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Markkinakatsaus 

RE/MAXin joulukuun markkinakatsaus – Vahvat ostoaikeet siivittävät 

pääkaupunkiseudun asuntokauppaa, kerrostaloasuntojen 

kauppamäärät kasvussa 
 

Vanhojen kerrostalohuoneistojen kauppoja tehtiin marraskuussa koko Suomessa yli 11 % 

enemmän kuin marraskuussa 2015. Pääkaupunkiseudulla kauppamäärä nousi viime vuoteen 

verrattuna yli 12 %. Omakotitalojen kauppamäärät nousivat koko Suomessa lähes 2 % ja 

pääkaupunkiseudulla omakotitalokaupassa jäätiin 78 kauppaan, mikä on noin 4% vähemmän 

kuin viime vuonna marraskuussa. 

 

RE/MAX-ketjun kauppamäärät kasvoivat marraskuussa lähes 16 % viime vuoden vastaavaan 

ajankohtaan. Ketjun myynti kasvoi yli 20 % vuoden 2015 marraskuusta. 

 

Vahvat ostoaikeet siivittävät pääkaupunkiseudun asuntokauppaa 

 

RE/MAXin pääkaupunkiseudulla tekemän kartoituksen ja Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan ostoaikeet 

ovat erityisen vahvalla tasolla pääkaupunkiseudulla. RE/MAXin kiinteistönvälittäjien mukaan tämä näkyy 

asiakkaiden aktiivisena käymisenä asuntonäytöillä, useina vakavasti kiinnostuneina ostajina myyntikohdetta 

kohden sekä poikkeuksellisen lähelle hintapyyntöjä tulevina tarjouksina. ”Useassa nopeassa asuntokaupassa 

näyttäisi asunnonostajana oleva pariskunta tai pieni perhe, jotka ovat jossain vaiheessa jääneet hopealle 

aiemmissa ostotilanteissaan, mutta nyt uuden kodin osto on onnistunut RE/MAXin välittäjän avulla”, toteaa 

RE/MAX Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto.  

 

 

Myyntiajat laskussa lähes koko Suomessa  

 

Käytettyjen kerrostaloasuntojen myyntiaika marraskuussa oli koko Suomessa keskimäärin 74 päivää ja 

pääkaupunkiseudulla 63 päivää. Myyntiajat käytettyjen kerrostalohuoneistojen osalta lyhenivät Tampereen, 

Lappeenrannan, Turun ja Lahden alueilla. Jyväskylässä myyntiaika piteni 95 päivään, mikä ylittää alkuvuoden 

keskiarvon 10 päivällä. Käytettyjen kerrostalohuoneistojen keskimääräiset myyntiajat Suomessa olivat 74 päivää, 

mikä 4 päivää lyhyempi kuin marraskuussa 2015. 

 

Koko Suomen tilastoissa käytettyjen kerrostalokaksioiden myyntiajat säilyivät ennallaan, ollen keskimäärin 75 

päivää. Kerrostalokaksioiden myyntiajat lyhenivät Tampereella, Lappeenrannassa, Turussa ja Lahdessa. 

Pääkaupunkiseudulla marraskuussa kaksioiden myyntiaika oli keskimäärin 67 päivää, kun lokakuussa myyntiaika 

oli 54 päivää.  

 

Omakotitalojen myyntiajat koko Suomessa pitenivät hieman yli 2 % viime vuoden marraskuuhun verrattuna, ollen 

keskimäärin 127 päivää. Pääkaupunkiseudulla omakotitalojen myyntiajat pitenivät viime vuoden marraskuuhun 

verrattuna yli 14%, ollen keskimäärin 121 päivää. Voimakkain myyntiaikojen lasku omakotitalojen osalta oli 

Turussa, jossa myyntiaika lyheni 96 päivään, kun se marraskuussa 2015 oli 144 päivää.  
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Markkinakatsaus 
Kerrostaloasuntojen neliöhinnat nousussa Suomessa 

 

Käytettyjen kerrostaloasuntojen neliöhinnat nousivat Suomessa lähes 7 % verrattuna vuoden 2015 marraskuuhun. 

Keskimääräinen neliöhinta käytetyissä kerrostalohuoneistoissa Suomessa oli noin 2833 €/m2 ja 

pääkaupunkiseudulla noin 4395 €/m2. Pääkaupunkiseudulla neliöhinta nousi marraskuuhun 2015 verrattuna yli 

10%, myös Tampereella neliöhinta on noussut samassa ajassa lähes 10%. 

 

Käytetyissä kerrostalokaksioissa neliöhinnat nousivat Suomessa yli 7 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan 

verrattuna. Kerrostalokaksion neliöhinta oli Suomessa marraskuussa 2731 €/m2. Nousua kerrostalokaksioiden 

neliöhinnoissa oli pääkaupunkiseudulla (+8%) ja Tampereella (5%) verrattuna vuoden 2015 marraskuuhun. 

Pääkaupunkiseudulla kerrostalokaksioiden neliöhinta marraskuussa oli 4286 €/m2 ja Tampereella 2685 €/m2. 

 

Lähde: KVKL Hintaseurantapalvelu / REMAX Suomi 

 

 

Lisätietoja 

Pasi Aalto, Toimitusjohtaja, RE/MAX Suomi 

 

P   +358 400 322 232 

E   pasi.aalto@remax.fi 

W  www.remax.fi 

 

Suomessa ensimmäinen REMAX-toimisto avattiin 2006. Tällä hetkellä REMAXilla on noin 300 välittäjää 17:llä eri 

paikkakunnalla Suomessa, ja välittäjämäärä on kasvussa.  Yhtiön tavoitteena on palvella jokaista asiakasta 

tasalaatuisesti ja laadukkaasti, oli kyse asunnon sitten myymisestä, ostosta tai vuokrauksesta. 

 

REMAX toimii globaalisti yli 40 vuoden kokemuksella lähes 100 maassa noin 6 800 toimiston ja yli 110 000 

välittäjän vahvuudella. REMAX on markkinajohtaja 11 Euroopan maassa, USA:ssa ja Kanadassa. REMAX-

välittäjät auttavat vuosittain yli miljoonaa ihmistä ostamaan ja myymään kotinsa ympäri maailmaa. 
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