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Maailman suurin kiinteistönvälitysketju avaa toimistonsa Lohjalle 

Lohja oli harkittu valinta 

RE/MAX avaa kiinteistönvälitystoimiston Lohjalle alkuvuodesta 2017. Toimiston päätoiminta-alue on Läntinen 

Uusimaa. Liikepaikan haku ja neuvottelut yrittäjäehdokkaiden kanssa ovat jo käynnissä. 

Lohja on läntisen Uudenmaan johtava kaupallinen keskus, jossa asunto- ja kiinteistökaupan kokonaisarvo ylittää 

100 milj. euroa. Myös asuntojen kauppamäärät ovat olleet nousussa viimeisten vuosien ajan. Omakotitalokauppa 

on vilkastunut selvästi, johon osittain syynä on hintapyyntöjen asettuminen alemmalle, houkuttelevammalle tasolle. 

Myös uudisrakentaminen on pysynyt vakaalla tasolla, joka osaltaan pitää yllä asuntojen vaihtuvuutta. Myös 

kuluttajien luottamusindikaattori sekä luottamus omaan talouteen olivat loppuvuodesta 2016 korkeammalla tasolla 

kuin mitä ne ovat olleet sitten helmikuun 2011. Lohjalla on katse suunnattu tulevaisuuteen, josta yhtenä 

esimerkkinä on tahtotila järjestää Asuntomessut vuonna 2021. 

Edellä luetelluissa on riittävästi sellaisia seikkoja, joiden vuoksi RE/MAX päätti valita Lohjan uuden toimiston 

sijaintipaikaksi. 

RE/MAX kasvaa voimakkaasti 

RE/MAX hakee voimakasta kasvua ja sen tavoitteena on olla parin vuoden päästä markkinajohtaja Suomessa ja 

kattaa koko Suomi myös alueellisesti. ”Tähän asti toimintamme on keskittynyt pääosin eteläiseen Suomeen, mutta 

nyt olemme avaamassa toimistoja pohjoisinta Suomea myöten”, kertoo RE/MAX-ketjun kasvusta vastaava Markku 

Välimäki, joka itsekin asuu Lohjalla.  

Välimäki on toiminut kiinteistönvälitysalan eri tehtävissä yli 30 vuotta, josta mm. 10 vuotta yrittäjänä Lohjalla. ”Tämä 

onkin Lohjalle jo neljäs kiinteistönvälitysyritys, jonka alkutaipaleella olen ollut mukana, tosin aikaa näiden välillä on 

35 vuotta”, Välimäki naurahtaa.  

Näiden lisäksi Välimäki on toisen suuren kiinteistönvälitysketjun palveluksessa ollut avaamassa paria-

kolmeakymmentä kiinteistönvälitysyritystä ympäri Suomea, joten kokemusta kiinteistönvälitysyritysten 

käynnistämisestä Välimäeltä löytyy.  

Neuvottelut uusien yrittäjien kanssa meneillään 

RE/MAX on loppuvuoden 2016 aikana käynyt Lohjalla neuvotteluja franchising-yrittäjäehdokkaiden kanssa ja vielä 

tammikuun ajan neuvottelut jatkuvat. ”Tämän jälkeen meillä on edessä valinnan paikka ja kun franchising-sopimus 

on uuden yrittäjän kanssa tehty, niin pääsemme keskittymään välittäjien rekrytointiin. Vaikka asiaa on valmisteltu 

kaikessa hiljaisuudessa, on tietoa tihkunut sen verran, että meille on jo ilmaantunut hakijoita myös välittäjiksi”, 

kertoo Välimäki.  



Aidosti suomalainen kansainvälinen kiinteistönvälitysketju  

RE/MAX on kansainvälinen maailman suurin kiinteistönvälitysketju ja maailman kahdeksanneksi suurin franchising-

ketju. 

 

Suomessa RE/MAX on toiminut yli 10 vuotta. Nykyisten omistajien Pasi ja Petri Aallon hallussa RE/MAX Suomi on 

ollut viisi vuotta. Ketju on tuon viiden vuoden aikana kasvanut 100 hengen toimijasta yhdeksi Suomen suurimmista 

kiinteistönvälitysketjuista työllistäen nykyisin yli 300 henkeä, 17 paikkakunnalla ja 30 toimistossa.  

 

”Muutama esimerkki kansainvälisyydestämme on, että mikäli asiakkaamme haluaa esimerkiksi ostaa tai vuokrata 

asunnon ulkomailta, voimme auttaa häntä paikallisen RE/MAX toimiston kautta. Tarjoamme myös myynnissämme 

oleville asunnoille alan laajimman internetnäkyvyyden, sillä kaikki RE/MAXilla myynnissä olevat asunnot näkyvät 

suomalaisten asuntoportaalien lisäksi RE/MAXin kansainvälisillä nettisivuilla, jossa vierailee kuukausittain miljoonia 

asiakkaita”, sanoo RE/MAX Suomen toimitusjohtaja Pasi Aalto. 
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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 reilussa 95 maassa noin 7 000 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.  


