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Lehdistö- 
tiedote 

Maailman suurin kiinteistönvälitysketju avaa toimiston Kirkkonummelle 

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

markkinajohtaja Suomessa - ja kattaa koko Suomi myös alueellisesti. Uuden toimiston 

avaaminen Kirkkonummelle on harkittu valinta. 

 
Miksi Kirkkonummi? 

RE/MAX avaa kiinteistönvälitystoimiston Kirkkonummelle alkuvuodesta 2017. Kirkkonummi on Espoon 

naapurikuntana kasvavaa ja kehittyvää aluetta. Myös moottoritien valmistuminen muutama vuosi sitten sekä 

kuluttajaluottamuksen paraneminen ovat lisänneet entisestään kiinnostusta Kirkkonummea kohtaan. Sijainti 

pääkaupunkiseudun reunalla, hyvien kulkuyhteyksien varrella tekee alueesta varteenotettavan asuinkunnan yhä 

useammalle perheelle. Tämän voi päätellä esimerkiksi asuntojen kaupankäynnin vilkastumisesta ja myyntiaikojen 

lyhenemisestä verrattuna vuoteen 2015.  

 

Asuntokaupan lukuja viime vuodelta 

Hintakehitys Kirkkonummella vaihtelee asuntotyypeittäin. Vanhojen kerrostaloasuntojen kokonaishinta on noussut 

keskimäärin +4 %, kun taas rivitaloissa vastaavasti laskenut -3,5 %.  

 

Kerros- ja rivitaloasuntojen myyntiaika on pidentynyt vajaalla 10 päivällä, joka johtunee osaltaan siitä, että 

tilastoihin on päätynyt enemmän pidempään myynnissä olleita asuntoja, joiden myyntiajat kirjautuvat tilastoihin 

myyntiaikana vasta kaupantekoajankohdan mukaan. 

 

Selkein muutos Kirkkonummella vuoteen 2015 verrattuna on tapahtunut omakotitalojen myyntiajoissa, varsinkin 

mentäessä loppuvuotta kohti. Vuoden 2016 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana myytiin Kirkkonummella 44 

omakotitaloa ja jälkimmäisellä puolivuotisjaksolla 64 taloa. Kun kerros- ja rivitaloasuntojen myyntiaika piteni 

vajaalla 10 päivällä, niin omakotitalokaupassa se vastaavasti lyheni peräti 36 päivällä. Myös omakotitalojen 

kokonaishinta nousi 15 %:lla verrattuna vuoteen 2015. 

 

”Kirkkonummi on mielenkiintoinen paikkakunta, jonka kehitystä olen seurannut jo yli 20 vuoden ajan sekä työni, 

että opintojeni kautta. Tein lähes parikymmentä vuotta sitten tutkintoni lopputyön Kirkkonummesta ja 

pääkaupunkiseudun läheisyyden vaikutuksista asuntokauppaan”, kertoo RE/MAX Suomesta ketjun 

laajentumispäällikkö Markku Välimäki ja toteaa, että on ollut hauska lukea miten silloiset ennusteet ovat osuneet 

kohdalleen. 

 

Neuvottelut uusien yrittäjien kanssa meneillään 

Neuvottelut Kirkkonummen franchising-yrittäjäehdokkaiden kanssa ovat hyvällä mallilla, ja RE/MAX -

kiinteistönvälitystoimisto avautuu Kirkkonummelle näillä näkymin alkuvuonna 2017.  

 

 



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. 

Lisätietoja 

Markku Välimäki, Ketjun laajentumispäällikkö 

+ 358 400 486 333 

markku.valimaki@remax.fi  

 

Pasi Aalto, Toimitusjohtaja 

+358 400 322 232 

pasi.aalto@remax.fi 

 

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 100 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.  


