinnassa ovat vuokran suuruuden lisäksi asunnon sijainti ja laatutaso,
sekä kulkuyhteydet ja palvelut.

• Laatutason merkitys vuokra-asunnon valinnassa on kasvanut merkittävästi. Laatutason
osalta vanhat perusstandardit eivät enää riitä. Alueilla jossa tarjontaa, ja etenkin
uudistuotantoa on paljon, on vuokralaisten odotukset asuntojen laatutason suhteen
korkeat.

• Nousevana trendinä myös vuokra-asumisessa on kestävän kehityksen näkökulma ja
ympäristöystävällisyyden merkitys, jota nostetaan esille myös asuntojen
markkinoinnissa.

• Vuokra-asuntomarkkinoilla erotutaan ja kilpaillaan enenevissä määrin myös palveluilla.
Avaran suuret kilpailijat, Sato ja Lumo, panostavat edelleen vahvasti omiin digitaalisiin
palveluihinsa, niin vuokrauksessa kuin asumisessa. Digitaalisten palveluiden rinnalla
tarjotaan vuokralaisille myös muita palveluja ja etuja kuten avainkuriireja, personal
traineriä ja yhteiskäyttöautoja.

• Vuokrausprosessi on pitkälti digitalisoitu ja suuri osa asiakkaista on valmis vuokraamaan
asunnon ilman perinteisiä esittelyjä kunhan saa asuntoilmoituksesta kattavat tiedot tai
pääsee tutustumaan asuntoon virtuaalisesti.

Lähde: Avara Oy ja PTT



Vuokra-asuntomarkkinoilla
alueelliset erot jatkuvat
• PKS, Etelä-Suomessa, Tampereella ja Turussa kysyntä pysyy edelleen hyvänä jatkuvan

muuttoliikenteen vuoksi. Vaikka rakentaminen onkin voimakasta, ei kysynnän ja tarjonnan
suhteen ole näkyvissä  pidemmän aikavälin epätasapainoa. Poikkeuksena tähän Lahti, jossa
tarjontaa on edelleen enemmän kuin kysyntää ja tästä johtuen uusissa vuokrasopimuksissa
myös vuokratasot ovat olleet laskussa.

• Jyväskylässä edelleen ylitarjontaa suhteessa kysyntään. Asuntotarjonta on uudisrakentamisen
myötä lisääntynyt merkittävästi muutaman viime vuoden aikana ja markkinatilanne Jyväskylässä
jatkuu erittäin haastavana. Tämä näkyy pidentyneissä vuokrausajoissa ja asuntojen
tyhjäkäyttönä asuntojen vapautuessa. Tarjontaa on tälle hetkellä enemmän kuin kysyntää ja
vuokra-asunnon etsijöillä on varaa mistä valita. Sijainnilla ja asunnon laatutasolla on suuri
merkitys. Uusien vuokrasopimusten vuokratasot ovat useassa kaupunginosassa kääntyneet
laskuun ja kilpailu vuokralaisista on todella kovaa.

• Oulussa uudisrakentaminen on lisännyt vuokra-asunto tarjontaa. Lisääntynyt uudistuotanto on
hiljentänyt vanhempien vuokra-asuntojen kysyntää ja nostanut vuokralaisten odotuksia
asunnon laatutason suhteen. Vanhojen asuntojen kysyntä on hiljaisempaa ja asuntojen
vapautuessa tulee tyhjäkäyttöä. Uusissa vuokrasopimuksissa vuokratasot ovat laskeneet
joissakin kaupunginosissa.

• Muualla Suomessa kysyntään vaikuttaa edelleen pitkälti kunnan väestönkasvu ja
muuttovoitto/-tappio. Asuntojen koolla on suuri merkitys kysynnässä. Yksiötä ja pieniä kaksioita
tarvitaan usealla paikkakunnalla, kun taas perheasuntojen kysyntään vaikuttaa useampi tekijä
mm. työllistymistilanne. Asuntojen sijainnilla on vuokrattavuuden kannalta suuri merkitys –
palvelujen läheisyys, hyvät kulkuyhteydet ja alueen maine vaikuttavat asuntojen
vuokrattavuuteen.

Lähde: Avara Oy



Asuntovuokrien kehitys – uudet ja vallitsevat
vuokrasopimukset
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KTI vuokraindeksi – uudet vuokrasopimukset
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Lähde: KTI

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

Toimisto Liiketilat Tuotannolliset Hotellit Asunnot Yhteiskuntakiinteistöt

Korona kriisin vaikutus vuokratuottoihin 2020

Nousevat yli 5 %

Ei suurta vaikutusta

Laskevat 5-15%

Laskevat 15-25 %

Laskevat enemmän kuin 25 %

⎔ Vuokratasojen nousu suurimmissa kaupungeissa jatkuu, mutta on aiempaa
maltillisempaa.

⎔ Pääkaupunkiseudulla uusissa vuokrasopimuksissa vuokratasot ovat nouseet 0,7 % - 1,5 %
verrattuna vuoden takaiseen (Q3/2020). Avaran hallinnoimissa kohteissa
pääkaupunkiseudulla vuokrankorotukset 2021 ovat 1,5 % - 4 % välillä.

⎔ Muissa suurissa kaupungeissa vuokratasot ovat nousseet keskimäärin 0,5 % - 1,0 %
verrattuna aiempaan vuoteen (Q3/2020). Avaran hallinnoimissa kohteissa muualla kuin
pääkaupaunkiseudulla vuokrankorotukset vuodelle 2021 ovat välillä 0,5 % - 3,9 %.
Poikkeuksena Jyväskylä jonne vuokrankorotuksia ei tehdä vuonna 2021 haastavan
markkinatilanteen vuoksi.

⎔ Korona kriisillä ei ole ollut suurta vaikutusta asuntojen vuokratuottoihin.
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Vuokraindeksi, vapaarahoitteiset (2015=100)
Koko Suomi

Helsinki

Muu Suomis (pl.
Helsinki)

Lahti

Kuopio

Jyväskylä

Oulu

Lähde: Tilastokeskus

Lähde: KTI



alle 100 asuntoa

100-199 asuntoa

Yli 400 asuntoa

Avaran rakenteilla olevat asuntoprojektit kartalla

200-399 asuntoa

Oulu

UusimaaTurku

Espoo

Helsinki

Vantaa

Hyvinkää

Järvenpää

Kerava

Kuopio

Tampere

Tuusula

Kirkkonummi



Vuokranantajamarkkina



Vuokranantajamarkkina
• Avaran merkittävimmät kilpailijat vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen tarjoajina ovat edelleen Sato

ja Kojamo (Lumo). Sato ja Kojamo ovat pysyneet edelläkävijöinä edelleen kehittäen vuokra-
asumisen palveluita. Molemmat panostavat vahvasti markkinointiin ja tekevät periteisen
kohdemarkkinoinnin lisäksi mm. jatkuvaa vaikuttajamarkkinointia (bloggaajat, some-yhteistyö).

• Perinteisesti suuret kunnalliset vuokranantajat, houkuttelevat asukkaita edullisella vuokratasolla.
Myös kunnalliset toimijat päivittävät asuntojensa laatutasoja aktiivisesti vuokralaisten
vaatimustason kasvaessa.

• ARA-rahoitteisten asuntojen vuokranantajana M2-kodit ja VAV ovat myös panostaneet asuntojen
laatutasoon, nostaneet vuokranantajaprofiilia ja kehittäneet sähköisiä palvelukanaviaan.

• Vuokrasopimusten vakuuksista on kilpailijoilla (Sato, Kojamo, M2-kodit) luovuttu lähes kokonaan.

• Institutionaaliset ja ulkomaiset sijoittajat luovat brändiä vuokranantajina ja kehittävät palveluita
yhteistyössä managereiden (kuten Newsec, Premico ja Realia) kanssa tai sisäistävät kokonaan
palveluja itselleen (NREP:in Juliliving, LähiTapiolan Mutkaton Koti, Varman etätyöpisteet
vuokralaisille).

• Lumon lisäksi myös Juliliving on lanseeranut vuokra-asuntojen verkkokaupan, jossa
vuokrasopimuksen solmiminen onnistuu välittömästi.

• Markkinoilla luodaan myös uusia konsepteja, jotka pyrkivät erottumaan mm. laadulla (NREP,:in
Juliliving), joustavuudella (Noli studiot)  tai ympäristöystävällisyydellä (Premicon hiilineutraali
vuokra-asuntorahasto). la konsepteilla, jotka



Kiinteistöinvestointi-
markkina kevät 2021
⎔ Kiinteistökaupan transaktiovolyymi vuonna 2020 oli 5,7 miljardia

euroa. Transaktiovolyymi laski hieman edeltävästä vuodesta,
mitä ainakin osin selittää keväällä puhjennut koronakriisi ja sen
aiheuttamat matkustus ja muut rajoitukset, jotka vaikeuttivat
kaupantekoa.

⎔ Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus Suomen
kiinteistömarkkinoihin säilyi kuitenkin vahvana. Vuonna 2020
kansainväliset sijoittajat tekivät Suomeen noin 3,0 miljardin
edestä kiinteistösijoituksia, mikä vastaa noin 53 prosentin
osuutta.

⎔ Erityisesti pääkaupunkiseudun tuottotasot edelleen laskussa niin
toimisto- kuin asuinkiinteistöissä, jota tukee edelleen jatkuva
keskuspankkien tuki markkinoille sekä asuinkiinteistöjen
kiinnostuksen kasvu.

Lähde: Catella



Otteita tapahtumista alkuvuodelta 2021



Otteita tapahtumista alkuvuodelta 2021



KKV - Isännöinti




