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Lähde: RE/MAXin Euroopan laajuinen 
kuluttajatutkimus, tammikuu 2016. www.at-home-
in-europe.eu

91%
EUROOPPALAISISTA 
UNELMOI ASUNNON 
OMISTAMISESTA

myösEuroopan monimuotoisuus kuvastuu  Euroopan 
asuntomarkkinassa. RE/MAXin kesäkuun  sisäisen 2016 
tutkimuksen mukaan historiallisen matala korkotaso on ainoa 
yhteinen tekijä, jolla on - usein eriäviä - vaikutuksia eri maissa.

Useimmilla eurooppalaisilla asuntomarkkinoilla matala 

korkotaso on johtanut loivaan kysynnän nousuun ja 
maltilliseen hintojen nousuun. Näin on varsinkin Suo-
messa ja Italiassa, jossa asuntojen myyntihinnat ja 
vuokrat nousivat 0.5 ja 1.8 % välillä. Kuitenkin Itäval-
lassa ja Ranskassa viimeisten 12 kuukauden ajan 
hinnat ovat olleet vakaita ja RE/MAX odottaa tämän 
suunnan jatkuvan. Tšekissä ja Romaniassa tutkimuksen 
tulokset osoittavat vakaata vuokratasoa ja noin 5 % 
nousua asuntojen myyntihinnoissa vuodesta 2015. 
Espanjassa myyntihinnat ovat nousseet 6.6 %, kun taas 
vuokrat nousivat 1.4 %. Saksassa, Portugalissa ja 
Turkissa tilanne on erilainen: asuntojen hinnat ovat 
nousseet huimasti: keskimääräinen hintojen nousu on  

RE/MAX European Housing Report toimii tiiviinä yhteenvetona Euroopan asuntomarkkinasta ja sen nykyisestä 
ja tulevasta hintakehityksestä asuntojen myyntihinnoissa ja vuokrissa. Kaikki luvut ovat keskiarvoja 
ja likimääräisiä lukuja RE/MAXin sisäisistä tiedoista ja jokaisen osallistuneen maan edustajan yleisistä 
markkinatiedoista. Luvuissa ei erotella kaupunki- ja maaseutualueita, eikä erilaisia asuntotyyppejä.

ollut yli 10 %. Tämä johtuu suurista hintaeroista kaupun-
gin ja maaseudun välillä, kasvavasta kysynnästä, joka 
johtuu väkimäärän kasvusta, pakolaiskriisistä ja joillakin 
alueilla myytävien kohteiden puutteesta. Kreikassa 
Slovakiassa ja Sveitsissä tilanne ei ole yksiselitteinen: 
markkina-alueilla hinnat ovat pysyneet samana, tai 
hieman nousseet tai laskeneet.

Monet Euroopan alueet kertoivat paikallisen politiikan ja 
kansainvälisen kehityksen (esim. BREXIT jne.) olevan 
merkittäviä asuntomarkkinoihin vaikuttavia tekijöitä. 
Seuraavan kuuden kuukauden aikana RE/MAXin asian-
tuntijat ennustavat edelleen nousua sekä myynti-
hinnoissa että vuokrissa.



Itävalta

Itävalta – Asuntojen 500 miljoonan euron 
kokonaismyynnillään vuoden 2016 ensimmäisellä 
puolikkaalla, RE/MAX Itävalta on yksi Euroopan RE/
MAX alueiden kärkikastiin kuuluvista alueista.

Tämä luku myös heijastaa RE/MAX Itävallan markkina-
osuutta, joka - kauppojen määrissä mitattuna - on 
saavuttanut tänä vuonna 5.5 %. Asuntojen myyntihinnat 
ja vuokrat maassa ovat olleet vakaita vuodesta 2014: 
lähes huomaamaton nousu neliöhinnoissa  oli alle 100 
euroa, nousten 2,706 eurosta vuonna 2014 2,800 eu-

roon vuoden 2016 kuuden ensimmäisen kuukauden 
aikana. Samana aikana huoneistojen keskimääräinen 
hinta nousi 170,000 eurosta 176,000 euroon, ja kiinteis-
töjen 191,000 eurosta 205,000 euroon. Huoneistojen 

myyntihinnat nousivat kuuden viimeisen kuukauden 
aikana alle 1 %. Keskimääräinen  neliövuokra pysyi 
johdonmukaisesti 7.10 eurossa, muuttuen hieman 
sijainnin mukaan. Muutosta tähän trendiin ei ole 
odotettavissa: RE/MAX Itävallan mukaan asuntojen 
hinnat tulevat pysymään vakaina.

MYYNTIHINNAT JA VUOKRAT

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS  
VS. BKT 2014

8.9%

SIVU 03

8,572,895

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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ITÄVALTA

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS
TULEVAT TRENDIT

Matala korkotaso, tasainen tarjonta, 
kysynnän hyvä taso ja vakaat hinnat tulevat 
määrittämään Itävallan asuntomarkkinaa, 

joka on nyt kohtuullisen vakaa.

Google Trendsin mukaan, Itävallassa termin 
"kaufen" (asunnon ostaminen) suhteellinen suosio on noin 
33 % korkeampi kuin termin "verkaufen" (asunnon 
myyminen). Ottaen huomioon, että tammikuussa 2012 
suhteellinen hakumäärä oli lähes sama, ero termien välillä 
kasvaa - varsinkin tammikuusta 2014 lähtien - kun haut 
termillä  "asunnon ostaminen" yleistyvät, saavuttaen 
huippunsa elokuussa 2015. Molemmilla termeillä on 
samanlainen kausivaihtelu, hakumäärän olleessa erityisen 
alhaalla tammikuussa ja korkeimmillaan kesäisin. 

100



Tšekki 

Tšekki – RE/MAX Tšekin myymien asuntojen kumu-

latiivinen myyntiarvo oli 161 miljoonaa euroa vuoden 
2016 ensimmäisellä puolikkaalla. Tämä vastaa 10.5 
% markkinaosuutta.

Tšekin asuntomarkkinoilla asuntojen neliöhinnat ovat 
kasvaneet huomattavasti: 792 eurosta vuonna 2015 
832 euroon vuonna 2016, ja RE/MAXin asiantuntijat

odottavat vielä noin 3 % nousua. Tämän voidaan katsoa 
johtuvan maan tällä hetkellä positiivisista taloudellisista 
näkymistä.

Asuntojen vuokrat ovat vakaita, noin 5 euroa per neliö-
metri vuonna 2016. RE/MAX ennustaa, että tasainen 

kausi päättyy ja että asuntojen vuokrat nousevat 5 % 
lähitulevaisuudessa.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS  
VS. BKT 2014

7.5%

SIVU 05

10,553,443

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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TSEKKI

Google Trends ei ole saatavilla, sillä kategoria suodatin “real property listings” ei ole saatavilla.

TULEVAT TRENDIT

Ripeä taloudellinen kehitys ja matala korkotaso ovat 
avaintekijöitä Tšekin asuntomarkkinoiden kasvulle, joka 

näkyy keskimääräisten myyntihintojen 5 % kasvuna 
viimeisen vuoden aikana. 

Asuntojen vuokrat ovat olleet vakaita tähän saakka, 
mutta RE/MAXin asiantuntijat odottavat noin 5 % 

nousua seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Prahan keskustan hintojen ennustetaan nousevan jopa 
enemmän: luksusasuntojen kohdalla

odotetaan 15 % kasvutahtia.

Yksi pääsyistä asuntojen kysynnän kasvulle ovat 
ulkomaiset sijoittajat - erityisesti Britanniasta, Saksasta 

ja Italiasta - joita houkuttelee heikko koruna. 

Monet Tšekin kansalaiset eivät luota 

eläkejärjestelmään ja etsivät siksi muita
keinoja rahoittaa elämänsä eläköityessään. 

Asuntosijoittaminen on yksi suosituista vaihtoehdoista. 



Suomi

asuntojen kokonaismyynti oli yhteensä lähes 363 
miljoonaa euroa. Hienoinen 1 % nousu keskimääräi-

sissä myyntihinnoissa on johtanut 2,426 euron 

keskimääräiseen neliöhintaan vuonna 2016.

Vuokrat nousivat keskimäärin lähes 2 % 12,30 eurosta 

per neliömetri vuonna 2015 12,60 euroon vuonna 
2016. RE/MAX Suomi odottaa vuokrien nousevan 2 % 

lähitulevaisuudessa.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS  
VS. BKT 2014

10.6%

SIVU 07

5,488,543

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.

1.78%

2016

2015

2014

10000

  2,391

2000 420 64000

  2,402

  2,426

20148 10 12

  12.56

3000

  12.34

  11.98

MYYNTIHINNAT JA VUOKRAT

VUOKRIEN 
KEHITYS 2015 –2016

Keskimääräinen vuokra

(1. puoli
vuotta)

1%
MYYNTIHINTOJEN
KEHITYS 2015 –2016

Keskimääräinen myyntihinta

Euro/m2

Suomi – 7 % markkinaosuudellaan ja hintojen 
noususta johtuen, RE/MAX Suomi on optimistinen 
asuntomarkkinan kehittymisestä.

Nykyinen asuntomarkkina on vuosien laskun jälkeen 
kääntynyt taas nousuun. Tähän vaikuttaa poikkeuksel-
lisen matala korkotaso ja samalla kohtuullisella tasolla 
oleva työllisyys. Vuoden 2016 ensimmäisten kuuden 
kuukauden aikana RE/MAX Suomen kumulatiivinen 



SIVU 08

SUOMI

Google Trends ei ole saatavilla, sillä kategoria suodatin “real property listings” ei ole saatavilla.

TULEVAT TRENDIT

Suotuisa taloudellinen tilanne johtaa positiiviseen 
kehitykseen asuntomarkkinoilla.

Trendin uskotaan jatkuvan vuonna 2016.

Vahvinta kasvua odotetaan kaupunkialueilla 
Helsingin, Jyväskylän, Kuopion, Oulun, Seinäjoen, 
Tampereen, Turun ja Vaasan ympäristössä, mikä 
edistää asuntomarkkinaa kokonaisuudessaan.

Yhdellä kolmesta suomalaisesta kotitaloudesta on 
asuntovelkaa noin 94,000 euroa.

Tulevaisuudessa markkinoihin tulee 

vaikuttamaan ikääntyvä väestö sekä ihmisten 
muuttohalukkuus kaupunkeihin, mikä tarkoittaa 

asuntojen hintojen laskua ja jopa tyhjeneviä 
asuntoja muuttotappioalueilla. 



Ranska

Ranska – Maassa on yhdet Euroopan korkeimmista 
myyntihinnoista (keskimäärin 2,965 euroa 
per neliömetri). Ranskan asuntomarkkinoiden 

pääpirteet ovat vakaat myyntihinnat ja vuokrat.

Ranskan asuntomarkkinaa määrittää kolme päätekijää: 
suotuisa taloudellinen tilanne ja laskevat korot, vakaat 
asuntojen hinnat ja se, että omistajat ja ostajat ovat nyt 
kirimässä epäröityään tähän saakka. Kauppojen mää- 

rä on lähes samalla tasolla kuin ennen kriisiä.

Tämä kehitys näkyy hienoisena 0.5 % nousuna asun-
tojen keskimääräisissä myyntihinnoissa vuonna 2016, 
ja keskimääräinen vuokra on pysynyt vakaana 12.60 

eurossa per neliömetri. Kaikkien RE/MAX Ile-de-
Francen (Pariisin alue) myymien asuntojen kumula-
tiivinen kokonaismyynti oli noin 30 miljoona euroa. 

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

ASUKASLUKU
(MÉTROPOLITAINE)

KIINTEISTÖNVÄLITYS  
VS. BKT 2014

11.5%

SIVU 09

64,555,000

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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RANSKA

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS

Vastakohtana useimpiin Euroopan maihin, ranska-
laiset etsivät sanaa "vendre" (asunnon ostaminen) 
lähes 20x useammin kuin sanaa "acheter" (asunnon 
myyminen). Kysynnän suhteellinen taso pysyy 
suhteellisen vakaana, kun taas tarjonta käy yksiin 
tyypillisen kausiluontoisen vaihtelun kanssa: matalaa 
vuoden lopussa ja korkeaa kesäaikana, tavoittaen 
huippunsa elokuussa 2015 ja huhtikuussa 2016.

100

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 

TULEVAT TRENDIT

RE/MAX Ranska odottaa, että pitkittynyt matala 
korkotaso tulee edistämään jatkuvaa vakautta 

asuntojen hinnoissa. Jos korot nousevat jälleen, 
asuntojen hinnat saattavat laskea.



Saksa

Saksa – Asuntojen yhteenlasketulla lähes 444 miljoo-
nan euron myynnillä Saksa on yksi Euroopan suurim-
mista RE/MAX -alueista. Hinnat ovat nousseet 
vuodesta 2015, mutta nousun määrä vaihtelee 
suuresti eri alueilla.

Pakolaiskriisi, matala korkotaso ja kohteiden rajoitettu 
määrä ovat laukaisseet asuntojen kysynnän ja johtaneet 
suuriin hinnannousuihin joillakin Saksan alueilla. Asunto-
jen keskimääräiset neliöhinnat vaihtelevat 2,000  euron ja

5,000 euron välillä. Joillakin alueilla hinnat nousivat yli 12 

% vuodesta 2015.

Asuntojen keskimääräinen vuokra oli 7 ja 12 euron välillä 
(per neliömetri) vuoden 2016 ensimmäisten kuuden kuu-
kauden aikana. Tämä luku oli 6 - 10 euroa vuonna 2014, 
riippuen kaupungista ja kohteen sijainnista. RE/MAX 
odottaa Saksassa hintojen nousevan seuraavien kuukau-

sien aikana - jopa 10 % joillakin alueilla.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS 
VS. BKT 2014

10.0%

SIVU 11

81,459,000

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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SAKSA

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS
TULEVAT TRENDIT

Kohteiden vähäinen määrä, lisätilan tarve ja uudet 
rakennusprojektit yhdessä matalan korkotason 

kanssa ovat syynä markkinan hiljaisuuteen. RE/MAX 
Saksassa ennustaa siksi lisääntyvää kasvua niin 

asuntojen myyntihinnoissa kuin vuokrissakin.
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Google Trends osoittaa meille, että asunnoissa 

hakutermin "kaufen" (ostaminen) suhteellinen suosio 
kasvaa jatkuvasti, kun taas termin "verkaufen" (myymi-

nen) haut pysyvät suhteellisen vakaina. Keskimäärin 
hakutermin "asunnon ostaminen" hakumäärä on yli 60 
% suurempi kuin termin "asunnon myyminen", ja ero 
kasvaa ajan myötä. Molempien termien kausivaihtelu on 
samanlaista, mutta hakujen määrät ovat erityisen 
alhaalla joka vuoden joulukuussa ja huipussaan 
elokuussa, asuntojen kysynnän ollessa erityisen suurta 
vuoden 2016 alussa.

100



Kreikka

Kreikka – Kreikan asuntomarkkina ponnistelee 
vakautuakseen, hintojen laskiessa kahdeksan 
vuoden jälkeenkin. Kuitenkin toipuminen vaikuttaa 
olevan mahdollista tulevaisuudessa.

Kreikan talouskriisin ja poliittisen rauhattomuuden tulok-

sena asuntomarkkinoilla on vähäinen kysyntä. Tämä 
suuntaus näkyy asuntojen laskevina myyntihintoina; ne 

ovat laskeneet 2 % vuodesta 2015.

Keskimääräinen asunnon myyntihinta on nyt noin 980 
euroa per neliömetri, ja RE/MAX Kreikka odottaa hintojen 
laskevan jopa lähes 3 % seuraavien kuuden kuukauden 
aikana.

Ennuste asuntojen vuokrien suhteen on hieman valoisam-
pi: RE/MAX on luottavainen, että markkinalla tulee 

olemaan tasaiset hinnat. Tällä hetkellä keskimääräinen 
vuokra on 4.20 euroa per neliömetri.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS  
VS. BKT 2014

15.7%

SIVU 13

10,955,000

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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KREIKKA

Google Trends ei ole saatavilla, sillä kategoria suodatin “real property listings” ei ole saatavilla.

TULEVAT TRENDIT

RE/MAX Kreikka uskoo, että
hinnat tasaantuvat pian ja että kysynnän

jatkunut heikkeneminen pysähtyy.

Laskevat hinnat määrittävät asuntomarkkinaa,
kun taas vuokrien pitäisi pysyä tasaisina 

tulevina kuukausina.

Uudisrakentamisen määrät tipahtivat 
dramaattisesti viimeisenä vuotena, mutta 
asuntomarkkinalla on yhä liikaa tarjontaa.

Jotta asuntomarkkina toipuu, tarvitaan 
kotitalouksille enemmän  käytettävissä

olevia tuloja, korkeampaa työllisyysastetta
ja parempia lainaehtoja.



Italia

Italia – Vuoden 2016 kuuden ensimmäisen 
kuukauden aikana RE/MAX Italian yhteenlaskettu 
asuntojen myyntisumma oli 744 miljoonaa euroa. 

Useiden vuosien laskun jälkeen, italialaiset ovat alkaneet 
ostaa asuntoja pelkän vuokraamiseen sijaan. Matala 
korkotaso asuntolainoissa tuo varsinkin nuorille 

mahdollisuuden sijoittaa unelma-asuntoon. Kasvanut 
kysyntä näkyy myyntihintojen tasaisena nousuna: 1,296

eurosta vuonna 2014 1,414 euroon vuonna 2016.     

RE/MAX Italia odottaa asuntojen myyntihintojen 
jatkavan nousuaan, mutta matalalla noin 1 % kasvulla.

Asuntojen vuokrat eivät ole muuttuneet merkittävästi, 
vaan ne tasaantuivat kesäkuussa 2016 noin 4.92 

euroon per neliömetri. Ennuste keskimääräisten 
vuokrien nousuun on vielä pienempi kuin 
myyntihintojen nousun ennuste - noin 0.5 %.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS 
VS. BKT 2014

12.7%

SIVU 15

60,674,003

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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ITALIA

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS

Italiassa, ihmiset etsivät keskimäärin termiä 
"comprare" (asunnon ostaminen) yli kaksi kertaa 
enemmän kuin termiä "vendere" (asunnon myyminen). 
Kun hakutermin "ostaminen" suosio vaihtelee suures-
ti, "myyminen" termin haut kehittyvät tasaisemmin: 
niissä näkyy kevyttä mutta tasaista kasvua viimeisen 
vuoden aikana.

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 
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TULEVAT TRENDIT

Hintojen suuren laskun jälkeen Italian 
asuntomarkkinoilla näkyy toipumisen merkkejä, 

erityisesti, kun perheet ostavat keskikokoisia 
kiinteistöjä esikaupunkialueilta.  



Alankomaat

Alankomaat – Hollannin talous toipuu ja 
asuntomarkkina on vaihtunut ostajan markkinasta 
myyjän markkinaksi. Asuntojen hintojen odotetaan 
nousevan. 

Alankomaissa on kaksi tekijää, jotka parantavat asunto-

jen kysyntää: historiallisen alhainen lainojen korkotaso 
sekä matalammat verot asuntoa ostettaessa. Muuttuvat 
säädökset, lainan pienempi suhde asunnon arvoon näh-
den ja matalampi maksimi verovähennyskelpoinen laina-
määrä aiheuttavat heikentymistä kysynnässä.  Vaikka

keskimääräisen asunnon myyntihinnan kasvettua vain 0.8 
% 2,052 euroon per neliömetri vuoden 2016 ensimmäis-

ten kuuden kuukauden aikana, RE/MAX Alankomaat 
odottaa huomattavaa 3.5 - 5 % kasvua seuraavan kuu-

den kuukauden aikana.

Vuokrien ennustetaan myös nousevan hienoisella 1.4 
%:lla. Verrattuna vuoteen 2015, keskimääräinen vuokra 
nousi 1.6 % 12.85 euroon vuonna 2016. Asuntojen 
yhteenlaskettu myynti RE/MAX Alankomailla oli vuoden 

2016 ensimmäisinä kuutena kuukautena 90 miljoonaa 
euroa.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS
VS. BKT 2014

5.1%

SIVU 17

17,000,059

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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ALANKOMAAT

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 

TULEVAT TRENDIT

Huolimatta viranomaisten riskejä vähentävistä sää-

döksistä - kuten asunnonomistajien pakottamisesta 
maksamaan asuntolainat, lainan ja asunnon arvon 

sekä lainan ottajan tulojen suhteen säätelystä- asun-

tojen kysyntä on yhä suurta, sillä hinnat ovat aiemmin 
laskeneet. Tiukasti säädelty vuokrausmarkkina joutuu 

myymään "sosiaaliset asunnot". Vuokra-asunnoille 
on suurta kysyntää, joten institutionaaliset ja yksityi-

set sijoittavat ovat nopeasti tulossa markkinoille.
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Google Trends osoittaa Alankomaissa valtavan kuilun 
asunnon ostamisen ("kopen") ja asunnon myymisen 
("verkopen") suhteellisen hakumäärän kohdalla. Asunnon 

myymisen hakumärää on pysynyt hyvin alhaalla koko 
ajan, mutta "ostaminen" on jatkuvassa nousussa. 
Google -haut hollantilaisilla asuntomarkkinoilla 

vaihtelevat kausiluontoisesti vähemmän kuin muissa 
Euroopan maissa.

100



Portugali

Portugali – RE/MAX Portugalin vuoden 
2016 ensimmäisen puolikkaan tuloksena on 
asuntojen yhteenlaskettu yli puolen miljardin 
euron myynti ja yli 18 % markkinaosuus. Alueella 
toimii yli 5,000 RE/MAX -välittäjää.

Varsinkin ulkomaiset sijoitukset - Portugalin kakkos-
asuntojen markkina on suuri - ovat auttaneet 
saavuttamaan nämä tulokset, kuten myös asuntojen 

myyntihintojen ja vuokrien kasvu. Vuodesta 2015 myynti-
hinnat ovat kasvaneet lähes 15 % saavuttaen 1,152 

euron neliöhinnan. Lisäkasvua odotetaan tulevina 
kuukausina. 

Asuntojen vuokrat ovat nousseet myös. Keskimääräinen 
vuokra on nyt 5.90 euroa per neliömetri, mutta RE/MAXin 
asiantuntijat odottavat hintojen tasaantuvan. Portugalissa 
hintojen nousu on ollut yksi Euroopan suurimpia 
viimeisen kahden vuoden aikana.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS 
VS. BKT 2013

10.9%

SIVU 19

10,427,301

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.

2016

2015

2014

10000

  1,101

2000 420 64000

  1,008

  1,152

20148 10 12

  5.90

3000

  5.45

  5.28

MYYNTIHINNAT JA VUOKRAT

8.26%
VUOKRIEN
KEHITYS 2015 –2016

Keskimääräinen vuokra

(1. puoli
vuotta)

14.29%
MYYNTIHINTOJEN
KEHITYS 2015 –2016

Keskimääräinen myyntihinta

Euro/m2



SIVU 20

PORTUGALI

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 

Vastakohtana useimpiin muihin  Euroopan maihin, 
suhteellinen hakumäärä asuntojen ostamisen ja 
myymisen välillä eroaa "vain" 20 %: Vaikka 
molempien termien suosio lisäntyy ajaa myötä, 
kysyntä (termin "comprar" haut) on kasvanut 
enemmän viimeisen kahden vuoden aikana kuin 
termin "vender" haut.
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TULEVAT TRENDIT

Portugalissa on suurta potentiaalia ulkomaisille 
sijoittajille ja kakkosasuntoa hankkiville. Asun-
tojen myyntihintojen odotetaan kasvavan, kun 

taas vuokrat pysyvät suhteellisen samalla tasolla. 



Romania

Romania – Kuuden taloudellisesti haastavan vuo-
den jälkeen, RE/MAX Romanialla oli kasvua kahte-
na peräkkäisenä vuonna ja vuoden 2016 kuutena 
ensimmäisenä kuukautena sen yhteenlaskettu 
asuntojen myyntiarvo oli 8.5 miljoonaa euroa.

Asuntojen myyntihinnat ovat nousseet 5.9 % vuodesta 

2015, mutta niiden odotetaan tasaantuvan noin 900 
euroon per neliömetri. RE/MAX Romania odottaa 
kysynnän tippuvan hieman, sillä kesäkuussa 2016 astui 

voimaan uusi laki, joka edellyttää pankkeja vaatimaan 
vähintään 30 % omarahoitusosuuden asuntolainasta. 
Laki saattaa vaikuttaa hintoihin ja kauppamääriin, ja ne 
saattavat sen vuoksi laskea.

Tähän verrattuna asuntojen vuokrataso on pysynyt 
vakaana vuodesta 2014, keskimääräinen vuokra on 5 
euroa per neliömetri suurimmissa kaupungeissa. Tällä 
hetkellä ei ole merkkejä vuokrien noususta tai laskusta 

seuraavien kuuden kuukauden aikana.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS  
VS. BKT 2014

8.2%

SIVU 21

19,511,000

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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ROMANIA

Google Trends ei ole saatavilla, sillä kategoria suodatin “real property listings” ei ole saatavilla.

TULEVAT TRENDIT

Tasaiset asuntojen myyntihinnat ja vuokrat 
seuraavina kuutena kuukautena.

Uusi asuntolainoja koskeva laki
saattaa vaikuttaa

kauppamääriin ja hintoihin. 

Nousevat palkat ja kotitalouksien kasvanut 
kulutus ovat selkeitä merkkejä talouden 

toipumisesta, ja niillä on positiivinen vaikutus 
asuntomarkkinaan. IMF:n mukaan Romanian 
talous tulkee kasvamaan 3.9 % vuonna 2016. 

Sijoitusten suuri taso - yksi
suurimmista Keski- ja Itä-Euroopassa.



Slovakia

nyt 879 euroa per neliömetri. Lähes 10 % nousua 

odotetaan erittäin halpojen lainojen ja myytävissä olevien 
kohteiden vähyyden vuoksi.

Asuntojen vuokrat ovat taas nouseet vuodesta 2015 - 
8.90 eurosta per neliömetri 9.40 euroon vuoden 2016 
kuutena ensimmäisenä kuukautena, eli nousua on ollut 
5.6 %. Kuitenkin RE/MAXin asiantuntijat odottavat noin 4 
% laskua vuokrissa. 

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS
VS. BKT 2014

6.1%
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5,415,949

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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Slovakia – Se, että suuri myyjien markkina on 
syntymässä Slovakiassa, on vain yksi vuoden 2016 
menestyksekkään alun syistä RE/MAX Slovakialle. 
Asuntojen myyntivolyymi oli 58 miljoona euroa 

kuutena ensimmäisenä kuukautena.

Asuntojen myyntihinnat ovat laskeneet lähes 3 % 
vuodesta 2015, mutta RE/MAX Slovakia näkee merkkejä 
suunnan kääntymisestä: keskimääräinen myyntihinta on
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SLOVAKIA

Google Trends ei ole saatavilla, sillä kategoria suodatin “real property listings” ei ole saatavilla.

TULEVAT TRENDIT

Erittäin edulliset lainat ja myytävien kohteiden 
vähyys edistävät myyjien markkinaa

(enemmän ostajia kuin myyjiä).

Asuntojen myyntihintojen odotetaan nousevan.

 Toipuva talous, ennustettu vahva
3.5 % BKT:n kasvu ja poliittinen tasapaino 

tietävät hyvää ulkomaisille sijoituksille. 



Slovenia

Slovenia – Slovenian asuntokriisi loppui vuonna 
2014. Siitä lähtien hinnat ovat nousseet hienoi-
sesti ja johtaneet RE/MAX Slovenian 20 
miljoonan euron asuntojen yhteenlaskettuun 
myyntiin ja 15.7 % markkinaosuuteen vuoden 
2016 kuutena ensimmäisenä kuukautena.

Jos ei mitään muuta, niin kriisi opetti ostajia erottamaan 
"hyvät" ja "vähemmän hyvät" kohteet, ja olemaan myös 

kärsivällisiä ja neuvottelemaan hinnasta. Tulevina kuu-
kausina RE/MAX Slovenia odottaa 2 % nousua asunto-
jen hinnoissa. Neliöhinta on nyt 1,454 euroa. Samaan 
aikaan vuokrat pysyvät 9.40 euron per neliömetri tasolla.

Asuntojen kysyntä kasvaa, mutta uusia kohteita on vain 
vähän tarjolla. Markkinalla odotetaan pysähtyneisyyden 
tai vain kohtalaisen kasvun aikaa. Asuntomarkkina tulee 
jatkumaan ennemmin ostajan kuin myyjän markkinana.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS
VS. BKT 2014

5.9%
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2,063,077

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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SLOVENIA

 Google Trends ei ole saatavilla, sillä hakutuloksia ei ollut tarpeeksi tulosten näyttämiseksi.

TULEVAT TRENDIT

Hienoinen kasvu hinnoissa ja kysynnässä 
(varsinkin huoneistoissa).

Vähän tai ei yhtään uudiskohdetarjontaa.

Vastoin monia muita Euroopan markkinoita, 
Sloveniassa eniten laskua hinnoissa 

rekisteröitiin pääkaupungissa Ljubljanassa, kun 

taas muun maan hinnat nousevat vähitellen.

Talous toipuu vähitellen ja sen
uskotaan kasvavan kohtalaisesti.



Espanja

Espanja – Asuntojen yhteenlasketulla 227 miljoonan 
euron myynnillä vuoden 2016 ensimmäisellä puolis-
kolla, RE/MAX Espanja on yksi Euroopan kärkikastiin 
kuuluvista alueista. Se on myös yksi Euroopan 
suurimmista markkinoista kakkosasunnoille, mutta 
ulkomaiset sijoitukset ovat vahvasti riippuvaisia 
kansainvälisestä ja paikallisesta politiikasta.

Maan asuntojen hinnat ja vuokrat ovat nousseet 
vähitellen vuodesta 2014, mikä johtuu taloudellisesta 

kasvusta, työttömyyden vähenemisestä ja matalasta kor-
kotasosta. Keskimääräinen asunnon neliöhinta on nous-
sut 1,463 eurosta vuonna 2014 kesäkuun 2016 1,590 
euroon. Ja hintojen odotetaan nousevan vielä 2 % tai 
enemmän seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Tilanne on vuokrissa samankaltainen. Keskimääräinen 
vuokra on noussut 6 eurosta per neliömetri vuonna 2014 

7.10 euroon - ja noin 5 % nousua odotetaan vielä 
tulevina kuukausina.

MYYNTIHINNAT JA VUOKRAT 

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS
VS. BKT 2014

11.0%
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46,423,064

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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ESPANJA

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 

TULEVAT TRENDIT

Kysyntä kasvaa johtuen matalasta
korkotasosta, terveestä lainoja myöntävästä 

pankkijärjestelmästä ja asuntomarkkinan muita 
sijoitusmarkkinoita paremmasta R.O.I:sta; 

ulkomaiset markkinat (sijoittajat ja kakkosasunnot) 
ovat riippuvaisia poliittisesta tilanteesta
(esim.  Brexit, Espanjan hallitus yms.).

Google Trendsin asuntokategorian mukaan ihmiset 
Espanjassa hakevat termiä "comprar" (ostaminen) keski-
määrin yli kaksi kertaa useammin kuin termiä 
"vender" (myyminen). Suhteellinen hakumäärä myymiselle 
on ollut varsin tasaista. Yhä useammat ihmiset etsivät 
verkosta ostamisesta, joten kuilu näiden kahden välillä on 
kasvanut jatkuvasti kahden viime vuoden aikana. Kuten 
useimmissa Euroopan maissa, hakumääriä oli eniten 
kesäaikaan ja vähiten joulukuussa.
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Sveitsi

Keskimääräinen neliöhinta on nyt 5,785 euroa (6,275 
CHF).

Asuntojen vuokrat ovat tippuneet 8.3 % ja ovat nyt 

16.90 eurossa (18.30 CHF) per neliömetri, verrattuna 
18.40 euroon (20 CHF) vuonna 2015. RE/MAX Sveitsi ei 
odota laskun jatkuvan suuren maahanmuuton ja sen 

vuoksi suuren kysynnän, sekä tällä hetkellä vahvan 
Sveitsin frangin ja heikon euron takia.

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS
VS. BKT 2013

1.0%
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8,211,700

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Eurostat, toukokuu 2016. http://ec.europa.eu/eurostat

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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Sveitsi – Asuntojen yhteenlasketulla 687 miljoonan 
euron (748 milj CHF) ja 7.5 % markkinaosuudellaan RE/
MAX Sveitsille vuoden 2016 ensimmäinen puolisko oli 
menestyksekäs.

Tarkka rahoitus ja säädökset ovat syitä asuntojen 
tasaisiin hintoihin: osakehuoneistojen hinnat ovat 
laskeneet vuodesta 2014, mutta kiinteistöjen hinnat 
nousivat, mikä johti hienoiseen kokonaisnousuun. 
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GOOGLE HAKUJEN TULOKSET

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 

SVEITSI

Sveitsissä suurin osa asuntohauista tehdään saksaksi 
tai ranskaksi. Kun suhteellinen hakumäärä ranskaksi on 
huomattavsti suurempi termillä "ostaminen" kuin 
"myyminen", saksankielinen asuntomarkkina vaikuttaa 
hakujen mukaan olevan enemmän tasapainossa. 
Kuitenkin näiden ero on kasvanut jatkuvasti viimeisen 

kahden vuoden aikana: saksankielisessä Sveitsissä 
termin "asunnon ostaminen" suhteellinen hakumäärä on 
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korkeampi kuin termin "myyminen". Ranskankielisillä 
alueilla taas ihmiset etsivät termiä "myyminen" yli 16 
kertaa enemmän kuin termiä "ostaminen".

TULEVAT TRENDIT

Tarkka rahoitus ja säädökset tulevat pitämään 
hinnat vakaina. Vuokrat eivät tipu enempää

suuren maahanmuuton sekä vahvan
Sveitsin frangin ja heikon euron takia.



Turkki

Turkki – Viime vuosina Turkin hallitus on ryhtynyt 

toimiin tehdäkseen rakennusalasta yhden 
tärkeimmistä talouden nostattajista. Tässä 
myötätuulessa RE/MAX Turkki saavutti asuntojen 
yhteenlasketussa myyntiarvossa 228 miljoonan 
euron tason (753 miljoonaa TRY).

Uudet asuinalueet, rakennusten uudelleenrakentaminen ja 
uudet projektit keskeisillä paikoilla ovat nostaneet hintoja 
Turkissa. Vuodesta 2015 asuntojen myyntihinnat ovat 

ASUKASLUKU KIINTEISTÖNVÄLITYS
VS. BKT 2012

19.5%
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79,463,663

Lähde: Asukasluku: Wikipedia, kesäkuu 2016. www.wikipedia.org, Kiinteistönvälitys vs BKT: Deloitte Turkey, 2013

Lähde: Tutkimus Euroopan RE/MAXin itsenäisesti omistettujen ja toimivien franchise -edustajien keskuudessa.
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10.68%
MYYNTIHINTOJEN
KEHITYS 2015 –2016

Keskimääräinen myyntihinta

Euro/m2

nousseet 10.6 % 533 euroon (1,760 TRY) per neliömetri. 

Kaupunkiasuminen on erityisen kallista: Istanbulissa 100-
neliöinen koti maksaa kolme kertaa enemmän kuin muissa 
osissa Turkkia. Vuokra-asunnoissa on sama tilanne - 
keskimääräinen vuokra on 2.25 euroa (7.40 TRY) neliö-
metri, ja Istanbulissa 6.70 euroa  (22 TRY).

Turkin talouteen vaikuttaa suuresti paikallinen politiikka ja 
vaalit, jotka voivat väliaikaisesti pysäyttää ja horjuttaa 
taloutta. 



SIVU 32

TURKKI

GOOGLE HAKUJEN KIINNOSTUS

Numerot kuvaavat hakukiinnostusta suhteessa kaavion korkeimpaan kohtaan (Elokuu 2015 = 100). Trendikaavio on suunniteltu näyttämään 
kasvaako vai laskeeko suosio ja hakusanat ovat suhteessa toisiinsa. Tämä ei ilmaise absoluuttista hakuvoluumia. Lähde: Google Trends 
(Kategoria real property listings), toukokuu 2016. www.google.com/trends 
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TULEVAT TRENDIT

Uudet kaupunkien elvytysprojektit johtavat 
suurempiin rakennuskustannuksiin ja sitä

kautta kasvaviin hintoihin. Talous on hyvin herkkä 
paikallisille poliittiselle olosuhteille sekä

poliittisille kriiseille naapurimaissa. 

Google Trendsin mukaan ihmiset Turkissa etsivät 
asuntokategoriassa paljon enemmän termiä "myyminen 
" (sat) kuin termiä "ostaminen" (satın al): Keskimäärin 
termin "myyminen" suhteellinen hakumäärä ylittää tremi 
"ostaminen" haut lähes 180 %:lla.

Ero on kuitenkin pienentynyt kahden viime vuoden 
aikana, kun myymisen hakumäärät ovat suhteellisesti 
laskeneet ja ostamisen hakumäärät nousseet vähitellen.

100
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1,700+

Toimistoillaan yli 33 Euroopan maassa, RE/MAX on 
Euroopan suurin kiinteistönvälitysketu. Tammikuun ja 
kesäkuun välisenä aikana ketju teki yli 70,000 kaup-

paa, mikä tarkoittaa, että RE/MAX välittäjät myyvät 
tai vuokraavat asunnon keskimäärin joka seitsemäs 
minuutti. Vuoden 2016 ensimmäisellä puo-likkaalla 
Euroopassa 1,700 toimistossa toimivan 17,000 välit-

täjän yhteenlasketut palkkiot olivat yli 170 miljoona 
euroa.

17,000+ 

Todella menestyksekkään vuoden 2015 jälkeen RE/
MAX Euroopan toimitusjohtaja Michael Polzer odot-
taa liiketoiminnassa edelleen kasvua tulevina kuu-
kausina: "Yhä useammat eurooppalaiset käsittävät, 
että kodin omistaminen on yksi parhaimmista sijoi-
tuksista, mitä he voivat tehdä. Heidän auttaminen 
löytämään oikea kohde ei ole vain liiketoimintaamme, 
se on intohimomme!"

TOIMISTOA

VÄLITTÄJÄÄ

MAATA
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