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PAAVO AUNOLA

Ensimmäinen puoliaika

Toukokuun toisena sunnuntaina vuonna 1990 Helsingin Sanomissa 
sivulla 12 julkaistu koko sivun ilmoitus kertoi suurin kirjaimin: 
”Tänään tässä maassa on kiinteistönvälittäjä, joka ei tee kauppa he-

vosenkengillä ja neliapiloilla.”
Teksti oli suoraa vinoilua kiinteistönvälitysalan markkinajohtajille 

Huoneistokeskukselle ja Osuuspankkien Kiinteistökeskukselle, jotka käyt-
tivät tunnuksinaan onnenamuletteja. Mainoksen yläreunassa oli kuva 
tietokoneen näppäimistöstä. Viesti oli selvä: tämä firma ei toimi taika-
kaluilla vaan modernisti atk:ta hyödyntäen.

Mainos hehkui 1980-luvun nousukauden tulevaisuudenuskoa. Alkeel-
lisia kotitietokoneita oli alkanut ilmestyä työpöydille ja teinien huoneisiin 
muutamaa vuotta aiemmin, samoin raahattavia NMT-puhelimia autoihin. 
Teknologian kehityksen ohella maailmanpolitiikan perusteet nitisivät. 
Kolme vuotta aiemmin Yhdysvaltain presidentti Ronald Reagan oli pitänyt 
Berliinin muurilla puheen, jossa hän suuntasi sanansa Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen puheenjohtajalle Mihail Gorbatšoville: ”Herra 
Gorbatšov, avatkaa tämä portti. Herra Gorbatšov, purkakaa tämä muuri!”

Syksyllä 1989 Trabant-letkat olivatkin alkaneet vyöryä Itä-Saksasta 
länteen.

Samaa henkeä kuin Reaganin puheessa oli PSW Kiinteistömaailman 
mainoksessa. Uusi kiinteistönvälitysyhtiö lupasi, että asuntonsa myyntiin 
laittava asiakas voisi saada oitis käteen 60 prosenttia arvioidusta kauppa-
hinnasta. 

”Miksi tällaista ei ole ollut ennen?” mainos kysyi ja arveli: ”Ehkä siksi, 
että tässä maassa ei juuri ole nähty vaivaa asunnonvaihtajan palvelujen ke-
hittämiseksi.”
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Ärhäkkä, kekseliäs ja alaa uudistava. PSW Kiinteistömaailmassa oli 
päätetty, että kiinteistönvälitystoimiala ei enää olisi entisensä.

Kolmekymmentä vuotta myöhemmin on helppo todeta: eikä ole.

YHTIÖN NIMESTÄ SAATTOI PÄÄTELLÄ, että kiinteistönvälitysmarkkinan haasta-
jan takana oli kolme tahoa. P tuli Postipankista, S vakuutusyhtiö Sammosta. 
Ne olivat kaikille tuttuja, merkittäviä finanssialan tekijöitä. W-kirjain oli 
peräisin Westinvest-nimisestä yhtiöstä, joka puolestaan oli TMT-Tietoyhtiöt- 
nimisen tietotekniikan palveluyhtiön emoyhtiö.

Kolmikko oli allekirjoittanut yhtiön perustamisasiakirjat edellisen vuo-
den lokakuussa. Tuolloin papereissa yhtiön nimenä oli ollut ytimekkäästi 
Ketju Oy.

Kiinteistönvälitystä hallitsivat Suomessa läheisesti pankkien kanssa toi-
mivat välitysketjut: SYP:llä oli Huoneistokeskus, KOP:llä Huom! Huoneisto-
markkinointi, osuuspankeilla Osuuspankkien Kiinteistökeskus ja säästö-
pankeilla Säästöpankkien Kiinteistönvälitys eli SKV. Postipankki oli suur-
pankeista ainut, jolla ei ollut kiinteistönvälitystä.

Se oli Postipankin kannalta haitta, sillä asunnonvaihto oli silloin niin 
kuin on yhä suuri elämänmuutos, jonka yhteydessä saattaa mennä vaihtoon 
jopa niin pyhä asia kuin pankkisuhde. Kiinteistönvälittäjältä tulevat liidit 
antoivat muille pankeille etulyöntiaseman Postipankkiin nähden asunto-
lainan tarjoamisessa.

Jähmeäliikkeisellä valtion omistamalla pankilla ei kuitenkaan ollut 
ollut riskinottohalua tai -kykyä, jota välitysketjun perustaminen olisi vaati-
nut. Katalysaattoriksi tarvittiin uudistusmielinen yrittäjä, jolle 1980-luvun 
nousukausi oli tuonut rohkeutta ja itseluottamusta.

Tuollainen mies oli Timo Seppälä, TMT-Tietoyhtiöiden toimitusjohtaja. 
Hän ja toisen tietotekniikan palvelutalon Financial Software Technologyn 
eli FISTECin Kalevi Merikanto olivat ryhtyneet kehittämään ajatusta kiin-
teistönvälitysyrityksestä vuonna 1987. Seuraavana vuotena he olivat käy-
neet esittelemässä ajatuksensa Postipankille ja Sammolle. Kalevi Merikanto 
oli kiinteistönvälitysalan kokenut tekijä. Hän oli toiminut SKV:ssä kontto-
rinjohtajana jo 1970-luvulla ja vetänyt Huom!:lla pääkaupunkiseudun liike-
toimintaa 1980-luvulla.

Sieltä alkoi toinen polku, joka johti Helsingin Sanomien etusivulle 
toukokuussa 1990. 
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TOINEN POLKU OLI ALKANUT 1980-luvun alussa, kun Paavo Aunola oli osallis-
tunut kurssille, jolla osallistujat oli pantu asettamaan kolme tavoitetta työ-
uralleen. Tuolloin kolmekymppinen, juuri kiinteistönvälitysalalla aloitta-
nut mies kirjasi paperille, että hän opettaisi kiinteistönvälitystä jossakin 
oppilaitoksessa, kirjoittaisi kiinteistönvälityksestä kirjan ja johtaisi pankki-
sidonnaista kiinteistövälitysliikettä alle 40-vuotiaana.

Aunola oli ryhtynyt toteuttamaan listaansa rivakasti. Hän oli soittanut 
Markkinointi-instituuttiin ja kysynyt, olisiko siellä tarvetta alan opettajalle. 
Kuukautta myöhemmin hän alkoi opettaa. Pari kuukautta myöhemmin 
Aunolalta tilattiin kirja.

Saavuttaakseen kolmannen tavoitteensa Aunola oli ehdotellut pitkin 
matkaa Postipankille kiinteistönvälitysketjun perustamista franchising- 
rakenteella. Ehdotukset eivät kuitenkaan olleet johtaneet mihinkään.

Toukokuussa 1988 Aunola oli ehdottanut työkavereilleen Riitta Kontti-
selle, Pekka Laukkaselle, Leena Lindroosille ja Riitta Flycktille kiinteistön-
välitysliikkeen perustamista. He työskentelivät tuolloin Maanmittaus-
insinöörien ja Helsingin Osakepankin kiinteistönvälitysketjussa Habit-
shopissa, mutta kun HOP oli myyty Suomen Yhdyspankille, oli selvää, että 
Habitshopin taru päättyisi. Ei pankki tarvitsisi toista ketjua, kun sillä oli jo 
Huoneistokeskus.

Perustettavan firmansa nimeä miettiessään viisikko pallotteli 1980-luvun 
nousukaudelle tyypillisiä englanninkielisiä tai – vielä pahempaa – englannista 
suomeksi mukailtuja nimiä. Sellaisia Aunola heitteli ilmoille. Haus wöörld?

Lopulta Riitta Flyckt huudahti: ”Kiinteistömaailma”.
Sehän kuulosti hyvältä!
Ei kai se ole liian pitkä?
Ei ole!
Pekka Laukkanen lähti Patentti- ja rekisterihallitukseen tarkastamaan, 

oliko nimi vapaana.
Oli. Ei ollut kauaa! Viisikko perusti Kiinteistömaailma Oy:n, jonka toimi-

tilat Arkadiankatu 19:ssa Etu-Töölössä avattiin 15. elokuuta 1988.
Samana päivänä Aunola yritti vielä lähestyä Postipankkia. Hän kirjoitti 

pankin lakiasiainjohtajalle Timo Kuusniemelle, kertoi uudesta yhtiöstä ja 
tarjoutui myymään sen pankille, jos pankkia kiinnostaisi lähteä rakenta-
maan kiinteistönvälitysketjua.

Vastaus oli kohtelias kiitos niin kuin aiempiinkin lähestymisyrityksiin.

Paavo Aunolalla oli ketjun 
ensimmäisten vuosien 
esitysten apuna laite, 
jota nuorimmat lukijat 
eivät ehkä tunnis takaan.
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HELMIKUUSSA 1989 Aunolan puhelin soi. Soittaja oli Kalevi Merikanto 
FISTECistä. Merikanto oli toiminut Aunolan esimiehenä Huom! Huoneisto-
markkinoinnissa.

Merikanto halusi Aunolan sparraavan perusteilla olevan välitysketjun 
suunnitelmia. Aunola meni tapaamiseen Kalastajatorpalle, jossa hänen 
yllätyksekseen oli Merikannon ja Timo Seppälän lisäksi Postipankin Timo 
Kuusniemi.

Perusteilla olisi franchising-mallilla toimiva kiinteistönvälitysketju.
Aunola vastaili, keskustelut olivat pitkiä ja yksityiskohtaisia. Aamulla 

alkanut tapaaminen päättyi lounaaseen. Kiiteltiin.
Eikä sen jälkeen kuulunut mitään.
”Luulin jo, että Postipankki oli kuopannut tämänkin hankkeen”, Aunola 

kertoo.
Vajaata vuotta myöhemmin tammikuun 1990 puolivälissä Aunola kui-

tenkin istui taas palaverissa.

POSTIPANKKI, SAMPO JA WESTINVEST olivat perustaneet yhteisyrityksen, joka 
alkaisi pyörittää eri toimialoilla franchising-ketjuja. Ensimmäiseksi toimi-
alaksi oli valittu kiinteistönvälitys, ja perustettava yhtiö tarvitsi johtajaa.

Kiinnostaisiko Aunolaa?
Aunola oli 37-vuotias, ja kolmesta työuratavoitteesta kolmas oli kyllä- 

sanaa vaille. Hänelle vastaus oli selvä. Hän kiiruhti työkavereidensa luokse 
ja kertoi saamastaan ehdotuksesta: Uusi yhtiö ostaisi heidän yritykseltään 
oikeudet Kiinteistömaailma-nimeen, ja heidän yrityksestään tulisi Kiinteistö-
maailma-ketjun ensimmäinen myymälä.

Kollegat innostuivat oitis. Lähinnä muodon vuoksi päätöksestä kerrot-
tiin PSW:lle vasta kahden päivän kuluttua.

Aunola ja hänen assistenttinsa Riitta Flyckt siirtyivät saman tien työs-
kentelemään PSW Kiinteistömaailmaan. Kiinteistömaailma Oy muutti 
nimensä Fredekaksi: se sijaitsi Fredrikinkadulla, Fredalla, ja oli ketjun en-
simmäinen myymälä.

Alkuvuoden neljän intensiivisen kuukauden aikana kaikki piti valmis-
tella lanseerausta varten. Samaan aikaan Postipankin, Sammon ja tieto-
tekniikkayhtiöiden suunnitelmana oli käynnistää franchising-ketjukone 
nimeltään PSW Franchising Maailma. Se perustaisi franchising-mallilla toi-
mivia yrityksiä useille toimialoille kuten autonvuokraukseen ja isännöintiin. 

Tapahtumamarkkinointia 
1990-luvulta.
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Kiinteistönvälitys olisi pilottihanke, PSW Kiinteistömaailma PSW Franchi-
sing Maailman tytäryhtiö.

PSW Kiinteistömaailman toiminta-ajatuksen kiteytti Timo Kuusniemi. 
Tarkoituksena oli ”luoda Suomeen kiinteistönvälitysalalla toimivien yk-
sityisyrittäjien verkosto, jonka toiminta perustuu franchising-sopimuksiin, 
sekä tuottaa palveluja yrittäjille tuloksellisen liiketoiminnan harjoittami-
seksi ja edelleen kehittämiseksi”.

Markkinoinnista vastaavaksi palkattu Eira Väänänen (sittemmin Laula-
jainen) puolestaan laati ketjun tavoiteimagon. Se osoittautui niin toimivaksi 
toimintaa ohjaavaksi tiivistelmäksi, että Paavo Aunola esitteli tavoiteimago- 
piirtoheitinkalvoa ketjun tilaisuuksissa vielä pitkällä 2000-luvun puolella.

Erilainen, alan uudistaja
Luotettava, turvallinen; kysymys on asiakkaan rahoista
Tarpeita ymmärtävä; ratkaisee ongelmia
Palvelualtis; kehittää palvelujaan
Ylivoimainen; asiakas saa vastinetta rahoilleen
Puoleensavetävä; moderni, älykäs, houkutteleva, lämmin, helppo asioida.

UUDISTAJA KIINTEISTÖMAAILMA oli franchising-mallinsa ja tietojenkäsittelyn 
edelläkävijyyden lisäksi myös esimerkiksi myymäläkonseptissa.

Aunola oli ollut vuonna 1987 veljensä kanssa autoilemassa Ranskassa, 
jossa he olivat pysähtyneet viinistä tislatusta juomasta tunnetun Cognacin 
kaupungin keskusaukiolla sijaitsevaan katukahvilaan. Vastapäisessä ta-
lossa toimi kiinteistönvälitysliike, jonka ovi oli kutsuvasti auki ja ikkuna 
somistettu houkuttelevaksi. Asiakkaita poikkesi sisään tämän tästä, mikä 
yllätti Aunolan.

Noinkin välitysliike voi toimia!
Suomessa välitysliikkeet olivat tuolloin vielä toimistoja. Tuo oli myy-

mälä. Sellaisen hän haluaisi rakentaa Suomeen. Kiinteistömaailma antoi 
siihen mahdollisuuden. Fredekasta tehtiin uuden ajan kiinteistömyymälä, 
jonka konseptia ryhdyttiin monistamaan ympäri Suomea. Ajatus oli, että 
toimitila itsessään toimi asiakashankintaväylänä.

Kiinteistömaailman esimerkkiä noudattaen myös muut välitysketjut 
alkoivat siirtyä ylemmistä kerroksista katutasoon ja avasivat ikkunoitaan 
peittäneet sälekaihtimet.
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Toinen alan kannalta merkittävä uudistus oli se, että Kiinteistömaailma 
ryhtyi systemaattisesti valokuvaamaan kohteet. Kevään aikana ennen lan-
seerausta solmittiin sopimus valokuvaaja Heikki Postin kanssa. Hän ottaisi 
kaikista myyntikohteista yhden värikuvan ja yhden mustavalkokuvan 400 
markalla eli nykyrahaksi muutettuna reilulla sadalla eurolla per kohde.

Talvi ja kevät olivat kiireistä aikaa. Projekteissa ja aikatauluissa on se 
tapa, että kaikki aika käytetään, ja samoin kuin jalkapallo-ottelussa, aivan 
viime hetkillä voi tulla yllättäviä käänteitä.

Tilat ja tarjoomukset PSW Kiinteistömaailman lanseeraustilaisuutta 
varten oli jo varattu, kun Sampo vetäisi hätäjarrusta: vakuutusyhtiön nimeä 
ei saisi mainita. Taustalla oli tuolloin Yhdyspankin johtajistoon kuuluneen 
Björn Wahlroosin selväsanainen puhelu Sammon johdolle. Yhdyspankki 
hallitsi suoraan ja välillisesti merkittävää osuutta Sammosta, eikä se halun-
nut kilpailijaa Huoneistokeskukselle.

Kiinteistömaailmalaisten tietoon nämä taustapuheet tulivat vasta myö-
hemmin.

Sammon sijalle ryhdyttiin kaikessa hiljaisuudessa etsimään uutta osa-
kasta. Tilalle löytyi vakuutusyhtiö Tapiola. 

LANSEERAUSTILAISUUDESSA vieraita hemmoteltiin juppiaikojen hengessä 
ranskalaisilla metsämansikoilla. Paavo Aunola vieraili Huomenta Suo-
messa – Ylellä ei vielä silloin ollut aamuohjelmaa. Lehti-ilmoitus herätti 
kiinnostusta, ja ketjuun liittymisestä kiinnostuneilta yrittäjiltä alkoi sadella 
yhteydenottoja. 

Suunnitelmana oli ollut laajentaa Kiinteistömaailmaa ensin pääkau-
punkiseudulla ja sen jälkeen suurimmissa kaupungeissa, mutta ketjun toinen 
myymälä avattiin Rovaniemelle. Maa oli otettu haltuun etelästä pohjoiseen.

Paavo Aunola matkasi kesän 1990 Suomea ristiin rastiin tapaamassa 
potentiaalisia yrittäjiä. Asuntomarkkinoilla oli alkanut kiihkeiden nousu-
vuosien jälkeen alamäki, joka oli synkistänyt monien välittäjien mielen. 
Niitä, jotka Aunola olisi halunnut ketjuun, hän ei saanut vakuutettua. Niitä, 
jotka kiihkeimmin halusivat mukaan, hän ei kelpuuttanut, hän itse muiste-
lee itsekriittisesti.

Aloittamisen kynnystä hiottiin mahdollisimman matalaksi. Ketju vuok-
rasi Helsingistä Fleminginkadulta ja Vihdintieltä liiketilat ja kalusti ne val-
miiksi. Sitten tiloihin rekrytoitiin yrittäjät. Syksyyn 1991 mennessä yrittäjiä 
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Lehdistökuva ketjun 
alkutaipaleelta: 
”PSW Kiinteistömaailma 
Oy:n toimitusjohtaja 
Paavo Aunola uskoo, 
että uusi liiketoimintatapa 
merkitsee asiakkaan 
kannalta entistä nopeam-
paa ja monipuolisempaa 
palvelua.” Kuvaa käytet-
tiin myös yrittäjärekry-
toinnissa. ”Kyse ei ollut 
pelkästään arviolaskimen 
esittelystä – joka tosin oli 
kaikkia aina tavattomasti 
kiinnostava asia – vaan 
toimintamalliin sisälty-
västä tietotekniikan 
laajamittaisesta (silloisen 
mittapuun mukaan) 
hyödyntämisestä. 
Kuva meni mahtavasti 
läpi, ja näkyi kymmenissä 
julkaisuissa”, Aunola 
kertoo.

oli kasassa tusinan verran. Se oli suunniteltua vähemmän, mutta samaan 
aikaan Paavo Aunola pani uusien yrittäjien hankkimisen jäihin.

Syynä olivat kiinteistönvälitysketjun emoyhtiön PSW Franchising Maail-
man ongelmat. Yhtiö oli osoittautunut rahanreiäksi. Suuret suunnitelmat oli-
vat johtaneet vain palaverikierteisiin. Pankki halusi ajaa yhtiön toiminnan alas.

KOKO VALTAKUNNASSA VALLITSI tappiomieliala. Neuvostoliiton romahtaminen 
oli leikannut tukevan siivun Suomen viennistä, vahvan markan politiikka 
oli vienyt teollisuudelta kilpailukyvyn muillakin markkinoilla. Löysän 
rahan aikaansaama kupla puhkesi. Marraskuussa 1991 Suomen markka 
devalvoitiin, mikä aiheutti vakavia ongelmia ulkomaan valuutassa lainaa 
ottaneille yrityksille ja yksityishenkilöille. Yrityksiä kaatui kuin heinää, 
työttömyys räjähti kasvuun.

Asuntojen hinnat kääntyivät vuositasolla laskuun vuonna 1990, jolloin 
vanhojen asuinhuoneistojen hinnat laskivat koko maassa 5,6 prosentilla. 
Vuonna 1991 lasku oli Tilastokeskuksen indeksin mukaan 14,1 prosenttia ja 
vuonna 1992 peräti 17,7 prosenttia. Lasku jatkui vielä vuonna 1993, jolloin 
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vuoden 1989 hintatasosta oli jäljellä enää hieman yli 60 prosenttia. Pää-
kaupunkiseudulla lasku oli vielä jyrkempää. 

Hintojen lasku romahdutti asunto- ja kiinteistökauppojen määrän, 
mikä syöksi välittäjät suuriin vaikeuksiin.

Loppuvuonna 1991 Paavo Aunola laati suunnitelman, jolla PSW Kiin-
teistömaailma voitaisiin pelastaa. Suunnitelmaan kuului muun muassa hä-
nen oman palkkansa puolittaminen, markkinointijohtaja Eira Väänäsen 
puolipäiväistäminen ja Riitta Flycktin palkan leikkaaminen viidenneksellä. 
Vain he jäisivät ketjun palvelukseen ja muuttaisivat Fredekan takahuonee-
seen. Niin saataisiin kiinteät kulut minimiin. Muuttuvista kustannuksista 
leikattiin kaikki mahdollinen. Lehtitilauksista jäi jäljelle vain Helsingin 
Sanomat, jonka asuntoilmoittelua täytyi seurata.

Omistajien kannalta suurempi ongelma oli emoyhtiö PSW Franchising 
Maailma. Aunola joutui selvittelemään senkin sotkut ja samaan aikaan pe-
rustelemaan, miksi ja miten kiinteistönvälitysketju voisi jatkaa.

Kiinteistömaailma pystyi juuri ja juuri maksamaan juoksevat kulunsa, 
mutta lainojen korkoihin saati lyhennyksiin rahaa ei riittänyt. Taseesta pi-
täisi puhdistaa vanhat rasitteet. Samalla pitäisi olla rohkeutta investoida 
parinkolmen vuoden aikajänteelle. Tai sitten Kiinteistömaailma pitäisi lak-
kauttaa eikä päätöksenteossa aikailla, Paavo Aunola sanoi omistajille.

Yrittäjät oli jo kerätty ympäri Suomea Fredekan takatilaan kuulemaan 
ketjun kohtalosta. Postipankki ajaisi Kiinteistömaailma-ketjun hallitusti 
alas tai jatkaisi sen toimintaa selvästi suunniteltua vaatimattomammin.

”Ei tätä nyt saatana kuulkaa ruveta lopettamaan!” eräs yrittäjä sanoi ja 
sai kannatusta.

Pankissa ilmeisesti hätkähdettiin yrittäjien taistelutahdosta. Jos kerran 
noin on, ehkä heidän kannattaa antaa yrittää?

Pankki jatkoi rahoittamista, mutta Kiinteistömaailma asetettiin talveh-
timistilaan. Yrittäjät hyväksyivät sen, että heidän ketjulta saamiaan palve-
luja leikattiin.

ONGELMIA OLI MYÖS KENTÄLLÄ. Vaasassa yrittäjä oli ajautumassa vararikkoon. 
Hänen myymälänsä otti hoitaakseen myymälän entinen työntekijä. Outo-
kummun yrittäjä menehtyi sydänkohtaukseen.

”Tuo jakso oli elämäni raskainta, ja sinä aikana minulta lähtivät vaimo 
ja tukka”, Paavo Aunola muistelee.

Keskustelut mahdol-

listen tulevien yrittäjien 

kanssa Aunola piti 

aina ehdottoman 

luottamuksellisina. Jos 

sopimusta ei syntyisi, 

kukaan ei saisi tietää 

neuvotteluista.
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VUODEN 1992 ALUSSA tilanne alkoi vakautua. Postipankki otti Kiinteistö-
maailman selvemmin kontrolliinsa ja asetti hallituksen puheenjohtajaksi 
pankin yksityishenkilöiden pankkitoiminnasta ja konttoriverkostosta vas-
taavan johtajan Matti Inhan.

”Inhaa parempaa hallituksen puheenjohtajaa en olisi voinut toivoa. 
Hän panosti siihen, että saimme perusasiat kuntoon ja ketjun rakentami-
selle pankin laajan tuen”, Aunola sanoo.

Inha epäilemättä ymmärsi oman kiinteistönvälitysketjun strategisen 
merkityksen yksityishenkilöiden pankkitoiminnan kannalta. Franchising- 
malli oli vaadittavista investoinneista huolimatta vähäriskisin tapa raken-
taa oma ketju.

Postipankki osti Sammon, Tapiolan ja Westinvestin osakkeet ja nousi 
PSW Franchising maailman ja siten myös Kiinteistömaailman ainoaksi 
omistajaksi. Pankki myönsi yhtiölle miljoonan markan (nykyrahassa noin 
250 000 euron) vakautetun luoton. Kertyneet 18 miljoonan markan (4,4 
miljoonan euron) tappiot lakaistiin pois.

Vaikka elettiin maaliskuun 1992 loppua, Paavo Aunolasta tuntui kuin 
joulu olisi tullut. Pankki otti Kiinteistömaailman omakseen ja halusi kehit-
tää sitä. Postipankki osti muut osakkaat ulos Kiinteistömaailmasta kevät-
talvella 1993.

Uudesta alusta innostuneena Aunola painoi kaasupoljinta molemmilla 
jaloilla ja ryhtyi rekrytoimaan yrittäjiä. Kiivaimpina kasvun aikoina uusia 
yrityksiä perustettiin kerran kuukaudessa.

KIINTEISTÖNVÄLITYSALALLA PIIRIT OVAT Suomessa juuri niin pienet kuin muil-
lakin aloilla. Ihmiset tuntevat toisensa, työpaikanvaihdoksissa omat muut-
tuvat kilpailijoiksi yhdessä yössä.

Keskustelut mahdollisten tulevien yrittäjien kanssa Aunola piti aina 
ehdottoman luottamuksellisina. Jos sopimusta ei syntyisi, kukaan ei saisi 
tietää neuvotteluista. Yrittäjäkandidaateille myös tarjottiin mahdollisuus 
käydä haastattelemassa ketä tahansa Kiinteistömaailma-yrittäjää.

”Monet menivät toiselle puolelle maata ja onnistuivat lähes aina salaa-
maan hankkeensa omassa kaupungissaan niin kauan kuin oli tarpeen.”

Aluksi yrittäjiä tuli korostuneen paljon SKV:stä. Huoneistokeskuksen ja 
Huom!:n yhdistymisen myötä Kiinteistömaailmaan tuli monia, fuusiossa 
asemaansa pettyneitä entisiä huom!-laisia niin yrittäjiksi kuin välittäjiksi.



16

Erään kerran joukko yrittäjätarjokkaita kävi Paavo Aunolan kanssa neuvot-
telut sopimuksen solmimista vaille valmiiksi – ja vetäytyivät. Hetken kuluttua 
he avasivat kaupunkiinsa oman kaupunkinsa ”Kiinteistömaailman”, jossa kaik-
ki mahdollinen oli kopioitu Kiinteistömaailmalta kaikki mahdollinen.

”Kävimme oikeustaistoon ja tietenkin voitimme.”
Toisen kerran ketjusta erotettu yrittäjä perusti uuden, ulkoasultaan ja 

nimeltään entistä vastaavan liikkeen viereiseen liiketilaan.
”Matkijoilla on eräs ongelma, jota he eivät tiedosta. He matkivat toisten 

toimintaa tai ulkoasua tai jotain muuta mutta eivät yleensä ymmärrä jutun juur-
ta, alkuperäisen toimijan syitä, taustoja ja filosofiaa”, Paavo Aunola miettii.

KUN SÄÄSTÖPANKKI-LEIRI PIRSTOTTIIN palasiksi, pilkkojapankit päättivät lak-
kauttaa säästöpankkien kiinteistövälityksen SKV:n, joka oli siihen aikaan 
Suomen kolmanneksi suurin välittäjä. Erikoisten sattumien kautta SKV:n toi-
mitusjohtajana toiminut Kyösti Ekdahl päätyi kuitenkin ostamaan SKV:n.

Vuonna 1995 Kiinteistömaailmassa heräsi ajatus: entä jos Kiinteistö-
maailma ostaisi SKV:n? Aloitettiin neuvottelut Ekdahlin ja SKV:n toiseksi 
omistajaksi tulleen Jukka Linnavuoren kanssa.

Selvästi suuremman kilpailijan haukkaaminen oli kiinnostava ajatus, 
mutta suuri olisi tiedossa oleva savottakin. SKV oli myllerrysten jäljiltä keh-
nossa kunnossa, ja Kiinteistömaailman kannalta ongelmallinen oli myös 
sen rakenne. 

SKV koostui kymmenistä paikallisista yhtiöistä, joissa oli yli 400 työn-
tekijää. Yhtiöt pitäisi muuttaa yrittäjävetoisiksi, eikä pätevien yrittäjien 
rekrytoiminen ollut helppoa. Palkkajohtaja ei välttämättä käänny yrittä-
jäksi. Ennen kuin yrittäjät olisi rekrytoitu, SKV-myymälöitä pyörittäisi 
ketjuohjaus. Ne kilpailisivat yrittäjien omistamien myymälöiden kanssa, 
mikä väistämättä johtaisi konflikteihin.

Kyseenalaista oli sekin, pysyisivätkö työntekijät omistajan vaihtuessa. 
Tai mikä pahinta: lähtisivätkö parhaat ja jäljelle jäisivät ne, jotka eivät 
muualle pääsisi?

Uhat tuntuivat suurilta realistisesti arvioituihin hyötyihin nähden. 
Kiinteistömaailma vetäytyi hankkeesta.

AUNOLALLA OLI KOKEMUSTA työntekijöiden palkkaamisesta, mutta hän huo-
masi pian, että yrittäjiksi houkutteleminen oli toisenlaista.
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”Epäonnistuin muutamissa tapauksissa pahoin, vaikka käytimme tuke-
na psykologisia testejä”, Aunola kritisoi itseään.

”Ensimmäinen oppini oli se, että ketjuun tulee ottaa yrittäjiksi vain sel-
laisia henkilöitä, joihin uskoo sataprosenttisesti. Ketään ei saa valita vain 
sen vuoksi, että on kiire saada yrittäjä jonnekin. Se on ongelman siirtämis-
tä, joka kostautuu monessa polvessa.”

Toinen oppi liittyy individualismiin.
Aunolan kokemuksen mukaan aloitteellisuus on edellytys ketjuyrittä-

jänä menestymiselle. Ei saa vain jäädä reagoimaan. Ulospäinsuuntautunei-
suuskin on hyväksi, muttei välttämätöntä. Sitkeydestä on paljon hyötyä, 
karismasta ei ole ainakaan haittaa.

”Vahvaan tahtoon joskus liittyvä individualismi voi olla pahin menes-
tyksen jarru. Individualistinen yrittäjä haluaa toimia omalla tavallaan ja 
keksiä kaiken uudestaan. Tällainen toiminta sotii ketjun ja ketjuyrittämisen 
koko perusolemusta vastaan. Ketjussa on kyse monistamisesta: monistetaan 
markkinointi, viestintä, ketjuilme, tietojärjestelmät, tuotteet, palvelut, käyt-
täytymismallit… Individualistinen yrittäjä tietää, mikä olisi vielä parempi 
tapa toimia ja pyristelee vastaan. Hän syö muiden yrittäjien ja koko ketjun 
menestystä ja energiaa.”

Kesäjuhlat Tampereella 
Pyynikin kesäteatterissa 
vuonna 1997.
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Fiksu yrittäjä voi hyvinkin tietää, kuinka asiat todellakin hänen tapauk-
sessaan kannattaisi tehdä. Hän voi olla erinomainen yrittäjä, mutta ketju-
yrittäjäksi hän ei ole ihanteellinen, ei ketjun eikä itsensä kannalta.

”Olen jättänyt ottamatta ketjuun yrittäjiksi kymmeniä tällaisia henki-
löitä, kun sitä ennen olin ottanut mukaan aivan liian monta tällaista henki-
löä. Heistä aiheutui ketjulle paljon työtä ja haittaa. Vika ei olut heissä vaan 
minussa, joka otin heidät.”

POSTIPANKIN KESKEINEN SYY kiinteistönvälitysketjun perustamiseen olivat 
välittäjien kautta saatavat asuntolainatarjousliidit. Kiinteistömaailmalaisia 
oli yksiselitteisesti kielletty ohjaamasta asiakasta muiden pankkien tis-
keille. Paavo Aunola muistelee, ettei lähes kahdenkymmenen vuoden 
toimitusjohtajarupeamansa aikana joutunut puuttumaan kuin alle vii-
teen tapaukseen.

Yhteistyön oli tarkoitus toimia myös toiseen suuntaan: pankin asiak-
kaita pyrittiin ohjaamaan Kiinteistömaailman asiakkaiksi. Tie osoittau-
tui ohdakkeiseksi, eikä pankkilaisilla ollut kieltoa suositella muita välit-
täjiä.

”Ongelmia alkoi kertyä varsinkin vuonna 1994, jolloin Postipankki sai 
säästöpankkien pilkkomisen seurauksena verkostoonsa paljon entisiä sääs-
töpankkien konttoreita. Niillä oli vakiintuneet suhteet SKV:hen ja ne toimi-
vat usein samoissa kiinteistöissäkin.”

Parhaimmillaan yhteistyö oli hyvinkin hedelmällistä ja tuloksellista 
niin pankille kuin Kiinteistömaailma-yrittäjälle. Se tarkoitti joustavuutta, 
yhteisiä tavoitteenasetantoja, kilpailuja, yhteisiä juhlia… Toimiminen sa-
moissa liiketiloissa oli omiaan syventämään yhteistyötä.

”Eräät yrittäjämme harppoivat markkinajohtajiksi etevän pankkiyhteis-
työn avulla.”

Silti pankkiyhteistyö olisi voinut olla kiinteistömaailmalaisten kannal-
ta yleisesti paljon paremmalla tolalla, hän arvioi.

”Tilanne ei ollut mielestäni tyydyttävällä tasolla edes silloin, kun putsa-
sin pöytäni vuonna 2007.”

VALTAKUNNALLINEN KETJU VAATI valtakunnallista hoitamista. Paavo Aunola 
kiersi maata; joka toinen työpäivä oli reissupäivä. Valtakunnallisesta me-
diasta tuttu ketjupomo kiinnosti maakunnallisia tiedotusvälineitä, joten 

Paavo Aunola 

kiersi maata; 

joka toinen työpäivä 

oli reissupäivä. 
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yrittäjätapaamisten yhteydessä annettiin usein haastatteluja sanomalehdille 
ja paikallisradiokanaville.

1990-luvun lopulla toiminnan laajennuttua ”keskusyksikköön” – niin 
ketjuohjausta oli alettu kutsua – nimitettiin kolme verkostopäällikköä, jot-
ka hoitivat sivutoimisesti oman alueensa yrittäjäasioita. Myöhemmin heis-
tä tuli päätoimisia aluejohtajia.

Ketjuun perustettiin myös erilaisia kehitysryhmiä ja toimikuntia. Niissä 
yrittäjät tapasivat toisiaan ja niiden kautta saatiin levitettyä parhaita käy-
täntöjä.

Ei se suinkaan aina onnistunut. Työryhmissä työstettiin myös tuot-
teistettavia palveluja, ensimmäistä kertaa ketjun historiassa. Projektia veti 
kokenut markkinoinnin ja liikkeenjohdon konsultti Timo Rope.

”Ryhmissä oli kymmeniä yrittäjiä, innostus asiaan oli suuri ja tuloksena 
oiva tuotepaletti”, Aunola muistelee.

”Työstettiin lomakkeet ja hinnastot, muokattiin tietojärjestelmiä. Jär-
jestettiin koko ketjun kattava koulutus. Media oli innoissaan: vihdoin alalla 
tapahtuu jotain uutta!”

Kun lanseerauksen aika koitti, tuotteistus kohtasi kuitenkin paljon vas-
tustusta. Myös osa ryhmissä mukana olleista yrittäjistä käänsi kelkkansa.

”Tuotteistuksesta jäi lopulta käteen ehkä viidennes siitä, mihin oli pyrit-
ty. Se oli yksi suurimmista epäonnistumisistani.”

Yrittäjätoimikuntaa rakentamaan Kiinteistömaailma palkkasi OPKK:lta 
varhaiseläkkeelle jääneen Henry Virtasen. Hänestä tehtiin verkostopäällik-
kö. Ajatus oli, että yrittäjät valitsevat toimikuntaan omat alue-edustajansa. 
Valitut viitisentoista yrittäjää osallistuisivat eri asioita käsittelevien ala-
toimikuntien työhön. Tavoitteena oli yrittäjien aktivoiminen ja sitouttami-
nen, ja toisaalta se, että yrittäjätoimikunta voisi osallistua päätöksentekoon 
yrittäjäkunnan mandaatilla.

”Yrittäjätoimikunnan rooli jäi varmaan kaikkien odotuksista”, Paavo 
Aunola arvioi. ”Päätöksentekoelintä siitä ei tullut milloinkaan. Informaatio-
kanavana se lunasti paikkansa, mutta viiden vuoden toiminnan jälkeen 
alkoi olla jo vaikeuksia löytää halukkaita jäseniä.”

”Keskusyksikön” ja yrittäjien säännöllisiä tapaamisia olivat erilaiset 
ketjutapahtumat kuten aluekokoukset ja Kiinteistömaailma-päivät. Aunola 
huomasi, kuinka olennaista oli tavoittaa yksittäisiä välittäjiä, ei pelkästään 
yrittäjiä.
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”Alkuvuosina lähdimme siitä, että keskusyksikkö viestii asiat yrittäjille 
ja yrittäjät edelleen omalle henkilökunnalleen. Se oli minulta väärä ratkai-
su, jonka oikaiseminen vei vuosia”, Aunola sanoo.

Tavoite oli hyvä. Yrittäjä oli itsenäinen, eikä ketjun tullut ohittaa häntä. 
Käytännössä seurauksena oli kuitenkin moniportainen tietoketju, jonka 
varrella tieto saattoi muuttua tai jäädä kokonaan kulkematta.

”Oli myös muutamia henkilöitä, jotka pysäyttivät kaiken tiedonkulun. 
Se näytti välinpitämättömyydeltä, mutta ehkä se oli kuitenkin jonkinlaista 
oman yrittäjävallan pönkittämistä.”

Internet muutti tämän. Kiinteistömaailman intranetin Vilman ensim-
mäinen versio otettiin käyttöön keväällä 2002. Sen kautta joka ainut myynti-
neuvottelija ja -sihteeri pääsi yhteisen tiedon äärelle.

FAKSIN YLÄREUNASSA OLIVAT isot kirjaimet ”ERA”.
Paavo Aunola tunsi logon hyvin. ERA oli yhdysvaltalaislähtöinen mutta 

vajaassa kahdessakymmenessä vuodessa kansainvälistynyt kiinteistönvälitys-
ketju, joka toimi Kiinteistömaailman tavoin franchising-periaatteella.

Paavo Aunola vastaan-
ottamassa Suomen 

Franchising-Yhdistyksen 
myöntämää Vuoden 

Franchisingyritys -palkin-
toa vuonna 1997. Palkin-

non luovuttivat työminis-
teri Liisa Jaakonsaari ja 

SFY:n puheenjohtaja 
Mikael Swanljung. Vuoden 
Franchisingyritys -palkin-
to on myönnetty Kiinteis-

tömaailmalle yhteensä 
neljä kertaa. SFY on 

palkinnut myös useita 
Kiinteistömaailman 

yrittäjiä Vuoden 
franchisingyrittäjinä: 

Maire Sainion, 
Miika Muroman, Anita ja 

Pekka Mouhun sekä 
viimeisimpänä vuonna 

2018 Hannu ja Päivi Salon. 
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Tammikuussa 1998 Paavo Aunolan työpöydälle tullut faksi sisälsi poik-
keuksellisen painavaa asiaa. ERA suunnitteli laajentumista Suomeen, ja 
siksi yhtiön Euroopan päämajasta oltiin yhteydessä ensimmäiseksi juuri 
Aunolaan. Hänet kutsuttiin kylään Pariisiin.

Yhdessä Juha Parviaisen kanssa Aunola tapasi ERA:n Euroopan-johtoa 
ja haastatteli ranskalaisia yrittäjiä. ERA:n Euroopan-johtaja James W. Heavener 
tuli toukokuussa vieraisille Suomeen esittäytymässä Postipankin edustajil-
le. Tavoitteena oli, että Kiinteistömaailmasta tulisi ERA:n master-franchisor 
Suomessa.

”Oli kolme vaihtoehtoa. Joko kaikki tai kaikki halukkaat yrittäjät sai-
sivat Kiinteistömaailma-logon rinnalle myös ERA-logon ja -jäsenyyden, tai 
sitten rakennettaisiin erillinen ERA-ketju Kiinteistömaailman rinnalle”, 
Paavo Aunola muistelee.

Elokuussa 1998 Aunola vei Kiinteistömaailman hallituksen kokouksen 
esityksen aiesopimuksen solmimisesta. 

Koska hallituksessa oli tapahtunut muutoksia neuvotteluprosessin 
aikana, liitti Aunola esityksensä loppuun kolme vaihtoehtoa siltä varalta, 
että pankin intressi ei olisi ”kehittää, kasvattaa ja hyödyttää ketjuamme 
sekä hallinnoida sitä suoraan konserniyhtiön avulla”.

Ensimmäinen vaihtoehto kuului: ”Jos pankin intressissä on irtautua 
kiinteistönvälityksestä, tarjoudun ostamaan PSW Kiinteistömaailma Oy:n 
osakekannan.”

Toisena vaihtoehtona Aunola tarjoutui ostamaan PSW Kiinteistö-
maailman valtakunnallisen master franchise -oikeuden. Master-yhtiö 
vastaisi yrittäjäsopimuksista ja hoitaisi ketjun hallinnointia ja kehitystä, 
pankin omistukseen jäävä PSW Kiinteistömaailma Oy saisi jatkossakin osuu-
tensa rojalteista.

Kolmantena vaihtoehtona Aunola tarjoutui perustamaan yhtiön, joka 
toisi ERA:n Suomeen ja tarjoaisi pankin omistamalle PSW Kiinteistö-
maailma Oy:lle Kiinteistömaailman ketjuohjauksen.

Hallitus lykkäsi päätöstä syyskuun lopussa pidettyyn kokoukseen. ERA- 
sopimus hylättiin, Aunolan esittämistä vaihtoehdoista ei keskusteltu.

ERA ehdotti vielä Aunolalle yksityisesti, että hän ryhtyisi ERA:n master 
franchisoriksi Suomessa. Hän pohti asiaa pari viikkoa ja laati laskelmia ketju-
ohjauksen henkilöiden kanssa – jos Aunola lähtisi, lähtisivät luultavasti he kaikki.

Päätös oli lopulta kielteinen.

Kiinteistömaailman 
nimi kaiverrettuna 
ensimmäistä kertaa 
Vuoden Franchisingyritys 
-palkintoon.
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TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OLI OLLUT OSA Kiinteistömaailman lupausta 
jo ensimmäisestä lehti-ilmoituksesta ja perustajaosakkaiden taustoista 
asti.

Alusta alkaen kullakin välittäjällä oli oma jollakin tapaa kannettava 
Toshiba-tietokoneensa, jotka vähintään kerran vuorokaudessa ottivat 
modeemiyhteyden keskuskoneelle. Keskustietokoneella pyörivät Kiin-
teistömaailman tietokannat, muiden muassa hintatietopankki, kohde-
tietokanta ja asiakastietojärjestelmä. Samalla päivitettiin sen aikaiset 
sähköpostit.

Tietojen täytyi vaihtua jo siksi, että ketjun ideaan kuuluu yhteismyynti. 
Idea oli napattu Yhdysvalloista, ja ajatus oli, että jossain vaiheessa yhteis-
myyntijärjestelmää laajennettaisiin niin, että kilpailijatkin voisivat myydä 
toistensa kohteita.

Koska tiedot päivittyivät keskustietokoneelle jokaisen päivän päät-
teeksi, seuraavana aamuna ketjuohjauksessa tiedettiin, kuinka kauppa oli 
käynyt ja mitä oli myynnissä. 

Back office toimi kuitenkin pitkään käsipelillä. Kun asiakas maksoi las-
kunsa, Helsingissä konttorissa laskettiin, paljonko siitä kuului ketjulle ja 
paljonko asunnon hankkineelle ja paljonko asunnon myyneelle myymäläl-
le. Ensimmäinen automaattisesti laskut ja saapuneet suoritukset yhdistävä 
sekä rojaltit ja palkkio-osuudet laskeva reskontraohjelma saatiin vasta 
vuonna 1998.

Saman vuoden maaliskuussa avattiin Kiinteistömaailman ensimmäiset 
nettisivut, www.psw.fi.

Vuosituhannen vaihtuminen merkitsi suuria harppauksia internetin 
hyödyntämisessä. Kehitystä täytyi ajaa kepilläkin: uuden vuosituhannen 
ensimmäisestä päivästä alkaen nettisivuille menisivät vain sellaiset koh-
teet, joista oli järjestelmässä vähintään yksi valokuva.

”Vuodenvaihteessa netistä putosi parin myymälän kaikki kohteet, pari 
prosenttia koko kohdetietokannasta. Seuraavalla viikolla ei ollut enää mu-
tisijoita. Netissä oli valokuvat myös tyhjistä tonteista. Pääkilpailijat jäivät 
usean vuoden ajaksi pitkälle jälkeen.”

Nettipalvelut laajenivat mobiiliin – olihan myös kansainvälinen bisnes-
lehti kertonut, että juuri Suomi oli mobiili-internetin tulevaisuuslaborato-
rio. Esimerkiksi kohdehakuun liitettiin mahdollisuus tilata tekstiviestin 
uusista kohteista.

Tietotekniikan 

hyödyntäminen oli 

ollut osa  Kiinteistö-

maailman lupausta jo 

ensimmäisestä lehti-

ilmoituk sesta ja 

perustaja osakkaiden 

taustoista asti.
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Kun kohteiden hallitsemiseen eri järjestelmissä tarvittiin jokin yhdis-
tävä koodi, keksittiin kohdenumero. Kohdenumerosta tuli nopeasti toimi-
alan standardi, portaalien ja kaikkien välittäjien käyttämä tapa.

HETI TOUKOKUUSTA 1990 ALKAEN Kiinteistömaailmalla oli käytössään tieto-
koneohjelma, joka kertoi arvion asunnon kauppahinnasta. Sen pohjalla 
olleen laskentamallin oli kehittänyt Tilastokeskuksen matemaatikko, ja oh-
jelman arviot osoittautuivat yllättävän tarkoiksi.

Arviointilaskin oli oiva pr-työkalu, jota esiteltiin lehdistö-, kutsu-
vieras- ja demotilaisuuksissa. Se myös auttoi kokemattomia välittäjiä 
asunnon hinnanmäärityksessä. Suurin hyöty tuli kuitenkin sivutuottee-
na, sillä Kiinteistömaailmassa ryhdyttiin keräämään järjestelmällisesti 
asuntojen kauppahintatietoja keskitettyyn tietokantaan. Tietokannan tie-
dot olivat kaikkien kiinteistömaailmalaisten käytössä ja oman hinnoitte-
lun apuna.

Tamperelainen Data-Soft alkoi valmistella koko toimialan yhteistä 
asuntokauppatietopankkia. Se toimi aluksi vain paikallisesti, ja tiedot 
syötettiin tietokoneelle käsin paperitulosteilta, kunnes Kiinteistömaailma 
alkoi toimittaa ne sähköisesti.

Vuonna 2000 palvelu siirtyi internetiin ja siitä tuli valtakunnallinen. 
Ympäristöministeriön ja Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen tar-
joama, kaikille avoin Asuntojen hintatiedot -sivusto perustuu tuolle järjes-
telmälle. 

ASUMINEN KIINNOSTAA, ja tiedotusvälineet julkaisevat mielellään juttuja, jois-
sa asiantuntijat perustellen arvelevat asuntojen hintakehitystä. Näkyminen 
sanomalehden uutispalstoilla vakuuttaa lukijan vahvemmin kuin vieressä 
oleva mainos – ja on kaiken lisäksi ilmaista.

Kiinteistömaailmassakin haluttiin alusta alkaen saada ”ansaittua me-
diaa”. Kiinteistöalan viestintään erikoistunut Juha Salmi laati ehdotuksen 
PSW-Asuntomarkkinabarometristä. Se kuitenkin unohtui yhtiön käydessä 
henkiinjäämistaisteluaan.

Muutamaa vuotta myöhemmin idea muistui mieleen, kun Aunola ja 
Kiinteistömaailman markkinointijohtaja Eira Väänänen miettivät, mistä 
saisivat mediaa kiinnostavaa uutisaihetta. Tulossa olivat yrittäjäpäivät, 
ja niiden aluksi kaikki osallistujat saivat vastatakseen Aunolan pikaisesti 
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laatimat kysymykset. Väänänen keräsi paperit ja ynnäsi tulokset. Toimit-
tajatapaamisessa oli tarjolla tuoretta tietoa.

Barometri löi itsensä läpi nopeasti. Jo toisella toteutuskerralla ylittyi te-
levisiouutistenkin kynnys. Barometri on tehty ja julkaistu marraskuusta 
1994 alkaen kahdesti vuodessa. Sanamuotoja on vuosien saatossa hiottu, 
mutta pohja – välittäjien odotukset seuraavan puolen vuoden aikana tapah-
tuvasta hintojen, kauppamäärien ja myyntiaikojen kehityksestä – on säi-
lynyt muuttumattomana.

Aunola pyrki kehittelemään tiedotustilaisuuksiin iskeviä sanontoja, joi-
hin toimittajat voisivat tarttua. Esimerkiksi kun arvoasuntojen hinnat olivat 
vuonna 1999 kovassa nousussa, hän perusteli ilmiötä Nokian optiomiljonää-
reillä ja kutsui sitä Nokia-syndroomaksi. Käsite meni läpi näyttävästi.

”Parhaat ideat tulivat mieleen edellisenä iltana saunan lauteilla tai 
kylpyammeessa lilluessa.”

Mainospalstamillimetreillä ja sekunneilla mitattuna barometri on mil-
joonien eurojen arvoinen oivallus. 

Näkyvyyttä hankittiin tietenkin myös rahalla. Ketjuohjaus käytti alku-
aikoina neljänneksen yrittäjiltä saamistaan maksuista valtakunnalliseen 

Kiinteistömaailman 
10-vuotisjuhlaseminaa-

rissa toukokuussa 2000.
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markkinointiin. Yrittäjät taas vastaavat paikallisesta näkyvyydestään eli 
ennen muuta kohdeilmoittelusta.

”Keskusyksikkö” ohjasi samalla alueella toimivia yrittäjiä keskittämään 
kohdeilmoittelunsa yhteisilmoituksiin. Esimerkiksi Helsingin Sanomiin 
saatiin vuoden 1997 alussa yhteinen vajaan puolen sivun ilmoitus joka sun-
nuntaiksi. Vuoden lopussa ilmoitus oli kasvanut koko sivuksi. Vuonna 
2000 julkaistiin ensimmäinen kahden sivun ilmoitus. Kolmen sivun raja 
saavutettiin vuonna 2004 ja neljä sivua vuonna 2005.

Kiinteistömaailmasta tuli yksi Helsingin Sanomien suurimmista asiak-
kaista, ja koska Kiinteistömaailma panosti jatkuvasti paljon televisiomai-
nontaan, ketju oli yksi Suomen suurimmista mediatilan ostajista.

TOIMITUSJOHTAJANA PAAVO AUNOLA toimi linkkinä omistajien ja ketjun välil-
lä. Yhteydenpidon muodollisin aste olivat hallituksen kokoukset.

”Hallituksen puheenjohtajilla oli minussa varmasti kestämistä. Olin 
monissa asioissa hyvin itsepäinen”, Paavo Aunola arvioi.

Raskainta oli yrittää kinuta lisävoimia ketjuohjaukseen, joka alkuaikoi-
na pyöri Aunolan, Riitta Flycktin ja Eira Väänäsen varassa. Vuonna 1993 
toimistoapulaisena aloitti pankista tullut Liisa Vaaja, vuonna 1996 talous-
päällikkönä Juha Parviainen ja markkinointiassistenttina Ritva Summanen.

Asioita hoidettiin paljon kaksin hallituksen kulloisenkin puheenjohta-
jan kanssa, ja hallitukset olivat puheenjohtajansa näköisiä. 

1990-luvun loppupuolella, kun ketjun liiketoiminta rullasi mallikkaas-
ti, harkittiin oman Lapin-majan hankkimista. Ketjuyrittäjät voisivat käyttää 
majaa edustus- tai henkilöstötapahtumiin.

Sopiva kohde löytyi Rukalta: konkurssipesä myi 118-neliöistä, viisi pien-
tä makuuhuonetta ja suuret oleskelutilat sisältävää kelohuvilaa. Hinta oli 
1,4 miljoonaa markkaa (330 000 euroa), jonka ketjuohjaus voisi maksaa 
käteisvaroillaan.

Tärkeimmät ketjuyrittäjät suhtautuivat hankkeeseen myötämielisesti 
ja sitoutuivat vuokraamaan sitä. Ketjuohjaus itse tarvitsisi majaa pari viik-
koa vuodessa. Aunola ja Juha Parviainen laativat laskelmat sen mukaan, 
että majalle olisi käyttöä puolet vuodesta ja puolet se olisi tyhjillään.

Luvut osoittivat, että maja olisi pomminvarma sijoitus.
Aunola esitteli asian hallitukselle. Yllättäen hallitus alkoikin empiä. 

Hallituksessa pohdittiin, mitä pankin pääjohtaja ajattelisi asiasta.
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Majan hankkimiselle ei tullut lupaa.
Aunolaa kismitti se, että päätöstä ei tehty bisneksen, faktojen ja sijoi-

tuksen kannalta vaan tunnesyistä.

PAAVO AUNOLA ON SYNTYNYT samana vuotena, jona hänen etunimikaimansa 
Nurmi sytytti olympiatulen Helsingin olympiastadionilla. Hänen viisi-
kymmenvuotispäiviään juhlittiin syyskuussa 2002. Kiinteistömaailman 
hallitus tuli onnittelemaan Aunolaa, joka kiitospuheessaan sanoi, että takki 
alkaa olla tyhjä.

Kuukautta myöhemmin Aunola pyysi tapaamista Kiinteistömaailman 
hallituksen puheenjohtajalta Jarmo Lankiselta.

”Tilasin ajan poikkeuksellisesti sihteeriltä, kun en halunnut jutella 
asioista puhelimessa ennakkoon vaan kasvokkain.”

Aunola puhui Lankiselle väsyneisyydestään. Kiinteistömaailma tarvit-
sisi uutta puhuria ja omistajan voimakkaampaa sitoutumista. Eikä hänellä 
ehkä olisi voimia siihen.

”Näytti siltä, että Jarmo huojentui, kun hänen ei tarvinnutkaan ryhtyä 
hakemaan uutta ketjunvetäjää saman tien. Hän tarttui heti puheeseeni 
ketjun kehittämisestä.”

Kiinteistömaailmalle asetetiin vuosiksi 2003–2005 kovat tavoitteet. 
Hallitus taas sitoutui panostamaan merkittävästi markkinointiin ja tieto-
järjestelmien kehittämiseen. Ja jos tavoitteisiin päästäisiin, Aunola saisi 
palkkansa kilpailijoiden johtajien tasolle.

”Lähes kaikki huikeat tavoitteet toteutuivat täysimääräisinä. Ketju otti 
valtavia harppauksia, omistajapankki vaikutti tyytyväiseltä ja minäkin olin 
tyytyväinen, olinhan löytänyt itsestäni vielä uuden vaihteen.”

Aunola ryhtyi etsimään itselleen seuraajaa, kun omistaja ei sitä hä-
nen tietääkseen tehnyt. Pääkaupunkiseudun aluejohtajan paikalta olisi 
hyvä ponnistaa toimitusjohtajaksi, ja kun aluejohtajan paikka tuli vuon-
na 2005 vapaaksi, Aunola lähetti erään lähelle valintaa nousseen kandi-
daatin hallituksen puheenjohtajan Maarit Näkyvän juttusille ja kysyi, 
olisiko hän Näkyvän mielestä sopiva Kiinteistömaailman toimitusjohta-
jaksi.

Vastaus oli kielteinen.
Tällöin Aunolalle soitti Tommi Rytkönen, josta Aunola innostui ja jolle 

myös Näkyvä antoi kyllä-leiman.
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Marraskuussa 2006 Sampo-konsernin laajennettu johtoryhmä oli 
kokoontunut varhaisaamun kokoukseen. Mukana oli myös Aunola. Tilai-
suudessa kerrottiin, että Sampo oli myynyt Sampo Pankin tanskalaiselle 
Danske Bankille.

Aunola tiesi, että nyt oli tullut hänen aikansa lähteä. Heti seuraavana 
lauantaina hän soitti Maarit Näkyvälle ja ilmoitti, ettei veisi enää läpi omis-
tajanvaihdoksen myötä tulevaa muutosprosessia.

Tammikuun 2007 lopussa Aulangolla järjestettyjen Kiinteistömaailma- 
päivien kynnyksellä Paavo Aunolan varhainen jättäytyminen pois työelä-
mästä kerrottiin kiinteistömaailmalaisille. Hän lopettaisi helmikuun lo-
pussa, jolloin tuli kuluneeksi täsmälleen 17 vuotta siitä, kun hän oli aloitta-
nut tehtävässä.

Yhdestä myymälästä oli kehkeytynyt 51 paikkakunnalla 107 asunto-
myymälän ja 716 henkilön voimin toimiva valtakunnallinen kiinteistön-
välitysketju. Paavo Aunolan kolmesta uratavoitteesta kolmas oli venynyt ja 
kasvanut. Siinä sivussa oli tullut muutettua suomalaista kiinteistönvälitys-
alaa.

Eivät seitsemäntoista vuotta hetkessä pyyhkiytyneet. Aunola näki Kiin-
teistömaailma-unia puoli vuotta – moni vaikea asia tuli ratkaistua.

”Olin onnekas, kun sain tehdä töitä niin upeiden ihmisten kanssa. 
Keskusyksikössä oli todellinen dream team, innovatiivinen ja huippuahke-
ra ryhmä. Jokainen toi oman erikoisosaamisensa yhteisten tavoitteiden saa-
vuttamiseksi. Kentällä oli loistavia yrittäjiä, jotka vaalivat vaativan yrittäjä-
toimensa rinnalla vahvasti koko ketjun etua. Ketjukokonaisuus oli ennen 
kaikkea tiimityötä.”

Teksti perustuu Paavo Aunolan julkaisemattomiin muistelmiin 
Unelmana paras kiinteistönvälitysketju – Kiinteistömaailma 1990–2007, 
Paavo Aunolan, Riitta Flycktin ja Pekka Laukkasen haastatteluihin 
keväällä ja kesällä 2019 sekä julkisiin lähteisiin.

Kari Hotakaisen Juoksu-
haudantie-kirjan filma-
tisointi oli yksi 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikym-
menen kulttuuritapauk-
sista. Kiinteistömaailma 
on näkyvästi mukana elo-
kuvassa ja palkitsi vuonna 
2005 Kiinteistönvälittäjä- 
patsaalla elokuvassa 
kiinteistönvälittäjä Jarmo 
Kesämaata näytelleen 
Kari Väänäsen. Vasemmal-
la Paavo Aunola, oikealla 
markkinointi- ja viestintä-
johtaja Veera Hämäläinen.
Lue asiasta tarkemmin 
sivuilta 82–83.

PAAVO AUNOLA on Kiinteistömaailma Oy:n (ja sen edeltäjän 
PSW Kiinteistömaailman) ensimmäinen toimitusjohtaja. Hän toimi 
toimitusjohtajana vuosina 1990–2007. Riitta Flyckt työskenteli 
ketjuohjauksessa eri tehtävissä, mm. aluekoordinaattorina, 
vuodet 1990–2018. Pekka Laukkasen tarina, kts. seuraava luku. 


