Matkamme kylmästä aurinkoon
Tämä kaikki alkoi viime talvena, kun pakkasta oli yli 30 astetta ja auto ei käynnistynyt aamulla..
Keskustelimme tulevina viikkoina asiasta pitkään vaimoni kanssa ja päätimme, että haluamme enemmän
aikaa toisillemme, rennomman elämäntahdin ja ympärille paremman ilmaston. Lyhyesti sanottuna
halusimme panostaa itseemme ja elämänlaatuumme. Me emme halunneet odottaa eläkeikään asti, vaan
halusimme toteuttaa unelmamme jo nyt.
Pienestä hetkestä alkoi iso projekti.

Vaihtoehdot, kolme vahvaa
Aloitimme selvittämään meille sopivia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Suomi oli tietenkin ensimmäisenä
keskusteluissa, mutta mielestämme kesämökki järven rannalla ei voinut tarjota meille haluamiamme asioita
ympärivuotisesti, joten suuntasimme katseemme ulkomaille. Tätä varten haastattelimme useita ihmisiä,
jotka olivat vuokranneet tai ostaneet asunnon ulkomailta.
Vertailimme pitkään kolmea eri vaihtoehtoa: Vuokraaminen, ostaminen omaksi ja normaali
pakettimatkailu.
Normaalin pakettimatkailun suljimme heti pois, koska etsimme itsellemme toista kotia, emme
hotellihuonetta ja jatkuvasti vaihtuvaa ympäristöä. (Etenkin perheelliselle tämä on erittäin haastava
matkustusmuoto.) Olemme molemmat matkustaneet nuoruudessamme jonkin verran ja totesimme, että
muut ratkaisuvaihtoehdot eivät sulje omatoimista matkustamista pois. Onhan Euroopassa kaikki melkein
ajomatkan päässä. Olkoot ”uusi kotimme ulkomailla” meidän tukikohta mahdollisille matkoille Euroopassa.
Myös vuokraaminen oli vaihtoehtona prosessin alkuvaiheessa. Vuokraamisessa on se hyvä puoli, että se ei
sido suuria pääomia ja pitkäkin oleskelu on mahdollista. Myös paikan vaihtaminen on helppoa. Tämä
vaihtoehto kuitenkin oli vastoin kahta periaatettani: kyseessä ei olisi meidän oma kotimme ja mieluimmin
maksan omaa asuntoani, kuin toisen.
Hyvissä asunnoissa vuokrat olivat myös aika korkeita (viikkovuokraus alkaen 600-900e/vko) ja saatavuus oli
vaihtelevaa. Me emme myöskään halunneet suunnitella jokaista oleskelua monta kuukautta etukäteen ja
minua henkilökohtaisesti miellytti ajatus siitä, että meillä olisi ”valmis koti” odottamassa. Ei isoja
matkalaukkuja, ei pakkausta ja ei lomastressiä. Vain passi takataskuun ja perhe koneeseen.
Päädyimme siis ostamaan oman asunnon ulkomailta. Tämän vaihtoehdon vahvimmat puolet olivat
yllämainittujen lisäksi se, että nykyisessä markkinatilanteessa ”löytöjen” tekeminen olisi mahdollista ja sitä
kautta mahdollisuus saada taloudellista hyötyä arvonnousun muodossa pitkällä tähtäimellä.

Mikä maa, mikä valuutta?
Euroopassa on monta maata mistä valita. Onneksi tunsimme paljon ulkomaalaisia ihmisiä, jotta pystyimme
jo ennakkoon luomaan erilaisia mielikuvia eri maista ja niiden kulttuureista. Olimme myös itse
matkustelleet sen verran, että osa maista listallamme olivat jo tuttuja entuudestaan. Listasimme myös eri
kriteereitä, joiden perusteella valitsisimme maan ja alueen.

Asunnon piti sijaita hyvien yhteyksien päässä Suomesta (suoralento Helsingistä paras vaihtoehto). Sen
lisäksi asunnon piti sijaita lähellä merta, hyvä ilmasto ympärivuoden, palvelut hyvät/kattavat ja haimme
paikkaa, jossa ei ole suurta suomalaisten keskittymää. (vähän aina pitää olla  ) Halusimme myös
ympärillemme kulttuurin, johon voisimme tietyllä tavalla integroitua ja siten viettää ”normaalia elämää”
toisessa kodissamme pelkän lomailu sijaan. (sosiaalisen verkoston muodostuminen on meille tärkeätä.)
Kaksi maata erottui muista: Turkki ja Espanja. Turkissa on edullisimmat neliöhinnat, mikä aluksi viehätti
meitä totta kai, mutta totesimme, että maan kulttuuri olisi meille hieman haastava mm. kielimuurin takia.
Ja siellä asunnon omistaminen tarkoitti pääasiassa ison aidatun alueen sisällä oleskelua, mikä ei ollut
meidän tavoitelistalla.
Espanja puolestaan viehätti meitä molempia monestakin syystä: Espanjan rento elämäntapa on erittäin
houkutteleva ja käsitykseni mukaan, tähän kulttuuriin olisi todella helppo integroitua. Ja tietenkin lämmin
ilmasto ja aurinkoinen sää ovat aina hyviä asioita. Meillä on myös jonkin verran espanjan kielen/kulttuurin
tuntemusta, useita ystäviä Espanjasta ja siellä asui jo muutama tuttavakin. Eli Espanja erottui kaikin puolin
edukseen.

Tarkennusta edelliseen
Alueen valitseminen sitten Espanjan sisällä olikin onneksi helpompaa. Ystäväni, joka oli toiminut välittäjänä
Espanjassa jo vuosia osasi kertoa kunkin alueen hyvät ja huonot puolet. Kerroin hänelle mitä olemme
etsimässä ja hän ehdotti meille kahta paikkaa ja varoitti samalla useista paikoista.
Toinen suositeltu alue oli Barcelonan ympäristö ja toinen Alicanten ja Valencian välissä sijaitseva alue
(Altea). Päädyimme jälkimmäiseen mm. seuraavista syistä: alue on Euroopan aurinkoisin, siellä oli
huomattavan paljon meidän tarpeisiin sopivia asuntoja tarjolla, sinne on suota lento Helsingistä. (HelsinkiAlicanten, Airfinland) ja alueen palvelut ovat erittäin kattavat. Vieressä (n. tunnin ajomatkan sisällä) on
useita golf kenttiä, huvipuistoja, Valencian kaupunki (kulttuuria, F1, Moto Gp, Jalkapalloa jne.), Alicanten
kaupunki, Benidormin lomakohde (isot ostoskeskukset, kilometreittäin valkoista hiekkarantaa, erittäin hyvä
viihdetarjonta (konsertteja ollut mm. Rolling Stonella, U2:lla jne.) ja vuoristo ulkoilureitteineen. ”Eli kaikkea
kaikille.”

Vihdoinkin asiaan
Sovimme ystäväni kanssa, että tulemme tekemään kaksi tutustumismatkaa alueelle, jotta voimme olla
täysin varmoja asiasta. Olihan kyseessä suuri taloudellinen päätös ja unelma.
Ensimmäisen matkan aikana tutustuimme moneen asuntoon ja useaan eri alueeseen, jotta saisimme
kunnon kokonaiskuvan alueen tarjonnasta ja hintatasosta. Alueita joihin tutustuimme olivat mm. Altea /
Altea Hills (etenkin rikkaiden suosima asuinalue), Albir (Norjalaisten ja Hollantilaisten suosima ranta-alue),
Sierra Cortina Finestratissa (paikallisten ja ulkomaalaisten suosima edustava uudisalue), Polopin kylä
(vuoristossa sijaitseva pieni kylä), La Nucia (hieman isompi kylä lähellä Benidormia) ja Benidormiin
(Espanjan Manhattaniksi kutsuttu aurinkolomakohde, jossa pitkät valkeat hiekkarannat).
Nopeasti jaoimme alueet kolmeen ryhmään: ranta-alueet, alueet lähellä rantaa (kävelymatkan päässä) ja
pienet kylät lähialueilla. Kävimme katsomassa kerrostalohuoneistoja, rivitaloja kuin huviloitakin.
Keskityimme tutustumaan uudistuotantoon, koska halusimme mahdollisimman hyväkuntoisen asunnon (ei

remonttihuolia). Alueella oli myös paljon käytettyjä asuntoja tarjolla, joihin olisimme voineet tietenkin
myös tutustua.
Huomasimme aika pian, että Espanjaa koettelee kova lama. Liikkeitä oli paljon suljettuina ja työttömyys oli
jopa yli 20%. Ja etenkin rakennusala tuntui kärsivän tästä lamasta. Rakentaminen on pääosin lopetettu ja
nyt kaikki odottavat kärsivällisesti, että myyntivarastot pienenevät. Varsinaiset ostajanmarkkinat siis.
Alueen hintataso tuntui olevan aika lähellä Suomen hintatasoa, mutta vaihtelua oli paikoitelleen erittäin
paljonkin. Etenkin merenranta-asuntojen hintapyynnöt olivat korkeita, mutta nopeasti oivalsimme, että
pienelläkin tinkauksella kaikista asuntojen hinnoista tippuisi aika hyvinkin euroja pois.
Tässä esimerkkeinä asunnoista ja suuresta hintavaihtelusta: Uusi paritalo Polopista n. 80m2, 179.000e,
(ennen 235.000e) ja kerrostalohuoneisto Albirin rannasta n. 80m2, n. 270.000e. Toisaalta vertailua sekoitti
vielä se, että kerrostalohuoneistoon olisi saanut 3 vuoden korottaman ja kuluttoman lainan. (ja ei
lyhennystä sinä aikana).
Tarpeemme tarkentuivat ostoprosessin aikana. Tarvitsimme pihan ja yhteisen uima-allasalueen, koska
meillä on lapsia. (leikkipiha ja helppohoitoinen uima-allas.) Joten keskityimme toisella tutustumiskerralla
pelkästään rivi- ja paritaloihin. (villa oli hieman yli budjettimme  ) Alueeksi määrittyi siten Polop/LaNucia
ja Sierra Cortina, koska meren rannalta ei meille sopivia asuntoja löydy, ainakaan meidän budjetin
mukaiseen hintaan.
Toisen matkan alkuvaiheissa vihdoin kävelimme nykyiseen kotiimme sisään. Molemmat tiesivät heti, että
tämä se on ja niinpä aloitimme neuvottelut. Asunto oli uusi ja ollut myymättä jo jonkin aikaa, joten saimme
hinnasta mielestäni hyvin pois. Teimme toisen matkamme lopuksi siis varaussopimuksen ja maksoimme
käsirahan.
Uusi kotimme on rivitalon pääty. Asunnossa on 3 makuuhuonetta, huoneet ovat kahdessa kerroksessa ja
olohuoneessa on takka. Eli aika tyypillinen asunto. Tämän kohteen erikoisuus oli erittäin iso yhteinen uimaallasalue, jota ollaan koko perheen voimalla tehokkaasti hyödynnetty.
Lopullista kauppaa valmisteltiin sitten muutaman viikon ajan. Myyjä lähetti kauppakirjan välittäjällemme,
joka katsoi ja kommentoi sitä puolestamme. Välittäjämme palveluksessa on juristi / virallinen välittäjä,
joten etumme olivat turvattu koko prosessin aikana. Tätä palvelua ei kukaan muu välittäjä voinut tarjota
meille ja säästimme yli 1200euroa samalla.

Byrokratia yllätti, onneksi oli apua
Päätimme rahoittaa asuntoa osaksi jostain Espanjan pankeista. Asunto käy täällä vakuutena pankkiin kuten
suomessakin, n. 60-70% asti.
Korko ja marginaali ovat Espanjassa hieman korkeampia kuin Suomessa, mikä johtuu pankkien
epäluottamuksesta. (Nyt on vuosi 2010 kesä, kun kirjoitan tätä.) Alussa korko on hieman korkeampi, esim
3-4% vuodessa. Mutta toisena vuonna korko yleensä laskee sidottuun euriboriin + 1-1,5% marginaaliin. On
myös mahdollista neuvotella todella edullinen laina, jos ostaa juuri ko. pankin rahoittaman kohteen. Tästä
saa lisätietoa välittäjältä ja pankeista.
Korko ei siis oleellisesti poikkea Suomesta, mutta lainan nostokulut ovat täällä hieman korkeammat. Kaikki
lainat menevät notaarin kautta, joka laskuttaa vähintään 500-1000e palkkiota. Sen lisäksi virallisen

arvioitsijan pitää arvioida asunto. Tämä maksaa n. 200-300e. Näiden lisäksi tulevat pankin
järjestelypalkkiot, jotka vaihtelevat tietenkin pankkien välillä. (alkaen 1% lainan pääomasta). Lopuksi voi
vielä tulla muita veroja/maksuja, jotka saa kysymällä kyllä selville. Jos ottaa rakentajan lainan omaksi
lainaksi säästää paljon kuluissa. (Suosittelen!) Kulut kannattaa selvittää tarkkaan ennen lainan nostoa, jotta
ei tule tästäkään mitään negatiivista yllätystä.
Asunnon ostoa varten pitää mm. hankkia paikallinen sosiaalitunnus (NIE) ja perustaa pankkitili. Ja tietenkin
muutama muukin asia, mutta niistä saa hyvin ja tarkkaa tietoa suoraan välittäjältä / pankista. Onneksi nämä
asiat hoituvat erittäin näppärästi ja nopeasti välittäjän avustuksella. (yhden päivän aikana!)
Itse kaupantekotilaisuus pidetään aina notaarin luona, joka tarkistaa kaikki faktat/paperit ja varmistaa, että
kaikki on ok. Tämä tietenkin maksaa, mutta mielestäni oli sen arvoista, koska notaarin tarkistukset tuovat
erittäin suurta varmuutta kauppaan. Tilaisuuteen on hyvä varata muutama tunti, koska kauppakirjassa voi
olla jopa 20 sivua tekstiä espanjaksi.
Asunnon maksaminen tapahtuu kaupantekotilaisuudessa. Sinne tuodaan koko kauppahinta shekillä
vähennettynä käsirahalla. Myös vero maksetaan tässä tilaisuudessa. Vero on Espanjassa asuntokaupoissa
8% asunnon hinnasta. Hyvä nyrkkisääntö on, että asunnon hintaan pitää lisätä n. 10% muita kuluja ja veroja
varten. (Sis. asunnosta maksettavan veron 8%). Silloin ei pitäisi tulla budjetin ylityksiä. Tämähän ei ole
ongelma, kuhan muistaa laskea sen heti alusta asti kulutkin mukaan hintaan.
Kaupanteon jälkeen pitää hankkia heti sähkö, vesi ja kaasusopimus. Ne pitää hoitaa paikan päällä ja samalla
tehdään suoraveloitussopimus laskuista. (kaikki laskut tähän mennessä on mennyt suoraveloitukseen,
ilmeisesti ”maan tapa”.) Myös näitä varten meillä oli oma välittäjämme mukana. Emme tosiaan puhu
espanjaa kuin auttavasti, joten tämä lisäpalvelu tuli tarpeeseen.
Asunnon kalustaminen ja valmiiksi laittaminen on sitten ihan oma projektinsa, joka on varmasti kaikilla
erilainen. Meillä se sujui kolmessa päivässä (ja yössä), jotka olivat elämäni pisimmät.  Onneksi lopputulos
on erittäin hyvä, eli kaikki oli vaivan arvoista.

Loppu hyvin, kaikki todella hyvin
Kirjoitan tätä juttua Sonellin pyynnöstä täältä meidän Espanjan kodista. Istun auringossa ja tulin juuri
uimasta. Tuttava pariskunta lähti eilen kohti Suomea ja rentoudumme tämän viikon ihan ”omalla
porukalla”. Vielä viikko tätä nautintoa ja sitten takaisin töihin Suomeen. Onneksi pääsemme palaamaan
tänne lokakuussa muutamaksi viikoksi ja sitä ennen mm. vanhempani ja tuttavani tulevat tänne syysilmoja
pakoon. Vuokraamme myös asuntoa tuttavillemme / naapureillemme, jotta saamme hieman lisätuloja ja
hyviä vuokralaisia. (viikon vuokrauksella maksaa kuukauden kulut)
Olemme nyt suunnitelleet, että jatkossa olemme täällä n. 5-6 kertaa vuodessa, aina muutaman viikon
kerralla. Myöhemmin koitamme pidentää oleskeluamme täällä töiden ja elämäntilanteen niin salliessa. Ja
sitten, kun joskus jäämme eläkkeelle, tästä tulee meidän pysyvä koti ja Suomesta lomakohde. Onneksi
siihen on vielä aikaa.
Haluaisin vielä lopuksi kiittää välittäjäämme/välittäjiämme. Ostoprosessi ulkomailla on aina haastavaa,
joten suomalaisen mukana olo alusta loppuun asti ja etenkin välittäjien vahva tietämys ja ammattitaito
olivat erittäin tärkeitä tekijöitä projektin onnistumisen kannalta. Olimme koko ajan luottavaisia, prosessi oli
läpinäkyvä ja kaikki asiat järjestyivät.
Gracias mi amigos!

