
Koronakevät kasvatti remonttilainojen kysyntää Nordeassa
Nordean omille asuntorahoitusneuvojille suunnatun asumisbarometrin mukaan remonttilainat kiinnostavat nyt
aiempaa enemmän asiakkaita. Koronavirusepidemia on innostanut suomalaisia remontoimaan niin koteja kuin vapaa-
ajan asuntojakin. Myös asuntolainahakemusten määrä kokonaisuudessaan on kasvanut merkittävästi
poikkeuksellisestä keväästä huolimatta.

Nordea kysyi koronan vaikutuksista asuntomarkkinoiden ilmiöihin ja asuntolainanhakijoiden käyttäytymiseen päivittäin asiakkaiden
parissa työskenteleviltä asuntorahoitusneuvojiltaan. Asumisbarometriin vastasi noin sata neuvojaa. Reilusti yli puolet kyselyyn
vastanneista kertoi kiinnostuksen remontointiin lisääntyneen koronan myötä.

– Osa ihmisistä on hyödyntänyt koronavirusepidemian myötä lisääntyneen kotona olon nimenomaan kodin, puutarhan tai
kesämökin kunnostamiseen. Remonttilainoja kysytään peruskorjauksen lisäksi paljon nyt myös vapaa-ajan asuntojen
kunnostamiseen, Nordean paikallisjohtaja Sami Hämäläinen kertoo.

Kyselystä ilmenee, että selvästi yleisin kohde remonttilainan käytölle on asunnon peruskorjaus. Toiseksi eniten kysyntää on vapaa-
ajan asunnon kunnostamiseen liittyvälle rahoitukselle. Myös perinteiset keittiö- ja kylpyhuoneremontit kiinnostavat. 

Kasvanut kiinnostus kodin kunnostukseen ilmenee myös Nordean keräämästä korttidatasta, joka on kevään aikana seurannut
korttiostojen perusteella kuluttamisen kehittymistä. Niin sanottu ”tee se itse” -kategoria, johon kuuluvat mm. rautakaupat ja kodin
tarvikkeet, on selvästi kasvanut. Esimerkiksi toukokuun viimeisellä viikolla vuosikasvu kävi lähes 50 prosentissa ja tee se itse -
kategoria on pärjännyt muutenkin hyvin huhti-toukokuun aikana, vaikka monella muulla toimialalla kulutus on vähentynyt.

– Toki kevät vuodenaikana lisää aina kulutusta ja kiinnostusta remontointiin, pihan kunnostamiseen ja mökkeilyyn. Tänä keväänä
vielä selkeämpi muutos on ollut kuitenkin havaittavissa. Myös rahoitustarpeet kesämökkeihin ovat Nordeassa kasvaneet,
Hämäläinen kertoo.

Asuntolainoja haetaan ennätystahtia 

Asuntolainahakemusten määrä on kasvussa poikkeuksellisesta koronakeväästä huolimatta. Koko Suomessa
asuntolainahakemuksia on tullut huhti- ja toukokuun vilkkaimpina viikkoina Nordeaan jopa 25 prosenttia enemmän kuin vastaavana
ajankohtana viime vuonna.

– Alkuvuosi oli asuntomarkkinoilla vilkas eikä kehitys ole asuntolainahakemusten perusteella kokenut äkkipysähdystä koronan
vuoksi. Suurin vaikutus asuntorahoitukseen näyttää olleen verkkotapaamisten huima kasvu. Kun alkuvuonna noin puolet
asuntorahoitusneuvotteluista käytiin verkkotapaamisina, niin viime viikkoina tuo luku on ollut 90 prosenttia. Ajasta ja erityisesti
paikasta riippumattoman asuntokaupan merkitys kasvaa koko ajan enkä usko sen kriisin jälkeenkään palaavan täysin entisiin
uomiinsa, Hämäläinen pohtii.
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Nordea on pohjoismainen yleispankki. Olemme auttaneet asiakkaitamme toteuttamaan unelmiaan jo 200 vuoden ajan. Haluamme olla vahva ja
henkilökohtainen kumppani raha-asioissa ja tarjota merkityksellisiä palveluita sekä asiakkaillemme että yhteiskunnille, joissa toimimme. Nordean osake
noteerataan Nasdaqin pörsseissä Helsingissä, Kööpenhaminassa ja Tukholmassa. Lue lisää osoitteessa nordea.com.


