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Newsec arvioi kiinteistömarkkinoiden 
aktiivisuutta kuvaavan kaupankäynti-
volyymin pysyvän vuonna 2020 lähellä 
6,5 miljardia euroa. Vuonna 2021 New-
sec arvioi volyymin laskevan 6 miljar-
diin euroon. Kiinteistösijoitusten kysyn-
nän ja tarjonnan epäsuhta laskee kiin-
teistösijoitusmarkkinoiden kaupankäyn-
tivolyymin lähelle pitkän aikavälin tasa-
painotilaa. Newsec ei usko viime vuo-
sien volyymia nostaneita miljardiluokan 
platform-kauppoja enää tapahtuvan 
samassa mittakaavassa kuin muuta-
mana edeltävänä vuonna.

Matalana pysyvä korkotaso saa sijoitta-
jat kasvattamaan kiinteistöjen osuutta 
sijoitussalkuissaan entisestään, mikä 
ohjaa tietynlaisia toimijoita ennemmin 
ostamaan kuin myymään kohteita.

Alhaiset tuottovaatimustasot heijas-
tuvat edelleen kiinteistöjen kysyntään 
pääkaupunkiseudulla. Keskustan ulko-
puoliset alueet, joissa julkisen liikenteen 
infrastruktuuri on kehittynyt tai tulee 
kehittymään tulevaisuudessa, houkut-
televat sijoittajia, sillä siellä kiinteistö-
jen tuottotaso on korkeampi verrattuna 

ydinkeskustan kohteisiin. Parhaat osa-
markkinat ydinkeskustan ulkopuolella 
ja muissa kasvukeskuksissa ovat entistä 
kiinnostavampia, koska ne tarjoavat 
suhteessa korkeampaa tuottoa maltil-
lisilla riskitasoilla. Esimerkiksi Keilanie-
men ja Leppävaaran toimisto-osamark-
kinat olivat hyvin aktiivisia viime vuonna.

Pääkaupunkiseudun lisäksi yliopistokau-
pungit kiinnostavat kiinteistösijoittajia, 
niin kotimaisia kuin parhaiden kohtei-
den osalta kasvavaa joukkoa kansain-
välisiäkin sijoittajia. Hyvien kohteiden 
vähäinen tarjonta myös näillä alueilla on 
yksi kaupankäyntiä rajoittava tekijä. Yli-
opistokaupunkien transaktiovolyymien 
odotetaankin laskevan suurten portfo-
liokauppojen vähäisyyden ja laadukkai-
den yksittäisten kohteiden niukan tar-
jonnan vuoksi.

Kiinteistöluokista sijoittajia kiinnosta-
vat tällä hetkellä erityisesti logistiikka-
kiinteistöt ja asunnot. Isot liikekiinteistöt 
nähdään edelleen haastavana sijoitus-
luokkana, vaikka erilaisiin liikekiinteis-
töihin sijoitettiinkin melkein neljäsosa 
kaupankäyntivolyymistä vuonna 2019.

VASTUULLISUUSTOIMET JA     
-RAPORTOINTI KASVAVAT 
YMPÄRISTÖHUOLEN MYÖTÄ 
Yhä useampi kiinteistöalan toimija on 
julkaissut tai tulee julkaisemaan hiili-
neutraaliustavoitteensa vuoden 2020 
aikana. Samanaikaisesti kiinteistösi-
joittajien ja -rahoittajien ympäristö- ja 
yhteiskuntavastuullisuuden sekä hal-
lintotapojen raportointi on lisääntynyt 
huomattavasti. Kasvavan kiinnostuk-
sen ja raportoinnin kehittymisen myötä 
monet vastuullisuuteen liittyvät käytän-
nöt tulevat lisääntymään kiinteistöalalla. 
Edelläkävijäyritykset tunnistavat kestä-
vät ratkaisut myös taloudellisesti kan-
nattaviksi toimiksi.

Newsec on ottanut askeleen kohti hiili-
neutraaleja toimitiloja allekirjoittamalla 
Net Zero Carbon Buildings -sitoumuk-
sen. Sitoumus tarkoittaa, että Newsecin 
käyttämät toimitilat ovat hiilineutraaleja 
energiankäytön osalta vuonna 2030. 
Keinot ja toimenpiteet hiilineutraaliu-
den saavuttamiseksi ovat olemassa ja 
käytettävissä, ja sitoumuksella Newsec 
haluaa myös näyttää esimerkkiä asiak-
kaille ja sidosryhmille.

TOIMISTOJEN VUOKRAT 
ENNÄTYSKORKEAT
Toimistotilojen kysyntä on voimakasta 
Helsingin ydinkeskustassa, ja hyvien 
kohteiden vuokratasojen ennustetaan 
edelleen nousevan jopa nykyisistä ennä-
tysluvuista. Ydinkeskustan hyvien toi-
mistotilojen käyttöasteet ovat suhteel-
lisen korkeita, ja modernista toimisto-
tilasta on niukasti tarjontaa. Toimisto-
jen uudistuotanto muilla merkittävillä 
toimisto-osamarkkinoilla, kuten Kala-
satamassa ja Pasilassa, ei riitä horjut-
tamaan keskustan asemaa tai vuokrata-
soja. Mikäli haluaa toimitilan Helsingin 
parhaimmilta paikoilta, pitää olla valmis 
maksamaan siitä. 

Vuokralaisten mieltymykset toimistotilo-
jen valinnassa ovat muuttuneet. Toimi-
tilat nähdään yhä enemmän rekrytoin-
tivalttina, kun yritykset kilpailevat par-
haimmista ja lahjakkaimmista työnteki-
jöistä. Älykkäät työympäristöt eli niin 
sanotut smart-toimistot ja sertifikaatit 
tilojen terveydestä puhuttavat paljon, 
mutta eivät vielä näy konkreettisesti 
markkinoilla.

Coworking-ratkaisut hakevat edelleen 
paikkaansa Suomessa. Nyt coworking-
tilat ovat sijoittuneet lähelle keskustaa, 
vaikka käyttäjillä olisi kiinnostusta myös 
keskustan ulkopuolisissa asukaskeskit-
tymissä sijaitseville tiloille. Eräät keskus-
tan ulkopuolella sijaitsevat ostoskeskuk-
set tarjoavatkin tai tulevat tarjoamaan 
coworking-tiloja. 

LIIKETILASEGMENTISSÄ SUURIA 
ALUEELLISIA EROJA
Liikekiinteistöjen kilpailu vuokralaisista 
koveni entisestään pääkaupunkiseudulla, 
kun kauppakeskus Mall of Tripla avautui 
lokakuussa 2019. Kauppakeskuksissa 
sijaitsevista liiketiloista on nyt ylitarjon-
taa, ja kilpailu on pakottanut liiketilojen 
omistajat toimiin erottautuakseen. Kas-
vanut kilpailu sekä kaupan monikanavai-
suus ovat lisänneet painetta vuokrien 
laskemiseen pääkaupunkiseudulla. Lii-
ketilojen ylitarjonta tulee tasoittumaan 
ajan myötä, ja esimerkiksi Pasila ja Kala-
satama rakentuvat vielä vuoteen 2040 
asti, mikä kasvattaa niin Mall of Triplan 
kuin kauppakeskus REDI:nkin vaikutus-
alueita lisäämällä paikallista asiakaskun-
taa ja ostovoimaa. 

Tällä hetkellä liiketilamarkkinoilla tun-
nelma on odottava. Olemassa olevia 
hankkeita ainakin mietitään tarkasti ja 
uusia aloituksia saatetaan lykätä parem-
paan aikaan.

Sijoittajien kysyntä kauppakeskuksiin 
on hyvin valikoivaa ja niiden omista-
minen vaatii aktiivisuutta. Sijoittajat 
peräänkuuluttavat kauppakeskuksissa 
päivittäistavarakauppaa sekä arjen pal-
veluita tai muita asiakasvirtoja tuovia 
ankkurivuokralaisia, jotka tukevat toisi-
aan. Suurissa keskuksissa nämä voivat 
olla esimerkiksi elämyksiin painottuvia 
toimijoita. Liiketilasegmentin sisällä on 
huomattavia eroja: esimerkiksi päivit-

täistavarakauppa on edelleen houkut-
televa sijoitus, kun taas sijainniltaan tai 
palveluvalikoimaltaan haastavampien 
kauppakeskusten sijoittajakysyntä on 
vähäistä.

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖILLÄ 
ON KYSYNTÄÄ
Logistiikkakiinteistöjen vuokralais-
markkinoilla on paljon kysyntää pienille 
ja keskisuurille tiloille ja varsinkin eri-
koistiloille. Sijoittajilla ei kuitenkaan ole 
rohkeutta rakentaa monen käyttäjän 
tiloja, ja spekulatiivinen rakentaminen 
on vähäistä.

Samanaikaisesti varsinkin kolmannen 
osapuolen logistiikkatoimijat eivät voi 
asiakkaidensa takia sitoutua pitkiin 
vuokrasopimuksiin, jolloin sopimusajat 
ovat lyhentyneet huomattavasti. Isot 
logistiikkatoimijat pystyvät kuitenkin 
solmimaan myös pidempiä vuokraso-
pimuksia, koska heillä on vakiintunut 
asema markkinoilla.

Logistiikkatilan pitää olla sopiva vuokra-
laiselle. 8–10 metriä korkeat tai jopa sitä 
korkeammat tilat ovat kysyttyjä, koska 
vuokra suhteessa lavapaikkoihin on täl-
löin pienempi. Tilaan halutaan yleensä 
myös optio laajentumiseen. Tämä on 
usein ristiriidassa vuokranantajan 
tavoitteiden kanssa, sillä tiloja ei haluta 
pitää tyhjillään.

Logistiikkatilojen sijoittajakysyntä on 
laajaa varastotiloista aina kevyisiin tuo-
tantotiloihin. Prime-kohteiden tuotto-
vaatimukset ovat laskeneet Suomessa 

Miro Karttunen
Head of Property Asset Management

Newsec in Finland
040 193 1042

miro.karttunen@newsec.fi

lähes samalle tasolle kuin muissa Poh-
joismaissa eli lähelle viittä prosenttia. 
Koko Euroopan mittakaavassa prime-
logistiikkakohteiden tuottovaatimus-
taso (the composite European logistics 
prime yield) laski vuoden 2019 aikana 
historian alimmalle tasolle 4,95 prosent-
tiin, ja esimerkiksi Saksan prime-logis-
tiikkakohteiden tuottovaatimukset ovat 
3,7 prosentissa. Silti taso on yli prosent-
tiyksikön korkeampi kuin muissa kiinteis-
töluokissa. 

ASUNTOMARKKINAT 
HOUKUTTELEVAT 
KANSAINVÄLISIÄ SIJOITTAJIA
Asuntojen vuokralaiskysyntä on korkeaa 
kasvavilla alueilla ja vajaakäyttöasteet 
ovat lähes minimissä. Myös suuremmille 
asunnoille on kysyntää. Vuoden 2020 
aikana rakentuu taas paljon uusia asun-
toja, jotka kuitenkin sulautuvat markki-
noille hyvin, etenkin kasvukeskuksissa. 
Joissakin maakunnissa rakentamisen 
suuri määrä näkyy vuokrakehityksen 
tasaantumisena, ja muuttotappiokun-
nissa vuokralaisten saamisessa voi olla 
jatkossakin vaikeuksia.

Asuntojen sijoituskysyntä kasvaa edel-
leen. Niin kotimaisia kuin kansainvälisi-
äkin sijoittajia kiinnostavat vuokratalo-
kohteet. Uskomme tuottovaatimusten 
vielä laskevan korkean kysynnän vuoksi, 
samalla kun uudisrakentamisen tahti 
hidastuu.

KIINTEISTÖSIJOITUSMARKKINOILLA
KYSYNTÄ JA TARJONTA EIVÄT KOHTAA
Kiinteistösijoituksien muita sijoitustuotteita korkeammat tuotot sekä var-
mempi toimintaympäristö pitävät kiinteistömarkkinat edelleen houkuttelevana 
sijoitussegmenttinä. Kohteiden tarjonta ei kuitenkaan pysy kysynnän perässä.

Mikko Tenhola
Head of Advisory

Newsec in Finland 
040 500 1310

mikko.tenhola@newsec.fi
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Suomen bruttokansantuotteen vuoden 2019 kasvuksi tullee ennuste-
laitosten viimeisten arvioiden mukaan keskimäärin noin 1,5 prosenttia. 
Vuotta 2020 koskevat tuoreimmat ennusteet ovat noin yhden prosen-
tin tienoilla. Maailmantalouden tahdin hiipumisesta huolimatta Suomen 
kolmannen neljänneksen talouskehitys pysyi suotuisana. Sekä kan-
sainväliset että kotimaiset yritysten ja kuluttajien tunnelmia mittaa-
vat indikaattorit ovat laskeneet useimmissa maissa, ja kasvun ennakoi-
daan jäävän yhä enemmän yksityisen kulutuksen varaan. Yhdysvaltojen 
talouskasvu on pitänyt pintansa ja Euroopassakin kasvu jatkuu, mutta 
selkeästi hitaammalla rytmillä. Kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus 
vaihtelee lähes viikoittain, mikä heijastuu yleiseen tunnelmaan ja näkyy 
pörssikurssien heiluntana.

SUOMEN TALOUSKASVU KULUTUKSEN VARASSA
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Jouko Kangasniemi
Ekonomisti

Talouspolitiikka
Elinkeinoelämän keskusliitto EK

MAAILMANTALOUDEN 
KASVU HIIPUU
Maailmantalouden kasvu on vaimen-
tunut selvästi, ja maailmankauppa on 
jo eräiden mittareiden mukaan lasku-
suunnassa. USA:n suunnalta kumpuava 
kauppapoliittinen ärhentely luo epävar-
muutta, vaikka USA:n oman talouden 
kasvu on jatkunut yllättävänkin ripeänä. 
Vuoden 2019 kolmannen neljänneksen 
kasvu oli 2,1 prosenttia, ja vuodelle 2020 
ennakoidaan yhä noin kahden prosentin 
nousua. Työllisyysluvut ovat vahvoja, ja 
työttömyysaste on laskenut 3,5 prosent-
tiin. Kauppasodasta Kiinan kanssa on 
kuulunut viime aikoina myönteisiä uuti-
sia, mutta epävarmuus jatkuu edelleen, 
sillä hyviä uutisia seuraa yleensä protek-
tionismin voimaan uskovan Valkoisen 
talon suunnalta tuleva yllätyskäänne. 
Perusongelmana ovat Kiinan kilpailua 
vääristävät valtiontuet, immateriaalioi-

keuksien noudattamatta jättäminen ja 
ulkomaalaisyrityksiin kohdistuvat tek-
nologiansiirtoon pakottavat käytännöt. 

Euroopassa talouskehitys on vaimeaa 
ja koko EU:n kasvuluvut pyörivät yhden 
prosentin tienoilla. Saksalle tärkeä vien-
tikysyntä ja teollisuustuotanto ovat las-
kussa. Heikkeneminen on laajentunut jo 
autoteollisuuden ulkopuolellekin. Alku-
vuonna Saksa vältti vain niukasti tekni-
sen taantuman, ja maan BKT:n ennuste-
taan kasvavan vuonna 2020 vain noin 
0,5–1 prosenttia – myös vuoden 2019 
kasvu jäänee samoihin lukemiin. Tuo-
reimpien ennusteiden mukaan Suo-
men tärkeän kauppakumppanin Ruotsin 
talouskasvu on Saksan tavoin Euroopan 
hitaimpia, sillä vuodelle 2020 ennuste-
taan noin yhden prosentin nousua. Kon-
servatiivit saivat selkeän voiton Ison-Bri-
tannian vaaleissa, joten brexit toteutuu 

tammikuun lopussa. Epävarmuus on kui-
tenkin hyydyttänyt investoinnit, ja Ison-
Britannian BKT kasvaa runsaan prosen-
tin vauhtia.

SUOMEN BKT NOUSUSSA 
KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ
Suomen talouskasvu kiihtyi hieman 
yllättäen vuoden 2019 kolmannella nel-
jänneksellä, jolloin bruttokansantuote 
kasvoi 2,2 prosenttia edellisen vuoden 
vastaavasta ajanjaksosta. Yksityinen 
kulutus oli merkittävin tekijä hyvän kehi-
tyksen takana, ja myös nettovienti tuki 
kasvua voimakkaassa nousussa olleen 
palveluviennin ansiosta. Investointike-
hitys on ollut vaisua, mutta satsauk-
set henkisiin omaisuustuotteisiin oli-
vat kolmannella neljänneksellä vahvoja. 
Bruttokansantuote kasvoi tammi-syys-
kuussa yhteensä 1,4 prosenttia vuoden-
takaiseen verrattuna. Koko vuoden 2019 

talouskasvu on ennustelaitosten arvioi-
den mukaan suunnilleen samoissa noin 
1,5 prosentin lukemissa, mikäli loppu-
vuosi ei tuota suurta yllätystä tai enna-
kollisia tilinpitolukuja korjata merkittä-
västi alaspäin. Kalenterivuosille jaetun 
talouskasvun ennustamisessa nousujen 
ja laskujen ajankohdalla on suuri mer-
kitys, joten syksyn 2019 hyvä kehitys 
lupaisi myönteisiä lähtökohtia myös vuo-
delle 2020. Ennustelaitosten konsen-
susennusteen mukaan Suomen talous 
kasvaisi vuonna 2020 runsaan prosen-
tin verran. Epävarmuutta lisäävien ris-
kitekijöiden lista on kuitenkin poikke-
uksellisen pitkä, sillä kauppapolitiikka, 
Kiinan talouden tila, rahapolitiikan viri-
tys Euroopassa ja USA:ssa, mahdolli-
set varallisuuskuplat sekä erilaiset geo-
poliittiset vastakkainasettelut eri puo-
lilla maailmaa voivat tarkoittaa Suomen 
kaltaiselle pienelle avoimelle taloudelle 
myös heikompaa kehitystä. Suomi sai 
joulukuun alussa uuden hallituksen, joka 
jatkaa edellisen hallituksen ohjelmalla ja 
kohtaa samat julkisen talouden kestä-
vyyttä sekä työllisyysasteen nostoa kos-
kevat haasteet kuin edeltäjänsä. Julkis-
ten menojen nousupaineen patoaminen 
on hyvän työllisyyskehityksen varassa, 
eikä maailmalta ole nyt juuri vetoapua 
luvassa.

VIENTI HIEMAN VUODEN-
TAKAISTA VILKKAAMPAA
Sekä tavaraviennin arvo että määrä kas-
voivat Tullin tilastojen mukaan tammi-
lokakuussa 2019 noin 2,2 prosenttia 
vuodentakaisesta. Tavaraviennin kasvu 
perustuu enimmäkseen alhaiseen ver-

tailutasoon, eikä niinkään hyvään viime-
aikaiseen kehitykseen. Metallijalostei-
den ja kulkuneuvojen vienti on ollut koko 
vuoden vahvassa nousussa, ja loppu-
vuoden tilastoihin on vielä odotettavissa 

risteilijätoimitus. Elintarvikkeiden vien-
tikehitys on ollut myös suotuisaa. Kemi-
anteollisuuden vienti on likimain vuoden 
takaisissa lukemissa ja metsäteollisuu-
dessa on hienoista laskua. Suurimpaan 
vientikohteeseen Saksaan suuntautu-
van viennin arvo on pysynyt alkuvuo-
den osalta lähes ennallaan, mutta vienti 
Ruotsiin on lisääntynyt hieman, samoin 
kuin vienti USA:han. Kansantalouden 
neljännesvuositilinpidon mukaan tava-
raviennin määrä kasvoi kolmannella nel-
jänneksellä 2,7 prosenttia vuodentakai-
sesta ja palveluvienti lisääntyi samaan 
aikaan peräti 11 prosenttia. Myös tuonti 
on nousussa, mutta silti bruttokansan-
tuotteeseen vaikuttava nettovienti oli 
palveluviennin ansiosta vuositason kas-
vussa kolmannella neljänneksellä. Koko 
vuodelle 2019 ennustetaan vain hie-
noista nettoviennin lisäystä, joka voi 
hyvinkin kääntyä laskuksi vuonna 2020.

ENNAKOIVAT INDIKAATTORIT 
MOLLISOINNUISSA
Lähikuukausien suhdannekehitystä 
ennakoivat, kuluttajien ja yritysten 
taloustunnelmia heijastelevat kysely-

pohjaiset indikaattorit ovat olleet las-
kusuunnassa lähes yhtäjaksoisesti vuo-
denvaihteesta 2017–2018 alkaen. Vuo-
den 2019 lopulla on löytynyt jonkinlaista 
pohjaa, jolle mittarit ovat vakautuneet. 
Suomalaisten kuluttajien luottamus 
etenkin koko maan talouskehitystä koh-
taan on heikentynyt selvästi, mutta usko 
oman talouden kantokykyyn on edelleen 
melko vakaa. Elinkeinoelämän keskus-
liitto EK:n suhdannebarometrin mukaan 
yritysten suhdannetilannearviot hiipui-
vat syksyllä normaalille tasolle aiem-
mista korkeasuhdannelukemista. Lähi-
kuukausien suhdanneodotukset ovat sen 
sijaan lähes kaikilla toimialoilla miinuk-
sella. Ammattitaitoisen työvoiman puute 
on yleistynyt viime vuosina Suomessa, 
kuten myös monissa muissa maissa. 
Vuoden 2019 lopulla yritykset kuitenkin 
arvioivat kysynnän heikkouden nous-
seen takaisin pääasialliseksi tuotannon 
kasvun esteeksi.

Suomen talouskasvu kiihtyi hieman yllättäen 
vuoden 2019 kolmannella neljänneksellä, jolloin 
bruttokansantuote kasvoi 2,2 prosenttia edellisen 
vuoden vastaavasta ajanjaksosta. 
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Yksi heikon kasvun yleinen vaikutus on, 
että keskuspankit eivät todennäköisesti 
saavuta virallisia inflaatiotavoitteitaan 
lyhyellä aikavälillä. Pitkittyneen inflaatio-
ympäristön mahdollisuus Euroopassa on 
yhä tärkeämpi peruste rahapolitiikan toi-
menpiteille ja sitä kautta myös kiinteistö-
markkinoiden kehitykselle vuonna 2020.

Uudelle vuosikymmenelle astuessa pääl-
limmäisenä sekä taloustieteilijöiden että 
sijoittajien mielissä on kysymys: Vallit-
sevatko Euroopan talous- ja kiinteistö-
markkinoilla samat kehityssuunnat ja 
trendit kuin viime vuosikymmenellä vai 
onko uusi vuosikymmen käännekohta?

Talouden näkökulmasta uskomme uuden 
vuosikymmenen tuovan suotuisam-
paa kehitystä Euroopan talousalueille. 
Tätä tukevat jo vakiintuneet perusteki-
jät: vakaat työmarkkinat, matalat korot, 
kotitalouksien tulojen nousu, vähenty-
nyt brexit-epävarmuus ja toivo ratkai-
suista kauppasuhteiden jännitteisiin. 
Näiden toivotaan tukevan kiinteistö-
markkinoidenkin kehitystä.

MATALAT KOROT KIINTEISTÖ-
MARKKINOITA TUKEMASSA
Vuoden 2019 talousvaikeuksista huoli-
matta Euroopan kiinteistömarkkinat jat-
koivat edellisen vuoden erinomaisella 
tasollaan. Vuoden loppuun mennessä 
transaktiovolyymi oli 279 miljardia 
euroa eli hieman korkeampi (+2,0 pro-
senttia) kuin edellisenä vuonna.

Monissa maissa, etenkin Saksassa ja 
Espanjassa, nähtiin ennätyslukemia 
investointien osalta. Laadukkaiden koh-
teiden saatavuus on edelleen ongelma 
markkinoilla, joilla sijoittajien nälkä ei 
hellitä. Odotamme sijoituskysynnän 
jatkuvan hyvänä vuonna 2020, ja core- 

EUROOPAN KIINTEISTÖMARKKINAT

EUROOPAN MARKKINAT 
KÄÄNNÖSPISTEESSÄ

Vuoden 2019 lähestyessä loppuaan tunnelma Euroopassa oli laimea, kun muis-
teltiin myrskyisää vuotta, jota dominoivat brexitin tuoma epävarmuus sekä 
jännitteet kaupassa ja politiikassa. Vuosi päättyi talouden odotettua voimak-
kaampaan hidastumiseen reaalisen bruttokansantuotteen muutoksella mitat-
tuna (+1,1 prosenttia) vuoteen 2018 (+1,9 prosenttia) verrattuna. Pääasi-
allinen syy kasvun hidastumiseen oli Euroopan ulkopuolinen heikko talou-
sympäristö, joka vaikutti vientikeskeisiin talouksiin, kuten Saksaan (+0,4 
prosenttia) ja Italiaan (+0,2 prosenttia), joista molemmat välttivät taantuman 
täpärästi hyvän kotimaisen kysynnän ansiosta. Lukuja voi verrata Ranskaan 
(+1,2 prosenttia), Isoon-Britanniaan (+1,0 prosenttia) ja Espanjaan (+2,0 
prosenttia), joiden talous nojaa paljolti kotimaiseen kysyntään.

sekä core plus -kriteerit täyttävien koh-
teiden puuttuessa kysyntä saattaa siir-
tyä vaihtoehtoisiin ja korkean tuoton 
kohteisiin, kuten logistiikkaan ja hotel-
leihin. Euroopan kiinteistömarkkinoiden 
vahvuuteen vaikuttavat matalana pysy-
vät obligaatioiden korkotuotot.

Historian valossa matalat korkota-
sot ovat olleet seurausta talouden hei-
koista ajoista ja alhaisesta inflaatiosta. 
Euroopan obligaatioiden korkotuotot 
laskivat koko viime vuoden ja saavutti-
vat ennätysalhaisen tason useimmilla 
talousalueilla, mukaan lukien Saksassa, 
jossa kymmenen vuoden obligaatioiden 
korkotuotot putosivat -0,75 prosenttiin 
syyskuussa. Nämä matalat tasot sekoit-
tavat rahoitusmalleja ja kohdehinnoit-
telua. Tästä huolimatta vakiintuneet 
perustekijät näyttävät tukevan pitkään 
kestänyttä alhaisten korkojen ajanjak-
soa. Keskipitkällä aikavälillä korkoja 
pitävät alhaalla keskuspankkien mittavat 
toimenpiteet, hyvin maltillinen talous-
kasvu, matala inflaatio, riskien kaihta-
misen jatkuminen ja globaalin likviditee-
tin jatkuva runsas saatavuus.

Matalana pysyttelevä korkotaso sekä 
obligaatioiden negatiivinen korkotuotto 
kannustavat sijoittajia etsimään korke-
amman tuoton kohteita, kuten kiinteis-
töjä. BNP RE:n Euroopan painotettu 
tuottovaatimustaso toimistoille oli 3,2 
prosenttia eli 300 peruspistettä yli Sak-
san obligaatioiden hinnan vuoden 2019 
lopussa. Tuottoero pysyy suurena lähi-
tulevaisuudessa, ainakin koko tämän 
vuoden, ja houkuttelee niitä sijoittajia, 
jotka tarvitsevat sijoituksilleen kassa-
virtatuottoa eivätkä vain pidä kiinni pää-
oman arvosta (peruste negatiivisen kor-
kotuoton hyväksymiselle).
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EUROOPAN KIINTEISTÖMARKKINAT

Työvoimapula on vaikeampi ratkaista. 
Euroopan työmarkkinat ovat toipu-
maan päin, ja logistiikkayhtiöt joutuvat 
kilpailemaan entistä ankarammin tai-
tavasta työvoimasta erityisesti verk-
kokauppaa tukevan informaatiotekno-
logian saralla. Palkkapaine kiihtyy yhä 
jopa Itä-Euroopassa, jossa palkat ovat 

alhaisimmat, mikä saattaa johtaa suu-
relta osin tai täysin automatisoituihin 
yksiköihin. Tämä saattaa puolestaan 
kannustaa etsimään yksiköitä uusilta 
alueilta, joissa on hyvät liikenneyhtey-
det ja matalammat palkkakustannukset.

aikana 87 €/m2/v ja Lontoossa 3 prosent-
tia 170 €/m2/v.

Vahvoja vuokralaismarkkinoita Rans-
kassa tukevat avaimet käteen -hank-
keet, jotka muodostavat yhä yli kolman-
neksen kaikista vuokrauksista. A-luokan 
tilatarjonta tasaantui, kun käynnissä on 

vain muutamia uusia hankkeita. Suur-
Pariisin alueella prime-vuokrat vaihtele-
vat välillä 53–56 €/m2/v ja muilla alueilla 
välillä 43–48 €/m2/v. Alankomaissa net-
tokäyttöönotto** kiihtyi vuoden alku-
puoliskolla 20 prosentilla ja saavutti 1,45 
miljoonaa m2 ensimmäisen vuosipuolik-
kaan loppuun mennessä jaja 2,62 mil-
joonaa m2 vuoden loppuun mennessä. 
Alankomaalaisen Venlon kaupungin 
prime-vuokrat ovat yhä kilpailukykyi-
set: 52 €/m2/v, mikä merkitsee 11 pro-
sentin nousua vuodentakaiseen verrat-
tuna. Taso on silti monia muita markki-
noita alhaisempi.

Euroopan logistiikkavuokralaismarkki-
noita leimaavat vuonna 2020 yhä päät-
tyneen vuoden haasteet: uusien hank-
keiden puute ja työvoiman heikko saa-
tavuus. Haasteet lisääntyvät entises-
tään. Verkkokaupan tarvitsemien suu-
ren kokoluokan logistiikkakiinteistöjen 
riittämätön rakentaminen vaivaa koko 
Eurooppaa. Spekulatiivinen rakenta-
minen ei kiihdy, joten painopiste tulee 
olemaan suunnittele- ja rakenna -rat-
kaisuilla. Tilojen käyttäjille se on keino 
saada haluamansa kohde ja samalla vält-
tää spekulatiivisen rakentamisen aiheut-
tamat jyrkät vuokrannousut. Mahdollista 
on myös vakiintuneiden logistiikka-alu-
eiden ulkopuolisten, yhtä hyvillä liiken-
neyhteyksillä varustettujen markkinoi-
den avautuminen.

Ranska ilmoitti sijoitusvolyymiksi 6,3 
miljardia euroa ja Alankomaat 3,4 mil-
jardia euroa. Ranskalle tämä merkitsi 
90 prosentin nousua ja Alankomaille 
40 prosentin laskua. Logistiikkasijoitus-
ten kysyntä kiihtyy Ranskassa, ja 4,0 
prosentin tuottovaatimustaso merkit-
see 75 peruspisteen pudotusta vuoden 
aikana. Alkuvuodesta 2020 tuottovaa-
timukset voivat yhä laskea vielä lisää 
maan logistiikkamarkkinoilla. Espanja 
(1,8 miljardia euroa) oli yksi Euroopan 
menestyneimmistä logistiikkasijoitus-
markkinoista vuonna 2019. Sijoitukset 
kasvoivat maassa 40 prosenttia vuoden 
kolmannen neljänneksen loppuun men-
nessä. Myös Puola (1,1 miljardia euroa) 
voidaan nähdä kasvumarkkina-alueena 
jatkossa, vaikka sijoitukset vähenivät 40 
prosenttia edellisen vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna.

...VAKAIDEN VUOKRA- 
MARKKINOIDEN TUKEMANA
Vakaat vuokralaismarkkinat ovat tuke-
neet investointimarkkinoiden vahvaa 
kehitystä. Suurin osa Euroopan vuok-
rauksista tehdään viidellä markkina-alu-
eella: Saksassa, Ranskassa, Isossa-Bri-
tanniassa, Alankomaissa ja Espanjassa. 
Saksan vuokramarkkinat ovat suurim-
mat, ja tarjonnan puutteesta huolimat-
takin vuoden vuoden 2019 vuokraus-
volyymi, 5,2 miljoonaa m2, ylitti edelli-
sen vuoden lukemat. Saksan suurimmat 
vuokramarkkinat ovat Frankfurtissa, 
mutta Berliinissä on korkeimmat vuok-
rat: 86 €/m2/v*.

Todella vähäisen uuden tarjonnan ja rää-
tälöityjä ratkaisuja etsivien käyttäjien 
luoma tilanne on yleinen myös neljällä 
muulla isolla markkina-alueella Euroo-
passa. Uusien vuokrausten kokonais-
määrän hitaampi kehitys muilla alueilla 
tasapainotti Saksan kasvua, joten vuok-
rausten kokonaismäärä laski 3 prosent-
tia vuonna 2019. Isossa-Britanniassa 
brexitin aiheuttamat vaikeudet laskivat 
vuokrausvolyymin 2,27 miljoonaan m2 
verrattuna vuoden 2018 volyymiin, joka 
oli 2,64 miljoonaa m2. Kiinteistökehittä-
jät odottavat yhä, miten maan eroami-
nen Euroopan unionista etenee, ennen 
kuin tekevät strategisia päätöksiä. Prime-
kohteiden bruttovuokrat nousivat Bir-
minghamissa 10 prosenttia vuoden 2019 

Vaikka volyymit näyttävät laskeneen, 
logistiikkakiinteistöt ovat yhä suosittu 
omaisuusluokka, jossa sijoittajia kiin-
nostavat erityisesti houkutteleva hin-
noittelu muihin kiinteistösegmenttei-
hin verrattuna ja suurempi likviditeetti. 
Vahvan sijoittajakiinnostuksen ja likvi-
diteetin yhdistelmä merkitsee sitä, että 
tuottovaatimukset painuvat yhä alem-
mas keskeisillä markkina-alueilla, jos-
kin hitaammin, sillä tarjonta on rajal-
lista. Toisin kuin toimistokiinteistöjen 
kohdalla, logistiikkakohteiden vuokrien 
noston vaikeudet pysäyttävät ennen pit-
kää tuottovaatimusten laskun.

Tarjonnan puute erityisesti suurten yksi-
köiden osalta Saksassa tukee tuottovaa-
timusten laskua ja luo vahvaa kysyntää 
avaimet käteen -projekteille. Aktiviteetti 
lisääntyy vakiintuneiden logistiikka-alu-
eiden ulkopuolella, jossa on matalampi 
vuokrataso ja jossa uusien yksiköiden 
rakentaminen on helpompaa. Saksan 
suurimmissa keskittymissä ja kenties nii-
den ulkopuolellakin saatetaan kuitenkin 
vielä nähdä tuottovaatimusten laskua.

Euroopan logistiikan prime-tuottovaati-
mukset laskivat seuraamillamme mark-
kinoilla vuoden 2019 aikana 20 peruspis-
tettä päätyen 4,95 prosenttiin, mikä on 
historian alhaisin taso tälle segmentille, 
mutta silti yli prosenttiyksikön muita 
segmenttejä korkeampi. Odotamme näi-
den erojen säilyvän myös vuonna 2020.

euroa eli saman verran kuin vuonna 
2018. Lukemat ovat historiallisen kor-
keat, mutta tuleva lasku on väistämätön 
kahden aktiviteetiltaan poikkeuksellisen 
vuoden (2017–2018) jälkeen.

Vuoden 2019 heikompaan sijoitusaktii-
visuuteen vaikuttaa yhä vaikeus löytää 
sijoituskohteita. Tarjonnan rajallisuus 
erityisesti hyvin suurissa yksiköissä 
näkyy selvästi Euroopassa. Verkko-
kaupan vaatimien suurten varastokiin-
teistöjen vähäisyys näkyy jonkin ver-
ran uusina kehityshankkeina, mutta se 
ei riitä korvaamaan uuden tarjonnan 
puutetta. Tämä kuitenkin synnyttää 
kysyntää muun muassa suunnittele- ja 
rakenna -ratkaisuille.

Neljä Euroopan logistiikkamarkkinoi-
den sijoituksia dominoivaa maata, Iso-
Britannia, Saksa, Alankomaat ja Ranska, 
saavuttivat 26 miljardin yhteenlasketun 
transaktiovolyymin vuonna 2019. Iso-
Britannia on suurin markkina-alue, ja sen 
transaktiovolyymi laski 15 prosenttia 
8,8 miljardiin euroon. Sijoituskohteiden 
puute ja kasvava verkkokauppa tekevät 
Ison-Britannian hinnoittelusta yhden 
Euroopan tiukimmista. Tuottovaatimus-
taso on 4 prosenttia, joka ei kuitenkaan 
ole maanosan matalin. Se kunnia kuu-
luu Saksalle, jonka markkinavolyymi oli 
7,5 miljardia euroa, sama kuin edellisenä 
vuonna, ja tuottovaatimustaso noin 3,7 
prosenttia.

Useimmilla markkinoilla tuottovaati-
mukset ovat historiallisen matalalla, ja 
vuonna 2020 näemme todennäköisesti 
niiden laskevan edelleen, joskin mar-
ginaalisesti. Saksan ja Espanjan sekä 
Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla lasku 
jatkunee toimisto- ja logistiikkasegmen-
teissä vuonna 2020. Tuottovaatimus-
ten laskupainetta voi tulla myös odotta-
mattomasta lähteestä, nimittäin Isosta-
Britanniasta. Tämä pätee erityisesti 
Lontoon toimistomarkkinoihin, joiden 
tuottovaatimukset ovat olleet staatti-
set brexit-kansanäänestyksestä lähtien, 
eivätkä ne ole nyt linjassa Euroopan 
muiden markkinoiden kanssa. Nyt kun 
brexit-ratkaisu on näköpiirissä, Isolla-
Britannialla on mahdollisuus kiriä muun 
Euroopan tuottovaatimusten laskua.

TUOTTOJA ETSIMÄSSÄ: 
LOGISTIIKKA VOITTAJANA... 
Logistiikkasijoitusmarkkinat, jotka ovat 
olleet yksi dynaamisimmista segmen-
teistä, alkoivat hidastua vuonna 2019, 
mutta eivät kysynnän puutteesta. Tar-
jonnan rajallisuus alkaa näkyä kaikilla 
segmentin osa-alueilla sijoituskohtei-
den saatavuudesta käyttäjien vaatimuk-
siin, mukaan lukien se kriittinen resurssi, 
jota tilojen käyttäjät tarvitsevat varasto-
jen toimintaan – työvoima.

Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöihin 
tehtyjen sijoitusten kokonaismäärä 
oli vuonna 2019 yhteensä 37 miljardia 

Vuoden 2019 talousvaikeuksista huolimatta 
Euroopan kiinteistömarkkinat jatkoivat edellisen 
vuoden erinomaisella tasollaan. Vuoden loppuun 
mennessä transaktiovolyymi oli 279 miljardia 
euroa eli hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. 

*Kaikki esitetyt vuokrat ovat bruttovuokria. 

**Ei sisällä vuokrasopimusten uudelleenneuvotteluja.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Eurooppa pl. Iso-Britannia 5,06 5,58 5,58 5,45 5,45 4,84 4,55 4,44 5,59 5,63
Iso-Britannia  5,47 5,48 4,99 4,93 5,99 4,33 3,82 5,04 5,88 5,53

Kuvio 1: Brexitin vaikutus
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Euroopan logistiikkamarkkinoilla on 
rikottu ennätyksiä viime vuosina. 
Käyttäjädynamiikka on vahvimmillaan 
15–20 vuoteen, kysyntä on runsasta 
ja tarjonta vähenee.

Kaikkialla Euroopassa kasvava verkko-
kauppa ohjaa yhä kysyntää logistiikka-
markkinoilla. Suurimmilla markkina-alu-
eilla kiinteistöjen nettokäyttöönotto* 
oli viime vuonna melko vakaalla tasolla 
edelliseen vuoteen verrattuna. Tätä 
tosin edelsi kolme ennätysvuotta. Tont-
tien heikko saatavuus on huomattava ja 
kasvava ongelma kaikkialla Euroopassa, 
ja se vaikuttaa tarjontaan. Soveltuvat 
alueet alkavat olla täyteen rakennettuja 
ja kaavoitusmääräykset ovat tiukkoja. 
Tämä luo paineita käyttäjille ja rajoittaa 
vaihtoehtoja.

TYÖVOIMAPULA VAIVAA, 
AUTOMAATIO LISÄÄNTYY 
Eurostatin mukaan Euroopan työttö-
myysaste on tällä hetkellä alhaisempi 
kuin koskaan aiemmin tilastointiaikana 
(6,3 prosenttia EU:n jäsenmaissa), ja 
tämä vaikuttaa myös logistiikkamark-
kinoihin. Käyttäjien on hankala löytää 
työvoimaa, ja kiinteistökehittäjien ja 
rakennuttajien resurssit eivät riitä vas-
taamaan kaikkiin vaatimuksiin. Erityi-
sesti verkkokaupassa ja pakettitoimituk-
sissa käyttäjät ovat alkaneet investoida 
yhä enemmän sisäiseen automaatioon, 
mikä parantaa tehokkuutta, laskee kus-
tannuksia ja erityisesti vähentää työvoi-
man tarvetta.

Kaikki nämä tekijät ovat johtaneet ennä-
tyksellisen alhaiseen viiden prosentin 
vajaakäyttöasteeseen A- ja B-luokan 
tiloissa Euroopassa. Prime-vuokrat nou-
sevat sekä nimellistasolla että efektiivi-
sellä nettotasolla. 12 viime kuukauden 
aikana nimellisvuokrat ovat nousseet 
3,5 prosenttia ja efektiiviset nettovuok-
rat 5,4 prosenttia. Tässä on huomioitu 
kannustimien väheneminen ja erityi-
sesti aiempaa korkeammasta automaa-
tion tasosta johtuva vuokrasopimusten 
pidentyminen.

SIJOITTAJAKYSYNTÄ 
YLITTÄÄ TARJONNAN 
Kysynnän ja tarjonnan epäsuhta aiheut-
taa päänvaivaa myös investointimark-
kinoilla. Pääomamassat etsivät logis-

tiikkatiloja kaikkialla Euroopassa ja kai-
kissa sijoitusprofiileissa. Markkinoiden 
riittämätön kiinteistökanta kuitenkin 
rajoittaa kauppojen syntymistä. Vuonna 
2019 kiinteistökaupan volyymi oli edel-
lisvuotta pienempi, mikä johtuu pääosin 
Ison-Britannian markkinoiden supistumi-
sesta. Euroopan suurimpana markkina-
alueena se vaikuttaa koko maanosan 
tulokseen.  

Saksa on yhä Euroopan kysytyin mark-
kina-alue, mutta vahvaa kysyntää on 
myös muilla isoilla markkinoilla, kuten 
Ruotsissa, Alankomaissa ja Ranskassa, 
sekä kasvavissa määrin myös marginaa-
lisemmilla markkinoilla, kuten Roma-
niassa ja Kreikassa. Prime-tuottovaa-
timukset ovat painuneet alaspäin. Ne 
ovat ensimmäistä kertaa matalammat 
Manner-Euroopassa kuin Isossa-Bri-
tanniassa (Saksassa 3,7 prosenttia ja 
Isossa-Britanniassa 4 prosenttia), mikä 
johtuu osittain eroista alueiden korko-
tasoissa. Nykyiset kysynnän vaatimuk-
set ja sijoittajien halu lisätä logistiikka-
omaisuuttaan saavat näkemyksemme 
mukaan tuottovaatimukset painumaan 
entisestään vuonna 2020.

EUROOPAN LOGISTIIKKAMA RKKINAT 
JATKAVAT VAHVASSA VIREE SSÄ

Anita Simaza
Head of Logistics & Industrial Europe

BNP Paribas Real Estate

Pääomamassat etsivät 
logis tiikkatiloja 
kaikkialla Euroopassa 
ja kai kissa sijoitus-
profiileissa.  

* Ei sisällä vuokrasopimusten uudelleenneuvotteluja.
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Toimiva logistiikka on menestyvän verk-
kokaupan ydin, kun asiakkaat vaativat 
entistä lyhyempiä toimitusaikoja. Ulkoi-
set uhat, kuten kauppasodan puhkeami-
nen ja Euroopan talouskasvun hidastu-
minen vaikuttavat myös logistiikkatoimi-
alaan, joka on osa vientiä.

MITÄ LOGISTIIKKA-
KIINTEISTÖILLÄ TARKOITETAAN?
On tärkeää ymmärtää, mistä puhutaan, 
kun puhutaan logistiikkakiinteistöistä, 
sillä niiden määritelmät vaihtelevat 
myös kiinteistöalalla. Tuotanto- ja logis-

LOGISTIIKKATOIMIALAA 
RAVISTELEVAT SUURET MUUTOKSET

tiikkakiinteistöistä tilastoidaan ja kerä-
tään tietoa yleisenä massana, vaikka 
kiinteistöjen ominaisuudet ja rakennus-
kanta vaihtelevat huomattavasti. Tek-
niset ominaisuudet, tyypillinen käyttö 
ja vuokralaiset eroavat merkittävästi 
eri tyyppisissä logistiikkakiinteistöissä. 
Logistiikkakiinteistöihin lukeutuvat esi-
merkiksi jakelukeskukset, keskusvaras-
tot ja niin sanotut cross-docking–termi-
naalit, joissa voidaan yhdistellä lähetyk-
siä ja vaihtaa kuljetusvälinettä varas-
tointi- ja toimitusajan minimoimiseksi. 
Tuotantotilat, jotka yleensä lasketaan 

myös logistiikkaan, voivat olla räätä-
löityjä yhdelle käyttäjälle. Ne eroavat 
siis puhtaasti varastointiin keskittyvistä 
tiloista, joiden käyttäjät nojaavat entistä 
enemmän verkkokauppaan tai asiakkai-
siin, jotka tarvitsevat monikanavaisuu-
den takia hyvää logistiikkaa.

TOIMIVAT TILAT LOGISTIIKKAAN
Logistiikan vuokramarkkinoilla on paljon 
kysyntää pieniin ja keskisuuriin tiloihin, 
kun isot toimijat keskittyvät suurempiin 
kohteisiin. Erityisesti 8–10 metrin kor-
kuiset tai jopa sitäkin korkeammat tilat 

ovat kysyttyjä. Korkeiden tilojen neliö-
vuokra on suurempi, mutta vuokra suh-
teessa lavapaikkoihin puolestaan pie-
nempi. Yleensä piha-alueen pitää olla 
tarpeeksi suuri ja oikean muotoinen, 
jotta rekat mahtuvat kääntymään ja las-
taus- ja purkutoiminnot sujuvat tehok-
kaasti. Niin ikään lastauslaiturit sekä 
ovien sijainti ja määrä ovat merkitse-
viä tekijöitä, jotta materiaalivirta kulkee 
helposti. Myös lattian riittävä kantavuus 
on tärkeä, joskaan Suomessa se ei ole 
yleensä ongelma. Vuokralaiset haluavat 
usein option laajentumiseen, mikä saat-

taa olla vuokranantajan kannalta ongel-
mallista, jos tiloja täytyy pitää tyhjinä. 

Varastojen sisätiloissa nähdään digita-
lisaation ja verkkokaupan kasvupainei-
den vuoksi suuria muutoksia. Noin kym-
menen vuotta sitten logistiikka-alalla 
puhuttiin lavakäsittelyn automaatiosta, 
kun nykypäivänä ollaan paljon lähem-
pänä yksittäisiä tuotteita. Verkkokaupan 
lisääntyessä tavaravirrat ovat entistä 
enemmän yksittäisiä kappaleita, jotka 
pitää toimittaa yksitellen oikeaan paik-
kaan. Sensoriteknologian kehittymisen 

avulla sisälogistiikka muuttuu edelleen 
tehokkaammaksi ja varaston toimintaa 
voidaan optimoida tarkemmin. Samoin 
robotiikan tulo markkinoille on ilmeistä, 
kun valmistus- ja käyttökustannukset 
ovat laskeneet. Vaikka sijainti on logis-
tiikalle tärkeä tekijä, pitää myös sisätilo-
jen pystyä vastaamaan modernien logis-
tiikkatilojen vaatimiin muutoksiin.

LOGISTIIKAN 
VUOKRAMARKKINAT
Suomessa modernien logistiikkakiin-
teistöjen vuokrat ovat verrattain kor-

Logistiikkatoimiala ja materiaalivirrat ovat suurten muutosten alla. 
Toimialan odotetaan muuttuvan merkittävästi, kun yhä kasvava verk-
kokauppa vaatii lisää prosessiautomaatiota. Toimitusketjut integroi-
tuvat edelleen niin verkkokaupan kuin loppukäyttäjienkin kanssa. Kas-
vava verkkokauppa luo myös kilpailua ja haastaa toimijoita kehittymään 
nopeammiksi ja ketterämmiksi, jolloin sijainnin merkitys korostuu. 
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keita suhteessa Euroopan ja jopa Poh-
joismaiden markkinoihin. Bruttovuok-
rat hyvissä kiinteistöissä ja parhaim-
milla paikoilla voivat olla yli 10 €/m2/
kk. Prime-kohteiden vuokratasot esi-
merkiksi Berliinissä ovat hieman päälle 
7 €/m2/kk ja Suur-Pariisin alueella noin 
4,5 €/m2/kk. Toisaalta Lontoossa par-
haimpien kohteiden vuokratasot ovat 
yli 14 €/m2/kk. 

Korkeita vuokria selitetään tiukoilla 
rakennusmääräyksillä ja rakennusym-
päristöllä. Ehdottomat energiasäädök-
set, palomääräykset ja jopa vaaditta-
vat äänieristykset nostavat rakennus-
kustannuksia, mikä heijastuu vuokriin. 
Pohjoinen ilmasto myös vaatii varasto- 
ja logistiikkatiloilta enemmän suojaa ja 
aiheuttaa suurempia lämmityskuluja. 
Samanaikaisesti varsinkin pääkaupun-
kiseudulla modernien logistiikkatilojen 
tarjonta on melko rajallista, mikä joh-

tuu muun muassa kaavoituksesta, spe-
kulatiivisen rakentamisen puuttumisesta 
sekä logistiikkarakennuskannan muutta-
misesta muuhun käyttöön. Näin tarjon-
taa suurempi kysyntä pitää prime-koh-
teiden vuokrat korkeina. 

Logistiikan murroksen, tavaravirtojen 
muutosten sekä epävarman markki-
naympäristön takia niin sanotut 3PL-toi-

mijat eli ulkoistetun logistiikan toimijat 
eivät uskalla omien, usein lyhyiden asia-
kassopimustensa takia sitoutua pitkiin 
vuokrasopimuksiin. Logistiikkatiloissa 
vuokrasopimukset ovatkin lyhentyneet 
huomattavasti viime vuosien aikana 
1–3-vuotisiin sopimuksiin, kun aikaisem-
min tiloista solmittiin 7–10 vuoden sopi-
muksia ja välillä pidempiäkin. Isot logis-
tiikkatoimijat pystyvät vielä sitoutumaan 
pidempiin vuokrasopimuksiin, jos heillä 
on vakiintunut asema, laaja asiakas-

kunta ja toimivat tilat. Tulevaisuudessa 
logistiikan automaatio tulee todennä-
köisesti kasvattamaan vuokrasopimus-
ten pituuksia, kuten muualla Euroopassa 
on nähty.

LOGISTIIKKA SIJOITUSKOHTEENA
Logistiikkakiinteistöjen sijoituskysyntä 
on kasvanut huomattavasti viimeisen 
parin vuoden aikana. Modernit ja toimi-
vat logistiikkakeskukset hyvien liiken-
neyhteyksien päässä ja mahdollisim-
man pitkillä vuokrasopimuksilla kiinnos-
tavat sijoittajia; näissä kohteissa tuotto-
vaatimukset ovat lähellä viiden prosen-
tin tasoa. Logistiikkakiinteistöjen tuot-
tovaatimukset Suomessa ovatkin lähes 
samalla tasolla kuin muissa Pohjois-
maissa. Tuottovaatimustasot ovat melko 
korkeat verrattuna esimerkiksi toimisto-
kiinteistöihin, mikä lisää sijoittajien kiin-
nostusta. Lisäksi toimivaan logistiikka-
verkostoon kohdistuu suurta kysyntää 
verkkokaupan kasvun myötä, joten tuot-
tovaatimustasojen voidaan olettaa las-
kevan entisestään.

Laajempaa sijoittajajoukkoa kiinnosta-
vat isommat logistiikkakohteet hyvillä 
sijainneilla, mutta kysyntää riittää 
logistiikkasegmentin kaikkiin tilaluok-
kiin. Verkkokaupan kasvun myötä var-
sinkin last mile -logistiikkaan soveltuvat 

modernit, pienemmät kohteet kiinnos-
tavat. Samoin kevytteollisuustilat, jotka 
usein ovat myös kehitettävissä last mile 
-logistiikan tarpeisiin, ovat korkeampien 
tuottojen myötä muodostuneet erit-
täin kiinnostavaksi sijoitussegmentiksi. 
Saman tyyppistä kehitystä on nähtä-
vissä Euroopassa.

YMPÄRISTÖNÄKÖKULMAT 
LOGISTIIKASSA
Vastuullisuus korostuu entisestään 
kiinteistösijoittamisessa ja omistami-
sessa. ESG- eli Environmental, Social 
and Governance -raporttien julkaisu on 
lisääntynyt, ja monet hyvät käytännöt 
tulevat leviämään laajalti myös kiinteis-
töalalle. Näin tapahtuu logistiikkakiin-
teistöissäkin. Vastuullisuus on vielä suu-
rimmalta osalta ajatuksen tasolla, eikä 
useinkaan näy käytännössä. Tällä het-
kellä toimenpiteet koskevat lähinnä kiin-
teistön kustannusten karsimista esimer-
kiksi LED-valaistuksella, mikä on toki 

Suomessa modernien logistiikkakiinteistöjen 
vuokrat ovat verrattain korkeita suhteessa 
Euroopan ja jopa Pohjoismaiden markkinoihin. 

tärkeä ensiaskel vastuulliseen kiinteis-
tönomistamiseen. Paljon ratkaisuja voi-
daan tehdä myös logistiikkakohteissa. 
Logistiikkakiinteistöjen erityispiirteitä 
ovat muun muassa laajat kattopinta-
alat, jotka sopivat esimerkiksi aurinko-
paneeleille.

Artikkeli on toteutettu haastattelemalla 
Newsecin asiantuntijoita.

Olli-Pekka Mustonen
Head of Research
Newsec in Finland

044 522 2693
olli-pekka.mustonen@newsec.fi
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Epäröinti ei kuitenkaan ole levinnyt Poh-
joismaiden ja Baltian kiinteistömarkki-
noille, joilla vuosi 2019 oli vakaa. Koko-
naistransaktiovolyymi oli 45 miljardia 
euroa eli hieman enemmän kuin vuonna 
2018 (44,8 miljardia euroa).

Pohjoismaiden kiinteistömarkkinat eivät 
kuitenkaan olleet yhtenevänäiset läpi 
vuoden. 

Suomen kiinteistömarkkinoilla vuosi 
2019 oli jälleen vilkas. Kokonaistrans-
aktiovolyymi oli 6,3 miljardia euroa, 
mikä oli hieman vähemmän kuin edel-
lisenä vuonna. Toisin kuin muissa Poh-
joismaissa Suomessa kiinteistökauppo-
jen määrä pysyi korkeana, vaikka trans-

aktiokohtainen volyymi ei noussut niin 
korkeaksi kuin esimerkiksi naapuri-
maassa Ruotsissa. Muiden Pohjoismai-
den tapaan Suomenkin kiinteistömarkki-
noiden hyvän vireen odotetaan jatkuvan 
tulevina vuosina. 

Pohjoismaiden vuoden 2019 transaktio-
volyymin yksi keskeinen ajuri olivat sen 
sijaan Ruotsin vahvat kiinteistömarkki-
nat, joiden 218 miljardin Ruotsin kruu-
nun (noin 20,6 miljardin euron) trans-
aktiovolyymi oli ennätyskorkea. Sitä 
tukivat lukuisat suuret kaupat, kuten 
Vonovian Hembla-hankinta ja SBB:n 
Hemfosa-hankinta. Useat merkittävät 
logistiikkaportfoliot vaihtoivat myös 

omistajaa vuonna 2019, ja muut seg-
mentit säilyttivät suosionsa sijoittajien 
keskuudessa. 

Norja ei yltänyt aivan Ruotsin tasolle 
vuonna 2019, mutta saavutti kuiten-
kin aiempien vuosien tasonsa. Koko-
naistransaktiovolyymi oli 91 miljardia 
Norjan kruunua (9,2 miljardia euroa), 
mikä nosti Norjan Pohjoismaiden toi-
seksi suurimmaksi transaktiomarkki-
naksi. Norjan volyymiä ajoi kotimainen 
kiinteistökysyntä. Norjassa nähtiin myös 
Pohjoismaiden vuoden suurin yksittäi-
sen kiinteistön kauppa, kun DNB Liv osti 
Oslossa sijaitsevan Midtbyggetinä tun-
netun toimistorakennuksen SBB:ltä 445 
miljoonalla eurolla.  

POHJOISMAIDEN 
KIINTEISTÖMARKKINAT

 Adam Tyrcha
  Head of Research
Newsec in Sweden

adam.tyrcha@newsec.se

Maailmantalous on horjunut vuoden 2020 alussa viime vuoden tavoin. 
Kiinan ja USA:n kauppasota, Hongkongin poliittinen epävarmuus ja päät-
tymättömältä vaikuttava brexit-prosessi ovat johtaneet varovaisuuteen 
maailmanmarkkinoilla. Tämä on aiheuttanut epävarmuutta myös Poh-
joismaissa ja Baltiassa. BKT:n kasvu jäi kaikissa Pohjoismaissa alle kah-
den prosentin vuonna 2019. Vaikka Pohjoismaissa ja Baltiassa markkinat 
ovat yleensä vakaat, ne eivät ole vuoden 2008 finanssikriisiä edeltäneellä 
tasolla. Siksi sijoittajat ovat olleet aiempaa varovaisempia suhteellisen 
positiivisista tulevaisuudennäkymistä huolimatta.

Tanskan transaktiovolyymi ei yltänyt 
aivan muiden maiden tasolle. Kokonais-
volyymi oli vahvan viimeisen vuosinel-
jänneksen päättyessä 55 miljardia Tans-
kan kruunua (7,3 miljardia euroa) hei-
komman alkuvuoden jälkeen. Kansain-
väliset sijoittajat osoittavat kuitenkin 
yhä kiinnostusta Tanskan markkinoita 
kohtaan, ja vuodesta 2020 odotetaan 
vahvaa.

Baltian maat ovat vetäneet sijoittajia 
puoleensa, ja vuoden 2019 transaktio-
volyymi oli noin 800 miljoonaa euroa. 
Vuoden 2019 aikana tehtiin historian 
suurin toimistotransaktio Baltiassa, kun 
Deka osti Quadrum BC -toimistokiinteis-
tön norjalaiselta Schage Eiendom AS:lta 
156,1 miljoonalla eurolla. Kohde sijaitsee 

Vilnan CBD-alueella ja siinä on yli 44 000 
neliötä vuokrattavaa pinta-alaa. Baltian 
transaktiovolyymiä on vaikea ennakoida 
pienempien markkinoiden ja transaktio-
määrien vuoksi. Pohjoismaisten sijoitta-
jien kiinnostus on kuitenkin ollut vahvaa 
viime vuosina ja sen odotetaan jatkuvan 
vuonna 2020.

Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoiden 
tulevaisuudennäkymät ovat positiiviset. 
Yleisesti talouden hidastuminen voi-
daan nähdä sekä riskinä että mahdolli-
suutena. Turvalliset, pitkän aikavälin ja 
suhteellisen korkeiden tuottojen sijoi-
tukset moniin kiinteistötyyppeihin Poh-
joismaissa houkuttelevat todennäköi-
sesti edelleen sijoittajia, erityisesti kun 
osake- ja obligaatiomarkkinat horjuvat. 

Vaikka jonkinasteinen riski on olemassa, 
Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoille 
ennustetaan vahvoja vuosia, ja Newsec 
ennakoi aktiivista kaupankäyntiä useilla 
markkinoilla.
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Uudet rakenteilla olevat infrahankkeet 
ja osamarkkinoiden sisään rakentuva 
palveluverkosto kasvattavat kysyntää 
kehittyvillä sekä ennestään vahvoilla 
osamarkkinoilla. Sijoittajat uskovat 
varsinkin raideliikenteeseen, joka pit-
källä aikavälillä muovaa alueiden välistä 
dynamiikkaa merkittävästi.

Toimitilarakentaminen hiljenee samalla 
kun odotukset talouskasvusta ovat las-
keneet. Tänä vuonna pääkaupunkiseu-
dulle rakentuu uutta toimistotilaa vielä 
yli 100 000 m2, mutta seuraavien vuo-
sien aikana tahti hidastuu merkittävästi. 
Liiketilojen osalta rakentaminen hidas-
tuu huomattavasti jo tänä vuonna.

TOIMISTOT KEILANIEMESSÄ JA 
LEPPÄVAARASSA KIINNOSTAVAT 
SIJOITTAJIA
Helsingin ydinkeskustan matala tuotto-
taso on saanut niin kansainvälisten kuin 
kotimaistenkin sijoittajien katseet kään-
tymään muille vahvoille ja perinteisille 
osamarkkinoille. Esimerkiksi Leppävaa-
ran ja Perkkaan toimistomarkkinat oli-
vat vuoden 2019 aikana poikkeuksel-
lisen aktiivisia – merkittäviä toimisto-
transaktioita tehtiin peräti 12, ja niiden 
kokonaisvolyymi oli jo yli  300 miljoonaa 
euroa. Merkille pantavaa on, että suu-
rimmassa osassa kaupoista ostajana on 
ollut kotimainen rahasto tai institutio-
naalinen sijoittaja. Esimerkiksi vuoden 
lopulla Erikoissijoitusrahasto eQ Liike-
kiinteistöt osti Amundi Real Estaten hal-
linnoimalta rahastolta Alberga Business 
Parkin B- ja C-rakennukset.

Myös Keilaniemi perinteisenä prime-toi-
mistomarkkinana kehittyy tulevaisuu-
dessa, kun Keilaniemenrannasta kas-
vaa uusi palveluiden keskittymä. Uudet 
ravintolat, päiväkoti ja hotelli tuovat toi-
mistomarkkinoillekin uuden ulottuvuu-
den. Yhdessä tulevaisuudessa raken-
tuvien asuinkiinteistöjen kanssa tämä 
muovaa alueesta entistä kiinnosta-
vamman kokonaisuuden. Tällä hetkellä 

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: PÄÄKAUPUNKISEUTU

SIJOITUSKYSYNTÄ VOIMISTUU HELSINGIN KESKUSTAN ULKOPUOLELLA
PÄÄKAUPUNKISEUTU 

Pääkaupunkiseudun kiinteistömarkki-
noihin kohdistuva kysyntä on huipus-
saan. Helsingin ydinkeskustan kiin-
teistöjen korkea hintataso ja alhaiset 
tuottovaatimukset saavat sijoittajat 
etsimään kohteita myös muilta osa-
markkinoilta. 
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alueelle on suunnitteilla yli 50 000 m2 
uutta toimistotilaa. Loppuvuonna sak-
salainen HANSAINVEST myi Erikoissijoi-
tusrahasto Evli Vuokratuotolle Koneen 
nykyisen 7 300 m2 pääkonttorikiinteis-
tön Keilaniemessä.

Sekä Keilaniemen että Leppävaaran 
kiinnostavuutta lisää vielä vuonna 2024 
valmistuva Raide-Jokeri, joka edistää 
alueiden saavutettavuutta merkittävästi.

NCC alkaa rakentaa Keilaniemeen maa-
liskuussa 10 000 m2 Next-toimistokiin-
teistöä, josta tulee Fiskars Groupin uusi 
pääkonttori. Newsec toimi vuok-rauk-
sessa NCC:n välittäjänä.

Osamarkkinoiden sisällä – varsinkin Lep-
pävaarassa – kohteiden sijoituskysyntä 
kuitenkin vaihtelee paljon. Prime-koh-
teissa tuottovaatimustaso on laskenut 

Leppävaarassa jo viiden prosentin pin-
taan, kun heikompien kohteiden tuotto-
vaatimustasot ovat reilusti päälle kah-
deksan prosenttia. 

Tämän vuoden merkittävimpinä toimis-
tohankkeina pääkaupunkiseudulle val-
mistuvat Tripla Workery -toimistokiin-
teistöt Pasilaan, Kaupunkiympäristö-
talo Kalasatamaan sekä Vallilaan Fred-
riksbergin B- ja C-toimistotalot, jotka 
NCC myi saksalaisen KanAm Grund 
Groupin hallinnoimalle rahastolle n. 64 
miljoonalla eurolla. Nämä uudet toimiti-
lahankkeet yhdessä laadukkaan uudis-
asuntotuotannon kanssa vahvistavat 
Pasila–Vallila–Kalasatama-akselin pal-
veluverkostoa entisestään. 

LIIKETILAMARKKINAT 
HAKEVAT MUOTOAAN
Uusien kauppakeskusten, Mall of Triplan 
ja Ainoan III-vaiheen valmistumisen jäl-
keen rakenteilla olevan liiketilan määrä 
on laskenut voimakkaasti. Merkittä-
vimmistä hankkeista lähipalvelukeskus 
Hertsi valmistuu maaliskuussa Hertto-
niemeen. Syksyn aikana vahvistui, että 
Skanska rakentaa Cityconille Espoonlah-
teen kauppakeskus Lippulaivan, johon 
kuuluu myös uusi bussiterminaali.

Liiketilarakentamisen suman jälkeen 
tunnelmat markkinoilla ovat odottavat, 
kun sijoittajat tähyävät, mitkä keskuk-
sista menestyvät verkkokaupan kas-
vusta huolimatta. Toisin sanoen kiin-

nostavaa on, kuinka kauppakeskukset 
asettuvat kuluttajien arkeen ja kuinka 
kulutuskysyntä kehittyy. Pääkaupunki-
seudun päivittäistavarakauppavetoiset, 
vakioasiakaskunnan omaavat ja liiken-
teen solmukohdissa sijaitsevat kauppa-
keskukset ovat kiinnostavia niin lyhyellä 
kuin pitkälläkin tähtäimellä – kunhan liike-
keskuksen markkinointi, brändäys ja kau-
pallinen konsepti toimivat tehokkaasti.

Uuden ulottuvuuden pääkaupunkiseu-
dun liiketilamarkkinoihin tuo Helsinki 
Outletin valmistuminen Vantaan Portti-
puistoon. Pääkaupunkiseudun ensim-
mäisen outlet-kylän alku on ylittänyt 
odotukset, joten outlet-konseptille on 
ollut selkeästi kysyntää markkinoilla.

AVIAPOLIKSEN VETOVOIMA 
KASVAA JA KEHYSKUNTIEN 
LOGISTIIKKAOSAMARKKINAT 
KEHITTYVÄT
Helsingin seudun logistiikkamarkkinat 
painottuvat vahvasti muutamille osa-
markkinoille. Sijoittajien ja vuokralais-
ten näkökulmasta kysytyimpiä ovat 
Vantaalla Aviapoliksen läheisyydessä 
olevat osamarkkinat – Viinikanmetsä, 
Viinikkala ja Koivuhaka sekä Helsin-
gissä Vuosaari, jossa logistiikkatiloissa 
on tällä hetkellä jonkin verran vajaa-
käyttöä. Pääkaupunkiseudun parhai-
den logistiikkakohteiden tuottovaati-
mustasot ovat laskeneet viime vuosien 
aikana lähelle viittä prosenttia. Mielen-
kiintoisia ovat myös valta- ja kehäteiden 

varsilla sijaitsevat osamarkkinat, kuten 
Vantaan Hakkila. Loppuvuodesta YIT 
teki sopimuksen kansainvälisen sijoitus-
yhtiön kanssa kolmesta logistiikkakoh-
teesta, joiden yhteenlaskettu vuokrat-
tava pinta-ala on noin 30 100 m2. Kaksi 
kohteista sijaitsee Viinikkalassa ja yksi 
Hakkilassa.

Alkuvuoden aikana SRV ja Sagax Fin-
land puolestaan tekivät sopimuksen len-
tokentän läheisyydessä sijaitsevasta  
10 000 m2 kokoisesta Lumijälki 2 -logis-
tiikkakeskuksesta, johon päävuokralai-
siksi tulevat Geberit Oy ja Fazer Food 
Services Oy. Hankkeen kokonaisarvo on 
noin 23 miljoonaa euroa ja se valmistuu 
alkuvuodesta 2021.

Kehyskunnissa pääteiden varsilla sijaitse-
vat Keravan Kercan ja Tuusulan Jusslan 
alueet ovat kiinnostavia vuokralaisten 
näkökulmasta. Nurmijärvellä sijaitseva 
Ilvesvuoren teollisuusalue puolestaan 
kehittyy, kun sen pohjoispuolelle on kaa-
vailtu 100 000 m2 toimitilarakentamista. 

Myös kevytteollisuus- ja varastokiinteis-
töihin kohdistuva kysyntä on voimistu-
nut edelleen. Marraskuussa Erikoissijoi-

tusrahasto OP-Vuokratuotto osti Green-
foodilta modernin elintarviketeollisuu-
den tuotanto- ja varastokohteen Helsin-
gin Kivikosta. Greenfoodin tytäryhtiö 
Salico Oy jää 6 400 m2 tiloihin pitkäai-
kaiseksi vuokralaiseksi. Aktiivitilat osti 
puolestaan Espoon Kauklahden teolli-
suusalueelta 5 500 m2 kiinteistön, josta 
suurin osa on teollisuus- ja varastotilaa.

SIJOITTAJA- JA VUOKRALAIS-
KYSYNTÄ ASUNTOMARKKINOILLA 
JATKUU VOIMAKKAANA
Pääkaupunkiseudun asuntomarkkinat 
pitävät vahvasti pintansa suuresta raken-
nusvolyymistä huolimatta. Sekä sijoitus- 
että vuokralaiskysyntä on edelleen todella 
vahvaa. Alueelliset erot varsinkin vuokra-
laismarkkinoilla ovat pieniä – tyhjiä vuok-
rakäytössä olevia asuntoja on vähän.

Tällä hetkellä ammattimaisten sijoitta-
jien asuntokohteita on rakenteilla erityi-
sesti Helsingin Jätkäsaaressa ja Kalasa-
tamassa sekä Espoon Vermonniityssä 
Leppävaaran lähellä. Syksyllä esimerkiksi 
Bonava sopi ICECAPITAL Housing Fund 
V:n kanssa 71 asunnon rakentamisesta 
Vermonniittyyn. Tunnusomaista edellä 
mainituille kasvaville alueille ovat hyvät 

kulkuyhteydet ja kattava palveluverkosto.

Eräs merkittävä asuntoportfoliokauppa 
pääkaupunkiseudulla tehtiin, kun Elite 
Alfred Bergin kiinteistörahasto osti lop-
puvuodesta YIT:ltä 120 asuntoa 28 mil-
joonalla eurolla. Erikoissijoitusrahasto 
LähiTapiola Sijoituskiinteistöt teki puo-
lestaan hankesopimuksen usean eri toi-
mijan kanssa kolmesta asuinkiinteis-
töstä, joista kaksi sijaitsee pääkaupun-
kiseudulla.

Pääkaupunkiseudun 
parhaiden logistiikka-
kohteiden tuottovaati-
mustasot ovat 
laskeneet viime vuosien 
aikana lähelle viittä 
prosenttia. 

Kauri Melakari
Head of Data Science

Newsec in Finland
   040 359 3217

kauri.melakari@newsec.fi
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Helsingin keskusta nähdään yhä vakaana 
turvasatamana, joten sijoituskiinnostus 
on pysytellyt erittäin korkealla tasolla. 
Myytävänä olevia kohteita on kuitenkin 
rajallisesti. Core-kohteiden tuottovaa-
timukset ovat painuneet ennätysalhai-
siksi, ja sijoituskysyntä kohdistuu myös 
kehityskohteisiin. Parhaimpien prime-
kohteiden tuottovaatimustaso on kol-
men prosentin tuntumassa. Mikäli koh-
teita olisi enemmän tarjolla sijoittajille, 
olisi niiden kysyntä edelleen kovaa ja 
hintaennätyksiä todennäköisesti rikot-
taisiin.

Loppuvuoden suurin kiinteistökauppa 
ydinkeskustan alueella tehtiin, kun 
Sponda myi 8 300 m2 Aleksi-Hermes-
toimisto- ja liiketilakiinteistön osoit-
teessa Aleksanterinkatu 19 saksalai-
selle Union Investmentille. Kauppahinta 
oli noin 148 miljoonaa euroa, joten neliö-
hinnaksi muodostui ennätyksellisesti 
noin 18 000 euroa.

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: HELSINGIN KESKUSTA

KIINNOSTUS HELSINGIN KESKUSTAA KOHTAAN ON EDELLEEN RUNSASTA
Muita loppuvuoden merkittävämpiä kiin-
teistökauppoja keskusta-alueella ovat 
olleet Conficapin ostama Kalevankatu 9 A 
Kampissa, Leasedealin ostama Meri-
tullinkatu 33 Kruununhaassa, Dagma-
rinkatu Real Estaten ostama Dagmarin-
katu 6 Töölössä sekä Union Investmen-
tin ostama Marttatalo Töölössä, osoit-
teessa Lapinlahdenkatu 3. Huomatta-
vaa on, että kaikki edellä mainitut koh-
teet ovat pienehköjä, korkeintaan noin 
5 000 m2 kiinteistöjä tai kehityskohteita.

Varma, eteläkorealaiset NH Invest-
ment & Securities (NHIS) ja Shinhan 
Investment Corp. ostivat Helsingin Val-
lilassa sijaitsevan OP Osuuskunnan noin  
75 000 m² kokoisen kiinteistökorttelin. 
Kiinteistön kauppahinta oli 480 miljoo-
naa euroa. Transaktio oli niin sanottu 
sale-and-leaseback, sillä OP jatkaa toi-
mintaansa tiloissa pitkäaikaisella vuok-
rasopimuksella. 

Ruoholahdessa on vaihtanut omistajaa 
Itämerenkatu 9 –toimistokiinteistö. Koh-
teen osti Keskinäinen työeläkevakuu-
tusyhtiö Varma DWS:n hallinnoimalta 
rahastolta. Kauppahinta oli noin 24 mil-
joonaa euroa.

KESKUSTAN 
TOIMISTOTILAT TÄYNNÄ
Keskustan toimistotiloihin kohdistuu 
edelleenkin erittäin hyvää vuokralaisky-
syntää, vajaakäyttöasteet ovat matalia 
ja vuokratasot nousussa. Tällä hetkellä 
Helsingin CBD-alueen vajaakäyttöaste 
on hieman alle seitsemän prosenttia.

Vuonna 2023 vapautuu Stora Enson 
vanha Sokeripalanakin tunnettu pää-
konttori Katajanokalla yhtiön muutta-
essa uuteen puurakenteiseen toimisto-
kiinteistöön, joka rakennetaan nykyisen 
pääkonttorin viereen. Hankkeen koko-
naislaajuus on noin 20 000 m2, josta 

Helsingin keskustan kiinteistömarkkinat ovat edelleen erittäin houkuttelevat niin sijoittaja- kuin vuokrausnäkökulmas-
takin. Tuottovaatimukset ovat historiallisen alhaiset, vajaakäyttöasteet matalia ja vuokratasot edelleen nousussa. 
Pulaa alkaakin olla sekä sopivista sijoituskohteista että vapaista toimitiloista.

KUVA: ARKKITEHTUURITOIMISTO B&M OY
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ristö kehittyy ja muuttuu olennaisesti. 
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan 
liiketoimintaa ja varallisuutta operoiva 
Ylva rakennuttaa Kolmannen linjan, Sil-
tasaarenkadun ja Porthaninkadun kul-
maan hotellin, toimistotiloja ja kansain-
välisille tutkijoille suunnatun asuinta-
lon. 20 800 kerrosneliömetrin kokoisen 
Lyyra-hankkeen on tarkoitus valmistua 
vuonna 2022 vanhojen Kallion virasto-
talojen tilalle. Tulevaisuudessa Hakanie-
men alue muuttuu edelleen, kun Kruu-
nusillat-hanke yhdistää Helsingin kan-
takaupungin ja Laajasalon Kruunuvuo-
renrannan. Kokonaisuudessa on kolme 
siltaa, joilla kulkee raitiotie, pyörätie ja 
jalankulkuväylä. Reitti kulkee Hakanie-
men, Kalasataman eteläosan ja Korkea-
saaren kautta.

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: HELSINGIN KESKUSTA

KAMPPI

RUOHOLAHTI

TÖÖLÖ

reilu neljännes tulee Stora Enson käyt-
töön. Lisäksi taloon tulee hotelli ja pie-
nempiä toimistotiloja.

KÄYNNISSÄ MUUTAMIA 
MERKITTÄVIÄ KEHITYSHANKKEITA
Keskusta-alueella on käynnissä muu-
tamia merkittäviä kehityshankkeita. 
Näistä tunnetuin ja suurin on Garden 
Helsinki -hanke, jossa Nordenskiöldinka-
dun varteen on suunnitteilla tapahtuma-, 
liike-, hotelli- ja asuintiloja.

Hakaniemessä Antilooppi on aloittanut 
Siltasaari 10:n peruskorjaus- ja uudisra-
kennushankkeen samalla, kun Helsingin 
kaupunki peruskorjaa parhaillaan Haka-
niemen kauppahallia. Muutaman vuo-
den kuluttua Hakaniemen torin ympä-

Pekko Horttana
Valuation Advisor

Newsec 
050 531 1426

pekko.horttana@newsec.fi

CBD

Kampissa YIT ja Keva ovat kehittämässä 
entisen Marian sairaalan tiloihin yli 
70 000 m2 kokoista start-up-keskitty-
mää yli 4 000 työntekijälle. Lisäksi kes-
kusta-alueella on käynnissä tai suunnit-
teilla useita pienempiä kehityshankkeita, 
erityisesti toimistokiinteistöjen saneeraus-
hankkeita sekä hotellihankkeita.

HOTELLIKAPASITEETTI KASVAA 
KESKUSTASSA EDELLEEN
Helsingin keskustaan on viime vuo-
sina rakennettu useita uusia hotelleja, 
mukaan lukien juuri avattu 430 huo-
neen hotelli Pasilan Triplaan. Rakenteilla 
on lisäksi muun muassa  noin 500 huo-
neen Asemahotelli Helsingin rautatie-
asemalla. Molemmissa hankkeissa sijoit-
tajana on Exilion Management Oy:n hal-
linnoima Exilion Asemahotellit Ky. Jou-
lukuussa tiedotettiin, että uuden ylioppi-
lastalon ja vanhan hotelli Seurahuoneen 
kortteliin avautuu uusi 224 huoneen 
Grand Hansa Hotel -nimeä kantava 
hotelli vuonna 2024. Kohdetta kehit-
tää Ylva. Se on tehnyt tiloista vuokra-
sopimuksen Primehotelsin kanssa, joka 
tulee operoimaan hotellia kansainväli-
sellä Hyatt-brändillä.

Tulevaisuudessa Hakaniemen alue muuttuu 
edelleen, kun Kruunusillat-hanke yhdistää 
Helsingin kantakaupungin ja Laajasalon 
Kruunuvuorenrannan.

Alkuvuonna osoitteeseen Unioninkatu 
14 avautuu 117 huoneen Hotel U14, joka 
tulee osaksi Marriotin Autograph Col-
lection -ketjua. Entisen toimistokiinteis-
tön omistaa Barings Real Estate, joka 
osti sen Talonrakennusteollisuus ry:ltä 
vuonna 2017. Lisäksi Varman omista-
maan entiseen Euroopan kemikaaliviras-
ton taloon Annankatu 18:ssa on tulossa 
350 huoneen hotelli ja Jätkäsaareen 
puolestaan 173 huoneen ART Hotel Hel-
sinki. Hankkeessa käyttäjänä on Pri-
mehotels ja sijoittajana Fennian hallin-
noima Terrieri Kiinteistöt Ky. Jätkäsaa-
ressa on parhaillaan suunnitteilla kaikki-
aan viisi hotellihanketta.

VANHOJA TOIMISTOJA 
MUUTETAAN ASUINKÄYTTÖÖN
Keskusta-alueella ei ole tehty merkit-
täviä asuntokohteiden kauppoja, mutta 
se kertoo lähinnä sijoitustarjonnan puut-

teesta kuin kysynnän heikkoudesta. 
Uudistuotanto keskittyy vahvasti Jät-
käsaareen ja Kalasatamaan, ja asun-
noista suuri osa tulee ammattimaisten 
sijoittajien omistukseen. Tällä hetkellä 
alueille kohteita rakennuttavat muun 
muassa Sato, Avara ja Helsingin kau-
punki.

Konversioita toimistoista asunnoiksi 
sekä vanhojen asuinkiinteistöjen sanee-
rauksia tehdään edelleen. Näistä mer-
kittävimpiä on Keskon entisen pää-
konttorin saneeraus Katajanokalla. 
Lisäksi Suomen Punainen Risti myi pit-
kään omistamansa Merikatu 5:n kesällä 
Grand Horizon Helsingille. Kiinteistöön 
on tulossa peruskorjauksen jälkeen 
huippuluokan omistusasuntoja, mutta 
kohde on vielä toistaiseksi vuokra-asun-
tokäytössä.

KUVA: SILTASAARI 10, ANTILOOPPI

JÄTKÄSAARI

KATAJANOKKA

KRUUNUNHAKA

HAKANIEMI

KALASATAMA

PASILA
KRUUNUSILLAT-RAITIOTIE
(SUUNNITTEILLA) VALLILA
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Tampereen seudun kiinteistömark-
kinoilla kuumin kehitysvaihe alkaa 
tasaantua. Meneillään olevien pitkä-
aikaisten rakennusprojektien koko-
naisvaikutukset kiinteistömarkkinoi-
hin nähdään vasta tulevina vuosina.

Toimistojen vuokramarkkinoilla prime-
kohteista on pulaa, ja toimitilat vuok-
rataan usein erittäin nopeasti. Asun-

TOIMISTOMARKKINOIHIN 
KOHDISTUU KYSYNTÄÄ
Vuoden 2019 merkittävin toimisto-
kauppa Tampereen alueella tehtiin, kun 
Technopolis myi 33 000 neliön Mediapo-
lis-kampuksen ruotsalaiselle Hemfosa 
Fastigheterille. Muita suuria toimisto-
transaktioita ei Tampereella ole het-
keen tapahtunut. Tämä johtuu suurelta 

tomarkkinoilla heikompien kohteiden 
kysyntä alkaa hiljentyä ja myyntiajat 
pitenevät. Ammattimaiset sijoittajat 
ovat edelleen hyvin kiinnostuneita Tam-
pereen seudusta, mutta kotiläksyt teh-
dään huolella tarkastelemalla alueiden 
vetovoimaa sekä nykyistä ja tulevaa tar-
jontaa.

osin siitä, etteivät alueen prime-kohteet 
päädy markkinoille. Näkemyksemme 
mukaan prime-kohteiden tuottovaati-
mustaso on noin 5,5 prosentin luokkaa, 
mikä on huomattavasti korkeampi taso 
kuin pääkaupunkiseudun prime-osa-
markkinoiden parhaimmilla kohteilla 

– korkeampi tuotto lisää oletettavasti 
sijoittajakysyntää vakailla markkinoilla.

Sijanneiltaan parhaimmat ja laadultaan 
moderneimmat tilat löytävät nope-
asti uudet vuokralaiset. Halutuimmista 
tiloista on nähty jopa kilpailua vuokra-
laisehdokkaiden välillä. Vuoden 2020 
aikana valmistuvien uudiskohteiden, 
Technopolis Asemakeskuksen ja Spon-
dan Ratinan Toimistojen, tilat ovat val-
mistuessaan lähes täyteen vuokratut. 

Tampereen bruttovuokratasojen usko-
taan kuitenkin pysyvän maltillisina, sillä 
uudiskohteiden valmistuminen vapaut-
taa toimistoja vanhemmasta tilakan-
nasta samalla, kun IT-alan työvoiman 
niukka saatavuus hillitsee tilatarpeita.

Vanhemman tilakannan vapautumi-
nen antaa omistajille mahdollisuuden 
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tilojen kehittämiseen. Kysyntä on vil-
kasta myös vanhemmille mutta moder-
nisoiduille tiloille, joiden vuokrataso 
on prime-kohteita alhaisempi. Näissä 
kohteiden sijainti on kysyntää vahvasti 
ohjaava tekijä.

Suurimmat rakennusprojektit sijoittu-
vat kaupungin keskustaan, jossa myös 
nähdään suurinta vaihtuvuutta toimis-
tokäyttäjissä. Myös perinteiset tampe-
relaiset toimistoalueet, Hatanpää, Her-
vanta ja Kaupin Finnmedin alue jatkavat 
vahvaa markkinavirettä, ja hyviä vapaita 
toimistotiloja voi olla haastavaa löytää. 
Esimerkiksi Pirkanmaan sairaanhoito-
piiri on ottanut käyttöönsä runsaasti 
uusia tiloja Finnmedin alueella.

LIIKETILOJEN VUOKRAUS 
PIRISTYMÄSSÄ
Pitkään jatkunut raitiotielinjan rakenta-
minen alkaa olla päätöksessään keskus-
tan alueella. Hämeenkadun osalta jäl-
jellä on enää Hämeensillan ja Keskusto-
rin vaiheet. Kivetysten valmistuminen ja 
työmaa-aitojen poistuminen on siistinyt 

katukuvan ja vapauttanut kulkureitit jäl-
leen kävelijöiden käyttöön. Tämä näkyy 
myös liiketilojen vuokrauksessa, joka on 
selvästi piristynyt Hämeenkadulla. Eri-
tyisesti ravintolakysyntä on vahvaa, ja 
uusia ravintolatoimijoita onkin ilmesty-
nyt katukuvaan.

Tampereen kaupunginvaltuusto teki 
marraskuussa 2019 päätöksen raitio-
tien Hatanpään haaran rakentamisesta 
samassa aikataulussa projektin ensim-
mäisen vaiheen kanssa. Rakentamisalu-
eella sijaitsevat kauppakeskukset Koski-
keskus ja Ratina säästynevät kuitenkin 
suuremmilta haittavaikutuksilta, sillä 
autoilijoille ja jalankulkijoille taataan 
turvalliset kulkureitit kauppakeskuk-
siin. Rakennusvaiheen voittajina voita-
neen pitää kuitenkin Aleksanterinka-
dun kivijalkayrittäjiä, sillä kaikki etelään 
suuntautuva linja-autoliikenne ohjataan 
Hatanpään valtatieltä Aleksanterinka-
dulle.

Tampereen kaupunkirakenne tiivistyy 
edelleen ja ruutukaava-alueella on käyn-

nissä useita asuntohankkeita, jotka täy-
dentävät ja korvaavat vanhaa rakennus-
kantaa. Tampereen Kannen ja areenan 
yhteyteen nousee kokonaan uusi laadu-
kas asuinalue. Tammelan ja Tullin kau-
punginosissa on käynnissä ja käynnis-
tymässä useita hankkeita, jotka tuovat 
valmistuessaan uusia, maksukykyisiä 
asiakkaita keskustan alueen liikkeisiin, 
ravintoloihin ja kauppakeskuksiin. 

Koska liiketilaa on niin hyvin tarjolla, on 
kilpailu vuokralaisista tiukkaa ja erottau-
tuminen vaatii työtä. Asiakkaiden muut-
tuva ostokäyttäytyminen ohjaa vuokra-
laisia hakemaan joustavia vuokraehtoja 
ja lyhyitä vuokrasopimuksia. Tiloihin ja 
seiniin ei aina olla valmiita investoimaan, 
ennen kun liikepaikkaa ja konseptin toi-
mivuutta on testattu pop-up-tyyppisellä 
ratkaisulla.

LOGISTIIKKAKOHTEITA 
ON NIUKASTI TARJOLLA 
Viime vuosina logistiikkatontteja on 
ollut tarjolla runsaasti Pirkkalan Lin-
nakalliossa ja Vaitissa. Pirkkalan tont-
titarjonnan hiipuessa katseet suuntau-
tuvat Tampereen, Nokian ja Ylöjärven 
kaupunkien alueille sijoittuvalle Kol-
menkulman teollisuusalueelle. Kolmen-
kulma on alkanut rakentua, ja se hou-
kuttelee yhteensä 850 hehtaarin alu-
eelle cleantech- sekä kiertotaloustoimi-
alojen yrityksiä. Nokian ja Ylöjärven alu-
eilla sijaitsevien tonttien varaustilanne 
on kohtuullisen hyvä. Tampereen puo-
lelle sijoittuvat tontit ovat varattavissa, 

mutta infran rakentaminen alueelle 
alkaa aikaisintaan vuonna 2021.

KYSYNTÄ HILJENEE 
ASUNTOMARKKINOILLA
Markkinasuhdanteiden kääntyminen 
alkaa näkyä yhä enemmän asuntomark-
kinoilla. Markkinoilla näkyy myös varo-
vaisuutta, eikä uusia asuntokohteita 
aloiteta yhtä nopeasti kuin aiemmin.

Järkevästi hinnoiteltujen ja hyvillä 
sijainneilla olevien kohteiden kuluttaja-
kysyntä on edelleen vahvaa, kun taas 
hieman sivummalla sijaitsevien kohtei-
den myyntiajat ovat pidentyneet. Kes-
kustan paraatipaikoille rakennetaan 
kuitenkin edelleen. Tampereen kanteen 
rakentuvasta Topaasista on alustavasti 
varattu noin puolet. Areenan viereen 
rakentuu niin ikään 17-kerroksinen, 217 
asuntoa käsittävä Tampereen Walles-
manni, jossa vapaata on vielä yli puolet.

Tampereen kiinteistömarkkinoilla tun-
nelmat ovat odottavaiset. Raitiotielinja 
ja Tampereen Kansi ja areena -hanke 

Sanna Eerilä-Vänni
Senior Advisor

Newsec
050 502 4639

sanna.eerila-vanni@newsec.fi

Tampereen kaupunki-
rakenne tiivistyy 
edelleen, ja ruutukaava-
alueella on käynnissä 
useita asuntohankkeita, 
jotka täydentävät ja 
korvaavat vanhaa 
rakennuskantaa.

muokkaavat alueen dynamiikkaa. Uudet 
raitiovaunupysäkit ja -linjat vaikuttavat 
ihmisten liikkumiseen, ja merkittävät 
rakennushankkeet nostavat uusia alu-
eita pinnalle, kun niiden vetovoima kas-
vaa uuden palveluverkoston myötä.

SAIRAALA

TULLI

MESSUKYLÄ

HERVANTA

RAITIOTIE VAIHE 1
(RAKENTEILLA)

RAITIOTIE VAIHE 2
(RAKENTEILLA)
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Vuonna 2019 kiinteistömarkkinat pysyi-
vät Varsinais-Suomessa vilkkaina. 
Kauppaa tehtiin niin Turun ydinkeskus-
tan liike- ja toimistorakennuksista kuin 
etäämmällä keskustasta sijaitsevista 
kiinteistöistäkin. Kokonaiset asuinker-
rostalot ovat edelleen sijoittajien kes-
kuudessa kysyttyjä kohteita, mutta 
myös yksittäisten asuntojen kauppa on 
käynyt hyvin. Varsinais-Suomen tär-
keimmät teollisuudenalat voivat hyvin ja 
tekevät alueelle myös lisäinvestointeja: 
muun muassa Valmet Automotive avasi 
Salon IoT Campuksen tiloissa uuden 
akkutehtaan, joka työllistää ensi vuo-
den aikana kokonaisuudessaan noin 300 
henkilöä. Saloon saattaakin tämän vuo-
den aikana syntyä akkuklusteri, jossa 
on mukana tutkimusta, tuotekehitystä 
ja valmistusta. 

Kokonaisuutena vuosi 2020 näyttää jat-
kuvan Varsinais-Suomen kiinteistömark-
kinoilla vauhdikkaana.

YDINKESKUSTASSA 
PULAA NYKYAIKAISESTA 
TOIMISTOTILASTA
Ydinkeskustassa on edelleen pulaa 
modernista toimistotilasta, ja tulijoita 
on enemmän kuin tilaa on tarjolla, jos on 
valmis tinkimään autopaikoista. Toripar-
kin valmistuminen tuo kuitenkin tähän 
helpotusta. Uudet toimistotilat keskit-
tyvät Kupittaan alueelle, jonne nousee 
uusi ammattikorkeakoulun kampusra-
kennus ja Veritaksen uusi pääkonttori: 
kummassakin on tilaa myös ulkopuoli-
sille vuokralaisille. Lähistölle on tulossa 
Turun yliopistollisen keskussairaalan 
T3-sairaala, ja suunnitteilla on myös 
uusi psykiatrinen sairaala. Sairaala- ja 
yliopistomaailmaa sekä koko Kupittaata 
palvelee tulevaisuudessa alueelle raken-
nettava Sokos-hotelli.

Sijoittajien keskuudessa Turun ydin-
keskustan ja Kupittaan alueen toimis-
tot koetaan hyvin kiinnostaviksi. Ydin-

keskustassa tuottovaatimus on noin 
kuuden prosentin luokkaa, jopa allekin, 
Kupittaalla hivenen korkeampi. Turun 
keskustan nykyaikaisten toimistotilo-
jen bruttovuokrataso on paikoitellen jo 
luokkaa 25 €/m2/kk. Hintatasossa on 
kuitenkin suurta vaihtelua riippuen tilan 
sijainnista ja kunnosta, eikä 15 €/m2/kk 
vuokratasokaan ole mitenkään poik-
keuksellinen. Kupittaan alueen vuokra-
tasot ovat 23–25 €/m2/kk, ja tilat ovat 
poikkeuksetta hyväkuntoisia.

Toimistorakentamisen laajentuminen 
Itäharjun puolelle on vain ajan kysy-
mys. Kupittaan alueen tonttivaranto on 
pian lopussa, ja Itäharjun vanhat teolli-
suusrakennukset saavat siirtyä uusien 
toimistotalojen tieltä. Turun kaupunki 
suunnittelee uuden kaupungintalon 
rakentamista keskustan alueelle, ja 
suunnitelman toteutuminen vapauttaa 
toimistotilaa ydinkeskustasta. Edelleen 
näyttää vahvasti siltä, että toimistotilat 
keskittyvät tulevaisuudessakin Kupittaa–
Itäharju-alueelle ja keskustaan. Muualle-
kin saattaa nousta yksittäisiä toimisto-
rakennuksia, mutta toimistot keskittyvät 
paikkoihin, joissa on riittävästi palve-
luita ja yhteistoimintaverkostoa raken-
nuksissa työskenteleville ihmisille.

LIIKETILAMARKKINOILLA 
SUURIA KYSYMYSMERKKEJÄ
Vähittäiskaupan epävarmat näkymät 
painavat liiketilamarkkinoiden odotuk-
sia ja liikekiinteistöjen suosiota sijoitta-
jien keskuudessa. Verkkokaupan kasvun 
ja kuluttajakäyttäytymisen muutosten 
vaikutusten arviointi tuo liiketilainves-
tointeihin suuren kysymysmerkin. Big 
box -myymälätkään eivät sijoittajia enää 
välttämättä kiinnosta, jos sijainti on 
etäinen ja vuokralaisten toiminnan tule-
vaisuus koetaan epävarmaksi. Hyvän 
sijainnin ja hyvän vuokralaiskoostumuk-
sen omaavat kiinteistöt kiinnostavat kui-
tenkin edelleen. Esimerkiksi Trevianin 
hallinnoima rahasto Trevian Suomi Kiin-

KIINTEISTÖT KIINNOSTAVAT SIJOITUKSENA MYÖS VARSINAIS-SUOMESSA

TURKU
Työttömyys laskee, työntekijämäärät ovat kasvussa, telakka- ja autoteollisuus 
vetävät, IT-sektori ja lääketeollisuus ovat vauhdissa – siinä Varsinais-Suomen 
viime vuosien kasvun ajurit. Kun korot ovat edelleen matalalla, korkosijoitus-
ten tuotto heikkoa ja osakesijoitukset paikoitellen riskipitoisia, ovat vakaata 
tuottoa antavat kiinteistösijoitukset nousseet houkuttelevaksi sijoitusmuo-
doksi myös Varsinais-Suomessa.
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teistöt I osti liikekiinteistön Salosta van-
han ykköstien varrelta, Halikon Prisman 
vierestä. Kohde on valmistunut vuonna 
2009, ja sen vuokrattava ala on noin 
20 000 m2. Kohteen ankkurivuokra-
laisina toimivat Tokmanni ja Puuilo, ja 
lisäksi kohteessa on kaksi muuta käyt-
täjää. Päivittäistavarakauppakiinteistöt 
ovat sijoittajien keskuudessa edelleen 
hyvin kiinnostavia.

Turun keskustassa kauppa keskittyy 
Hansakortteliin ja kävelykadun varrelle. 
Hansakorttelin kunnostus valmistui 
marraskuussa, ja uusina vuokralaisina 
aloittivat muun muassa Taco Bell, mies-
ten muodin liike VOLT, Hansakortteliin 
palaava Dressman, Golla, Change Lin-
gerie ja Muumin Shop. Hansakorttelissa 
toimii nyt 135 liikeyritystä.

Toriparkin työmaa, hotelli Hamburger 
Börsin purku ja uuden hotellirakennuk-
sen rakentaminen mullistavat keskustan 
jalankulku- ja bussiliikennettä aina vuo-
teen 2021 asti. Tämä aiheuttaa rakenta-
misen aikana vaikeuksia useille keskus-
tassa toimiville pienyrityksille; esimer-
kiksi Turun Kauppahallissa toimivien yri-
tysten liikevaihdot ovat laskeneet. Käve-
lykadun varrelle on keskittynyt muun 
muassa ravintoloita, optikkoliikkeitä 
ja vaatekauppoja, ja bruttovuokrataso 
vaihtelee 50 €/m2/kk molemmin puolin. 

Muutaman korttelin päässä ydinkeskus-
tasta vuokrataso jo puolittuu, ja on pai-
koitellen vain viidesosa ydinkeskustan 
vuokratasosta. 

LOGISTIIKKA NÄHDÄÄN 
TULEVAISUUDEN TOIMIALANA
Tavara liikkuu yhä enenevässä määrin 
kumipyörillä etenkin pääkaupunkiseu-
dulta Varsinais-Suomeen. Sijoittajien sil-
missä logistiikkakiinteistöt ovat erittäin 
kiinnostavia, ja logistiikka toimialana 
koetaan tulevaisuuden alaksi. Turussa 
ei ole montaa isoa logistiikkakiinteistöä, 
ja moni yritys joutuu toimimaan useam-
massa pienemmässä kiinteistössä, mikä 
ei tarjoa kasvumahdollisuuksia. Uudis-
rakentamisen ongelmana on edelleen 
logistiikkatoimialan tiukka kilpailu ja 
logistiikka-alan pienet katteet. Asiak-
kaiden sopimukset ovat lisäksi verrat-
tain lyhyitä, joten sitoutuminen uudis-
rakennuksen vaatimaan vuokratasoon 
pitkäksi ajaksi koetaan usein mahdotto-
maksi. Uudisrakentamiseen soveltuvia 
tontteja kyllä löytyy melko paljon. Turun 
seudulle rakennetut uudet isot logistiik-
kakiinteistöt ovatkin pääosin käyttäjien 
itsensä rakennuttamia.

Logistiikkakiinteistöt sijaitsevat pää-
asiassa Turun sataman alueella tai sen 
lähistöllä, Urusvuoressa ja Orikedon alu-
eella sekä Liedon Avannissa, josta on 

viime vuosina kehittynyt alueellisestikin 
merkittävä tuotanto-, varasto- ja logis-
tiikkatilojen keskittymä. Sijoittajien tuot-
tovaatimukset liikkuvat pääosin 8–10 
prosentin haarukassa, ja bruttovuokra-
taso on noin 4–6 €/m2/kk, uudemmissa 
rakennuksissa selvästi korkeampikin.

UUSIEN ASUNTOJEN 
RAKENTAMINEN RAUHOITTUU
Turun asuntomarkkinat ovat edelleen 
vilkkaat. Uutta asuinkerrostalojen ker-
rosalaa valmistui vuonna 2017 noin 
60 000 kerrosneliömetriä ja vuonna 
2018 jo noin 140 000 kerrosneliömet-
riä. Vuosi 2019 tasoittaa tilannetta, ja 
rakentaminen rauhoittuu tulevina vuo-
sina arviolta noin 100 000 kerrosneliö-
metrin tasolle. Turkuun muuttaa kuiten-
kin vuosittain 2 000 uutta asukasta, ja 
lisäksi noin 40 000 opiskelijaa pitävät 

Vesa Eronen
Regional Director

Newsec
040 552 9054

vesa.eronen@newsec.fi

osaltaan vuokra-asuntomarkkinat likvi-
dinä. Myös vuokra-asumisen suosio jatkaa 
kasvuaan verrattuna omistusasumiseen.

Turun kaupungilla on kaavoitettavana 
runsaasti maata asuintarkoituksiin. Kes-
keisimmät alueet ovat Linnakaupunki, 
Itäharju, Ratapihan/Logomon alue, Puk-
kila, Länsikeskus ja Vähä-Heikkilä. Kes-
kustan alueelle on rakennettu paljon 
pieniä asuntoja, ja sinne kaivattaisiinkin 
lisää suurempia asuntoja.

Prime-alueilla uusien yksiöiden brut-
tovuokrat ovat selvästi yli 20 €/m2/kk. 
Arvio on, että huippuvuokrien kasvu 
leikkaantuu ainakin osin, mutta koko-
naisuutena vuokratason lievä nousu jat-
kuu. Vanhojen asuntojen keskimääräiset 
neliöhinnat ovat myös jatkaneet nousu-
aan. Nousu on ollut vuositasolla noin 
kolmen prosentin luokkaa. Turun ydin-
keskustan uusien asuntojen hinnat pysy-

vät edelleen korkeina: keskimäärin talo-
kohtaisesti jopa yli 7 000 €/m2 ja kalliim-
mat asunnot 8 500 €/m2. Koska keskus-
tan asunnoissa hankintahinta on korkea 
ja vuokratuotto jää siten alhaiseksi, tar-
joaa asunnon odotettavissa oleva arvon-
nousu mahdollisuuden tuottoon. Kes-
kustan ulkopuolella uudisasuntojen hin-
tataso on 4 000–4 500 €/m2. Turku on 
edelleen asuntomarkkinoidenkin osalta 
kiinnostava sijoituskohde, ja asuntojen 
kokonaistuotto on koko maata ajatellen 
aivan kärkipäässä.

Niin kansainvälisten sijoittajien kuin 
kotimaisten institutionaalisten sijoitta-
jienkin kiinnostus Turkua kohtaan on 
pysynyt hyvällä tasolla. Turun seutu 
koetaan kehityksen myötä turvalliseksi 
sijoitusympäristöksi ja tuottotaso on 
korkeampi kuin pääkaupunkiseudulla. 
Kiinnostuksen kohteina ovat toimistot 
prime-paikoilla, päivittäistavarakaupat, 

hoivakiinteistöt, logistiikkakiinteistöt, 
asuinkerrostalot ja kaikki Turun ydinkes-
kustan kiinteistöt käyttötarkoituksesta 
riippumatta. Kiinteistökaupan kokonais-
volyymin odotetaan yhä pysyvän edellis-
ten vuosien tasolla.

Turun seutu koetaan 
kehityksen myötä 
turvalliseksi sijoitus-
ympäristöksi ja tuotto-
taso on korkeampi kuin 
pääkaupunkiseudulla.
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OULU
Keskustan työpaikkarakentamiseen kau-
punki tarvitsee yksittäisten kiinteistön-
omistajien apua, sillä kaupungilla ei juuri 
ole omaa tonttivarantoa eikä kehitys-
kohteita. Syntyvyyden laskiessa palve-
lukiinteistöjen segmentissä on haettava 
uusia suuntia, koska päiväkotirakenta-
minen hiipuu. Palveluasumisessa näh-
dään kasvavia mahdollisuuksia.

KESKUSTAN HEIKKO 
TOIMISTOTILATARJONTA OHJAA 
VUOKRALAISIA KESKUSTAN 
ULKOPUOLELLE
Oulun keskustan alueella on edelleen 
reilusti kysyntää tasokkaille toimistoti-
loille. Vuonna 2020 valmistuva Techno-
poliksen uusi toimistorakennus ja enti-
sen Danske Bankin tilojen muutostyöt 
eivät riitä, vaan kysyntää on edelleen 

uusille toimistotiloille. Lisärakentaminen 
mahdollistuu muutos- ja kehityshankkei-
den myötä, joten tarjolla on mielenkiin-
toinen ympäristö tuottoisillekin kehitys-
hankkeille, joskin riskinsietokykyä vaadi-
taan. Oulun alueen kasvava väestökehi-
tys tukee työpaikkarakentamista myös 
keskusta-alueelle.

Koska uudelle ja toimivalle toimistoti-
lalle riittää kysyntää, konversioita voi-
taisiin aloittaa hieman suuremmallakin 
riskillä. Vuokralaisten muuttoaikataulut 
ovat usein verrattain nopeita, ja vuok-
rauspäätöksissä painotetaan hankkeen 
uskottavuutta. Hyvätasoiset toimistoti-
lat vuokrataan nopeasti, ja vuokrasopi-
mukset  saadaan neuvoteltua  jopa 5-7 
vuoden pituisiksi. Bruttovuokrataso on 
jopa yli 20 €/m²/kk.

Keskustan heikko tilatarjonta ohjaa suu-
rempia vuokralaisia etäämmälle keskus-
tasta, mikä lisää sijoitusmahdollisuuksia 
myös muilla keskeisillä osamarkkinoilla. 
Joulukuussa OP-Vuokratuotto-erikois-
sijoitusrahasto osti yksityisten kiinteis-
tösijoittajien ryhmältä vastavalmistu-
neen toimistokiinteistön Oulun Limin-
gantullista. 6 800 m2 kohde tulee Lapti 
Groupin käyttöön.

Kontinkankaan alue näyttäytyy vuok-
ralaiskysynnän suhteen positiivisessa 
valossa. Myös Linnanmaan alueella on 
kysyntää suurille tiloille. Oulun ammat-
tikorkeakoulu siirtyy kuluvan vuoden 
aikana Linnanmaalle, jossa toimii jo 
Oulun yliopisto. Linnanmaan alueelle 
muodostuu näin mielenkiintoinen ympä-
ristö tutkimuksen ja kehityksen kan-

nalta. Oulun yliopisto on myös ilmoit-
tanut aloittaneensa selvitystyön uuden 
kiinteistöstrategian luomisesta. Selvi-
tystyön yhtenä vaihtoehtona on yliopis-
ton siirtyminen Oulun keskustaan. 

Yksi merkittävä kiinteistötransaktio teh-
tiin loppuvuonna, kun Technopolis myi 
Kontinkankaalla sijaitsevan 9 000 m2 
kokoisen Oulun Medipoliksen kampuk-
sen Hemfosa Fastigheterille. Kauppaan 
sisältyy myös 9 600 m2 käyttämätöntä 
rakennusoikeutta. Kampuksen suurin 
vuokralainen on Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri.

KAAKKURIN LIIKETILA-
MARKKINAT KEHITTYVÄT
Oulun eteläisen alueen liiketilamarkki-
noilla on reilusti potentiaalia ja aktivi-

teettia. Joulukuussa Keskon omistama 
Kruunuvuoren Satama Oy myi Karjasil-
lalta 11 800 m2 liikekiinteistön, jossa ank-
kurivuokralaisina ovat Budget Sport ja 
Intersport.

Oulunportin alueen tonttivaraukset 
päättyvät toukokuussa 2020. Peruun-
tuneiden varausten tilalle on löytynyt 
uusia varaajia, joten alueen kehittymi-
seen uskotaan. Samaan aikaan valtatie 
4:n toiselle puolelle Kaakkuriin on tehty 
suunnitteluvaraukset Lidlille 2 500 m2 
päivittäistavarakaupan yksikölle ja 
NREP:lle kauppakeskittymään liittyvää 
kiinteistökehityshanketta varten.

Kempeleessä, vain pari kilometriä ete-
lään Kaakkurista ja Oulunportista, kunta 
on aloittanut mielenkiintoisen matkailu-

Oulu jatkaa kasvuaan ja tarjoaa tasai-
sesti uusia sijoitusmahdollisuuk-
sia kiinteistömarkkinoilla. Kaupunki 
investoi infraan ja työpaikka-alueiden 
rakentamiseen sekä ilahduttavasti 
myös esimerkiksi liikuntapaikkara-
kentamiseen. Oulun tavoitteena on 
10 000 uutta asukasta ja 5 000 uutta 
työpaikkaa vuoteen 2026 mennessä. 
Tavoitteen saavuttamiseksi käyn-
nissä on useita mielenkiintoisia kehi-
tyshankkeita, muun muassa aseman 
seudun kehittäminen ja vuoden 2025 
asuntomessualueen valmistelut. 
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Ruskon alueen tonttikysyntä on ollut 
tasaista. Marraskuussa 2019 valmistu-
nut K-Citymarketin laajennus, loppuvuo-
desta julkistettu tarjoustavarataloketju 
Puuilon uuden myymälän rakentaminen 
ja yksittäiset muut tonttivaraukset ker-
tovat alueen kiinnostavuudesta. Rus-
kon alue on vakiintunut liiketila-alue, ja 
potentiaalisia kehityskohteitakin on tar-
jolla vapaiden tonttien lisäksi.

ten tarve on jatkossakin suurta, mutta 
kiinteistömarkkinoiden näkökulmasta 
päiväkotitilat eivät välttämättä ole pit-
källä aikavälillä houkuttelevia sijoitus-
kohteita. Palvelukiinteistöihin keskit-
tyvä Hemsö on solminut Oulun kaupun-
gin kanssa sopimuksen kahden paloase-
makiinteistön vuokraamisesta. Kiinteis-
töt rakentaa Peab. Niistä ensimmäinen 
valmistunee Linnanmaalle vuoden 2021 
aikana ja toinen Raksilaan vuonna 2023.

Jaakko Ervasti
Regional Manager

Newsec 
040 651 6343

jaakko.ervasti@newsec.fi

ASUNTOJEN VAJAAKÄYTTÖ 
ON PIENTÄ KESKUSTASSA 
Nuorten osuus väestörakenteesta ja 
ikääntyvien määrän kasvu lisäävät pien-
ten asuntojen kysyntää. Esteettömien 
asuntojen ja palveluasumisen kysyntä 
lisääntynee jatkossa merkittävästi, mikä 
tarjoaa näin hyvän vaihtoehdon perin-
teiselle asuntosijoittamiselle.

Erityisesti keskusta-alueen asuntojen 
vajaakäyttö on pysynyt alhaisena eikä 
vuokrattavuudessa nähdä ongelmia, 
kun tuotto-odotukset pidetään maltilli-
sena. Vanhempien asuntojen remontoin-

nilla saadaan hieman parempaa vuok-
raa ja laskettua kohteiden vajaakäyttöä 
merkittävästi. Ydinkeskustan uusien tai 
remontoitujen pienten asuntojen brutto-
vuokrataso on jopa 18 €/m²/kk. Jo Limin-
gantullissa vuokratasoa joudutaan hie-
man pudottamaan, jos vajaakäyttö halu-
taan minimoida.

Asuntosijoittajien näkökulmasta Oulussa 
Hartaanselän alueella vuonna 2025 jär-
jestettävät asuntomessut vaikuttavat 
asuntotuotannon painottumiseen. Mes-
sualueesta järjestettiin viime vuonna 
ideakilpailu, jonka pohjalta käynniste-

tään alueen asemakaavoitus. Alueelle 
rakentuu kodit arviolta lähes kahdelle 
tuhannelle ihmiselle. Yleensä Ouluun 
valmistuu vuosittain noin 1 800 uutta 
asuntoa, joten asuntomessujen vaiku-
tus on varsin suuri.

aluehankkeen entisen maa-aineslouhok-
sen ympärille. Louhoksesta suunnitel-
laan kirkasvetistä järveä, jonka ympä-
rille kaavaillaan majoitus- ja palveluliike-
toimintaa. Tuleva ympäristö tukee vah-
vasti alueen matkailua.

Palvelukiinteistöjen osalta päiväkotien 
tarve on Oulussakin vähenemässä luon-
nollisen väestönkasvun hidastuttua. 
Yksittäisillä alueilla päiväkotirakennus-

Oulussa Hartaanselän alueella vuonna 2025 
järjestettävät asuntomessut vaikuttavat asunto-
tuotannon painottumiseen.

KUVA: TECHNOPOLIS
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KUOPION PORTTI VALMISTUU 
VAIHE KERRALLAAN
Kuopion kärkihankkeena tunnetussa 
Savilahdessa Savon koulutuskuntayh-
tymän kampuksen rakennustöiden 
on suunniteltu alkavan tänä vuonna. 
Kampuksen bruttoala on hieman alle 
30 000 m2. Hankkeen kokonaisbud-
jetti on 74 miljoonaa euroa, josta raken-
tamisen osuus on 60 miljoonaa euroa. 
Savilahteen on suunnitteilla myös uusia 
asuinkerrostaloja noin 8 000 asukkaalle. 

kakkosvaiheen toimitilojenkin vuokraus-
aste on jo yli 50 prosenttia. Kolmannen 
vaiheen rakennustöiden on myös määrä 
alkaa tämän vuoden kesällä. Toimitilo-
jen lisäksi Kuopion Porttiin tulee yli 200 
asuntoa toimitilakerrosten yläpuolelle. 
Hankkeen rakentajan Rakennusliike 
Lapti Oy:n tavoitteena on saada Kuo-
pion Portille LEED Gold -sertifikaatti.

Technopolis Holding Oyj on viime 
vuonna myynyt loput Technopolis Kuo-

Savilahden lisäksi Kuopion asuntoraken-
taminen keskittyy Mölymäkeen ja kes-
kustan lähialueille. 

Toinen Kuopion merkittävimmistä 
rakenteilla olevista hankkeista on Kuo-
pion Portti, joka kohoaa rautatiease-
man kupeeseen. Hankkeen ensimmäi-
sen vaiheen pitäisi valmistua alkuvuo-
desta ja rakenteilla olevan toisen vai-
heen vuonna 2021. Ensimmäisen vai-
heen toimitilat on täyteen vuokrattu, ja 

pio Oy:n osuudestaan vähemmistö-
osakkaalle KPY Sijoitus Oy:lle. Kaupan 
myötä KPY Sijoitus Oy omistaa Techno-
polis Kuopio Oy:n kokonaan. Kohteen 
yhteenlaskettu vuokrattava ala on lähes 
70 000 m2, ja rakenteilla on kaksi uutta 
toimistorakennusta, joiden yhteenlas-
kettu vuokrattava ala on noin 16 000 m2. 
Uusien rakennusten on määrä valmis-
tua vuonna 2020 ja niille haetaan LEED 
Gold -sertifikaattia. 

 

JYVÄSKYLÄN 
KESKUSTA KEHITTYY
Jyväskylän pitkään rakenteilla olleet 
suuret asuinalueet alkavat nyt olla val-
miita, mikä näkyy myös asuntoraken-
tamisen hiipumisena. Esimerkiksi Luta-
kon alue on täynnä muutamaa tonttia 
lukuun ottamatta. Jyväskylän kaupunki 
alkaa seuraavaksi tarkastella ratapihan 
täydennysrakentamismahdollisuuksia. 
Ratapihan uudistaminen kytkisi Luta-
kon alueen paremmin keskustaan. Hip-

pos2020-hankkeelle on syksyllä myön-
netty valtakunnallisesti merkittävän lii-
kuntapaikkarakennuksen status. Päätös 
merkitsee hankkeelle pitkään odotettua 
valtion tukea sekä valtiollisesti tunnus-
tettua asemaa, jonka uskotaan lisäävän 
sijoittajien kiinnostusta. Valtio on ilmoit-
tanut tukevansa hanketta yhteensä kah-
della miljoonalla eurolla vuosina 2022–
2023. Jyväskylän kaupunki on hank-
keessa mukana vähemmistöosakkaana 
noin 30 miljoonalla eurolla. Kaupunki 

KUOPIO SAVILAHTI KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO AJAK
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on sitoutunut hankkeeseen myös pitkä-
aikaisena vuokralaisena. Hankkeen pää-
sijoittajaa etsitään kuitenkin vielä, sillä 
Fennia vetäytyi päärahoittajan roolista 
viime keväänä. 

Jyväskylän toimistomarkkinoilla tyh-
jien tilojen tarjonta painottuu van-
haan remontoituun kantaan, sillä uutta 
modernia tilaa ei juuri ole tarjolla. Kan-
kaan alueella Peabin rakentaman Busi-
ness Gardenin ensimmäisen vaiheen 
on arvioitu valmistuvan alkuvuodesta. 
Kohteen vuokralaisiksi on ilmoitettu 
Landis+Gyr ja Jyväskylän Energia, joka 
vaihtoi nimensä viime vuonna Alva 
Oy:ksi. Sijoittajana ensimmäisessä vai-
heessa on Erikoissijoitusrahasto Fennica 
Toimitilat I. Kohteen vuokrattava ala on 
hieman yli 10 000 m2. Peab on myös 
ilmoittanut Business Gardenin toisesta 
vaiheesta, jonka rakennustyöt on tarkoi-
tus aloittaa kuluvan vuoden aikana. Kan-
kaan alueella YIT on ilmoittanut alku-
vuodesta aloittaneensa Kankaan Arkki 

-toimistokohteen rakennustyöt. Kohteen 
kokonaispinta-ala on noin 7 000 m2 ja 
sen on määrä valmistua alkuvuodesta 
2021. Myös Kielo Ab on ilmoittanut aloit-
taneensa uuden noin 8 500 m2 Innova 
3 -toimistotalon suunnittelun Lutakkoon.

Eteläportin noin 40 hehtaarin teolli-
suus- ja logistiikka-alueen asemakaava 
sai lainvoiman viime vuoden elokuussa. 
Näkyvimmistä tonteista valtatien var-
rella osa on jo varattu, ja kysyntää muil-
lekin tonteille näyttää riittävän. Alueella 
toimii jo tuulivoimalavaihteiden valmis-
taja Moventas Gears Oy. Alueen infra-
struktuuri on pääosin valmis, mikä mah-
dollistaa rakentamisen nopeallakin aika-
taululla.

Keskustan tyhjiin liiketiloihin on tullut 
ja tulossa vuokralaisiksi runsaasti uusia 
ravintoloita, kuten viime syksynä avattu 
Fitwok sekä keväällä avautuvat Friends 
& Brgrs ja Itsudemo. Tyhjiä liiketiloja on 
myös muutettu toimistokäyttöön, muun 
muassa Jyväskeskuksessa on muutettu 
liiketila noin sadan hengen toimistoksi 
GoForelle. Lisäksi keskustaan on raken-
teilla IKEA:n uuden konseptin mukainen 
suunnittelutila. Keskustan elävöitymisen 
myötä Seppälän alueen vanhahko raken-
nuskanta ajaa toimijoita etsimään nyky-
aikaisempia liiketiloja. Seppälän alueen 
liiketilakanta kokee pitkällä aikavälillä 
ison modernisoinnin palvellakseen alu-
een toimijoita paremmin.

Jyväskylässä viime vuoden aikana 
tapahtuneet transaktiot ovat olleet 
pääosin kotimaisten sijoittajien välisiä. 
Paikallinen sijoittaja Finanssineliö Oy 
on ostanut vuoden 2019 loppupuolella 
Tourutorin liikekiinteistön Elite Kiinteis-
tökehitysrahasto I Ky:ltä. Kiinteistössä 
sijaitsee 7 100 m2 K-Rauta. Finanssineliö 
Oy on myös ostanut Seppälän alueelta 
Autopalen entisen autokaupan kiinteis-
tön osoitteessa Vasarakatu 5–7.Myös 
Trevianin hallinnoima erikoissijoitusra-
hasto Trevian Suomi Kiinteistöt I on kas-
vattanut omistuksiaan Jyväskylässä, ja 
viimeaikainen trendi kiinteistöomaisuu-
den keskittymisestä on jatkunut.

LAHDEN RAKENTEILLA  
OLEVA KEHÄTIE KIINNOSTAA 
LOGISTIIKKAYRITYKSIÄ
Lahdessa vanhojen teollisuus- ja tuo-
tantoalueiden muuttaminen asuinkäyt-
töön jatkuu. Askon alueen ensimmäis-
ten uusien asuinkerrostalojen on määrä 
valmistua kuluvan vuoden ensimmäi-
sellä puoliskolla. Starkin alueen raken-
tamisen piti alkaa jo viime vuoden syk-
syllä. Lahden vuokra-asuntomarkkinoille 
on viime vuosina valmistunut runsaasti 

uudiskohteita, ja erityisesti yksiöiden 
osuus on ollut kasvussa.

Loppuvuoden 2019 merkittävimmässä 
transaktiossa Keskinäinen työeläke-
vakuutusyhtiö Varma myi syyskuussa 
Pegasos-kiinteistöportfoliosta kauppa-
keskus Sykkeen Osuuskauppa Hämeen-
maalle. Kauppakeskuksen vuokrattavien 
tilojen pinta-ala on noin 14 000 m2. Toi-
sessa suuressa kiinteistökaupassa Tre-
vian Suomi Kiinteistöt I osti marras-
kuussa 80 prosentin enemmistöosuu-
den Koy Lahden Askotaloista. Kokonai-
suuteen kuuluu kaksi erillistä kiinteis-
töä osoitteissa Askonkatu 9 ja 10 yhteis-
pinta-alaltaan hieman yli 30 000 m2. 

VT12 Lahden eteläinen kehätie on tällä 
hetkellä Suomen suurin tiehanke. Kehä-
tien varrella sijaitsevien logistiikka-alu-
eiden kiinnostavuus on kasvussa. Kehä-
tien valmistuessa vuoden 2020 lop-
puun mennessä Lahden asema logistii-
kan solmukohtana vahvistuu. Suomen 
suurimpiin logistiikkayrityksiin kuuluva 
Alfaroc on viime vuoden alussa solmi-
nut yli kymmenen vuoden vuokraso-

pimuksen Kujalassa sijaitsevasta noin  
26 000 m2 logistiikkakeskuksesta. Koh-
teen ensimmäinen osa on valmistunut 
viime vuoden syksyllä, toinen osa on 
jo rakenteilla ja sen odotetaan valmis-
tuvan tänä vuonna. Toinen merkittävä 
logistiikkahanke Lahdessa on Nasto-
lassa sijaitsevan Luhdan suuren noin  
20 000 m2 logistiikkakiinteistön sanee-
raus. Myös Fazer panostaa Lahteen 
uudella noin 4 000 m2 ksylitolitehtaalla, 
jonka on tarkoitus valmistua syksyllä 
2020.

Newsec avasi viime vuonna toimiston 
Lahteen, osoitteeseen Vesijärvenkatu 11.

VAASAN HOTELLI-
MARKKINOILLA VILKASTA
Vaasan keskustan ruutukaava-alue laa-
jenee, kun Ravilaakson alue rakentuu 
keskustan eteläpuolelle. Alueen raken-
taminen on jo aloitettu maanrakenta-
misen esitöillä, ja ensimmäisen kortte-
lin rakentamisen ennustetaan alkavan 
ensi vuoden syksyllä. Alueelle on suun-
nitteilla kodit yli 2 000 asukkaalle. Alu-

een asemakaava oli tarkoitus saada val-
miiksi viime vuoden lopulla, mutta pysä-
köintiä ja liiketilojen määrää on haluttu 
pohtia uudelleen. Alueen 40 tonttia on 
suunniteltu toteutettavan ryhmäraken-
tamisena, jossa talojen osakkaat toi-
mivat sekä rakennuttajina että lopulta 
myös asukkaina. Mallissa rakennusliike 
ei missään vaiheessa omista rakennusta, 
vaikka se olisi vastuussa rakennusura-
kasta ja apuna suunnittelussa. Ryhmä-
rakentamisella rakennettaisiin 2–3-ker-
roksisia rivitaloja.

Halpa-Hallin noin 4 500 m2 uusien liike-
tilojen rakentaminen Klemettilään käyn-
nistyi kesällä 2019 ja tilojen on määrä 
valmistua keväällä 2020. Halpa-Hallin 
nykyiset liiketilat tyhjenevät uusien tilo-
jen valmistuessa, ja vanhoja tiloja ryh-
tyy kehittämään Wasa Group. Liisanleh-
dossa vuosia suunnitteilla olleet kaksi 
uutta suurta vähittäiskaupan yksikköä 
ottivat ison harppauksen eteenpäin, 
kun alueen uusi asemakaava sai lainvoi-
man viime vuoden kesällä. Osuuskauppa 
KPO on ilmoittanut aloittavansa välittö-
mästi uuden Prisman tarkemman suun-

VT12 LAHDEN ETELÄINEN KEHÄTIE KUVA: PROMEDIA / JANI WALLENIUS

JYVÄSKYLÄ KUVA: PES-ARKKITEHTID OY/HIPPOS2020
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nittelun. Prisman tontilla olevan beto-
nielementtitehtaan purkutyöt ja pilaan-
tuneen maan poistotyöt ovat täydessä 
vauhdissa. Suunnittelutyö rakennuslu-
van hakemista varten on myös menossa. 
Osuuskauppa KPO aikoo jättää raken-
nusluvan sellaisessa aikataulussa, että 
varsinaisiin rakennustöihin päästäisiin 
vielä kesällä. Rakennusaika on 1,5–2 
vuotta. Toiselle tontille on suunnitteilla 
K-Citymarket.

Vaasassa suurin toimistotilojen tar-
jonta sijoittuu Runsorin alueelle lähelle 
lentokenttää. Wärtsilän siirtäessä toi-
mintansa uuteen Vaskiluodon Smart 
Technology Hubiin vuoden 2021 loppuun 
mennessä Runsoriin vapautuu merkittä-
västi lisää toimistotilaa. Wärtsilän kes-
kittäminen Vaskiluotoon vaikuttaa myös 
Vaasan keskustaan, sillä muuton myötä 
noin 100 000 m2 tuotantotilat aivan 
Vaasan keskustassa jäävät tyhjiksi ja 
mahdollistavat alueen kehittämisen.

Koko Suomenkin mittakaavassa suuri 
hanke, Wasa Station, otti pieniä aske-
lia eteenpäin viime vuonna, kun YIT ja 
Odyssey Hotel Group allekirjoittivat esi-
sopimuksen noin 7 000 m2 tiloista. Tiloi-
hin on tarkoitus rakentaa 200 huoneen 

i Österbotten myi kohteen koko osake-
kannan VP Facilities Oy:lle. Kohde on 
ostajalle ensimmäinen kiinteistökehi-
tyskohde ja sen peruskorjaus on suunni-
teltu tehtävän vuoden 2020 aikana. Koh-
teen pinta-ala on hieman alle 1 500 m2. 

HÄMEENLINNASSA TORIPARKKI 
JAKAA MIELIPITEITÄ
Keskustelu Hämeenlinnan toriparkin 
rakentamisesta kiihtyy. Toriparkki näh-
dään keskustan kehittämisen kannalta 
kriittisenä, erityisesti torin ympärille 
muutaman korttelin säteelle suunnitel-
tavien uusien rakennusten velvoiteauto-
paikkojen toteuttamisen kannalta. Torin 
ympärillä olevien kiinteistöjen kehitys-
suunnitelmat ovat lähes poikkeuksetta 
jäissä toriparkin vuoksi. Hämeenlinnan 
valtuusto on päättänyt tehdä kaupun-
gin asukkaille sähköisen kyselyn toripar-
kista helmikuussa 2020. 

Kauppakeskus Goodmanin entisiin Ant-
tilan tiloihin on tullut syksyllä New Yor-
ker -muotiketju. Tilan koko on lähes  
2 000 m2, ja se on New Yorkerin suurin 
liiketila Suomessa. Goodmaniin avautui 
viime vuoden lokakuussa myös Suomen 
ensimmäinen Luhta Home -myymälä. 

hotelli. Hankkeeseen kuuluu myös yli 
20 000 m2 kauppakeskus, jonka ank-
kurivuokralaisen Keskon kanssa YIT 
on allekirjoittanut esisopimuksen. YIT 
on ilmoittanut aloittavansa hankkeen 
rakennustyöt, kun kaupan ja palvelun 
tilojen vuokrausaste on yli 65 prosent-
tia. Epävarmuutta tuo myös Vaasan 
kaupungin osallistuminen hankkeeseen. 
Kaupungin omistuksessa olisivat koh-
teen musiikki- ja kongressitilat, mutta 
kaupungin tiukka taloudellinen tilanne 
on hidastanut hankkeen etenemistä.

Viime vuosi oli Vaasan hotellimarkki-
noilla erittäin vilkas. Vuodenvaihteessa 
avasi ovensa GreenStar-hotelli, ja kaup-
pakeskus Espenin yhteyteen on raken-
teilla Omena Hotelsin uuden konseptin 
mukainen hotelli, jonka on määrä avau-
tua  huhtikuussa. Myös Forenom on 
ilmoittanut uuden hotellin avaamisesta 
Vaasaan tämän vuoden aikana. 

Vaasan transaktiovolyymi on ollut muu-
taman vuoden laskussa. Merkittävin 
viime vuoden loppupuolen kiinteistö-
kauppa oli osoitteessa Pitkäkatu 55 
sijaitsevan Koy Puffetti Fab -toimisto-
talon omistajanvaihdos. Koy Handels-
esplanaden 14 Fab/Högskolestiftelsen 

Myös kauppakeskus Tavastilassa käyt-
töasteet ovat nousussa. Pitkään tyhjil-
lään olleen kauppakeskus Linnan tilat 
ovat elävöitymässä ainakin hetkeksi tai-
deprojektin muodossa. Viime syksynä 
avautui näyttelyn ensimmäinen vaihe 
ja toinen vaihe on tarkoitus toteuttaa jo 
nyt keväällä. Taideprojekti päättyy vii-
meistään, jos kiinteistön omistaja City 
Kauppapaikat Oy päättää purkaa raken-
nuksen ja aloittaa kohteen kehittämisen. 
Kohteen uusi asemakaava odottaa edel-
leen toriparkin lopullista päätöstä.

Fastighets AB Esmero Retail Property 
myi Corum Origin SCPI:lle kaksi K-City-
market-liikekiinteistöä, joista toinen 
sijaitsee Hämeenlinnassa ja toinen 
Kajaanissa. Hämeenlinnan kohde sijait-
see aivan Helsinki–Tampere-valtatien 
varressa, kauppakeskus Goodmanin 
kaakkoispuolella, osoitteessa Hämeen-
saarentie 7. Kohteen vuokrattava pinta-
ala on noin 9 000 m2, ja se on kokonaan 
vuokrattu Keskolle. 

Erikoisijoitusrahasto OP-Palvelukiin-
teistöt rakennuttaa Keinusaareen noin  
5 000 m2 toimistotalon, johon pää-
käyttäjäksi tulee Senaatti-kiinteistöt. 
Toinen merkittävä rakenteilla oleva 
toimitilahanke on Moreeniin tuleva 
Tammer Brands Oy:n omistuksessa ja 

käytössä olevan logistiikkakeskuksen 
laajennus. Pinta-alaltaan laajennus on 
noin 15 000 m2. 

PORISTA AVAUTUI JÄLLEEN 
REITTILENTOYHTEYS HELSINKIIN
Viime vuonna Porin ja Helsingin välinen 
reittilentoyhteys avattiin jälleen. Tämä 
on tärkeää kaupungille, koska ilman 
säännöllisiä kotimaisia reittilentoja ken-
tän kustannukset jäisivät kokonaan 
Porin kaupungille. Säännöllisen reit-
tilentoreitin avauduttua Finavia mak-
saa kustannukset. Porin kaupunginval-
tuusto on myös hyväksynyt yli 10 miljoo-
nan euron määrärahan lentoliikenteelle 
seuraaville kolmelle vuodelle. 

Kauppakeskus Puuvillan omistajat kiin-
teistösijoitusyhtiö Renor sekä Keskinäi-
nen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen suun-
nittelevat noin 6 000 m2 laajennusta 
kauppakeskukselle. Laajennus lisäisi 
vuokrattavaa alaa noin 15 prosenttia. 
Laajennus on ollut suunnitteilla jo muu-
taman vuoden ajan. 

Porin viime vuoden merkittävin kiin-
teistökauppa toteutettiin kesäkuussa, 
kun Investors House myi hotelli Scandic 
Porin kiinteistön Evli Vuokratuotto -eri-
koissijoitusrahastolle. Kauppahinta oli 

9,6 miljoonaa euroa. Scandicilla on koh-
teessa pitkä vuokrasopimus, ja lisäksi 
kohteessa on kolme toimistovuokralaista. 

Newsec avasi viime vuoden lopulla toi-
miston Poriin, osoitteeseen Rautatien-
puistonkatu 7. 

SEINÄJOELLA 
KEHITYKSEN PAINOPISTE 
SIIRTYY ASEMANSEUDULLE
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu 
on allekirjoittanut vuokrasopimuksen 
Keskon kanssa Joupin vanhan K-City-
marketin tiloista, kun Citymarket siirtyy 
Ideaparkiin. Myymälätilat muutetaan 
noin tuhannen opiskelijan opiskeluym-
päristöksi tämän vuoden aikana. 

Seinäjoen keskustan valmistumisen 
myötä kaupungin kehityksen painopiste 
siirtyy asemanseudulle. Asemanseudun 
työt alkoivat jo viime kesänä puuston 
raivauksilla sekä ylimääräisten raidepa-
rien poistolla. Vuoden 2018 alussa val-
mistuneessa asemanseudun yleissuun-
nitelmassa hankkeen laajuus on yli 100 
000 kerrosneliömetriä, ja se sisältää 
kodit noin 1 500 asukkaalle, areenan ja 
kongressikeskuksen, toimistoja, liiketi-
loja sekä hotellin. 

VAASA

SEINÄJOKI

KUVA: YIT

KUVA: INTO SEINÄJOKI
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Seinäjoen Jouppiin valmistui syksyllä 
Suomen kolmas Ideapark, johon riit-
tää kävijöitä ympäri Etelä-Pohjanmaata. 
Avautuessaan Ideaparkin kaikki tilat oli 
vuokrattu, ja se on houkutellut uusia 
liikkeitä Seinäjoelle. Osa Ideaparkin liik-
keistä on siirtynyt keskustasta, mikä on 
ainakin hetkellisesti nostanut keskus-
tan liiketilojen vajaakäyttöä. Keskustan 
liiketiloille riittää kuitenkin kysyntää, ja 
vajaakäytön ennustetaan laskevan enti-
selle tasolleen keskustan ja asemanseu-
dun elävöittämisen myötä.

Seinäjoen transaktiomarkkinoilla vuosi 
2019 oli hiljainen. Kaksi logistiikka- ja 
teollisuuskiinteistön kauppaa tehtiin lop-
puvuodesta, kun Memar Oy osti Janitan 
vanhan kenkätehtaan Finn-Seiko Oy:ltä. 
Kohteessa on noin 7 000 m2. Toinen 
merkittävä kauppa tapahtui, kun Kulje-
tusliike Eero Huhtala Oy osti Itella Real 
Estate Oy:ltä sen Seinäjoella sijaitsevan 
toiminnan ja kiinteistön. Kumpaakaan 
kauppahintaa ei ole julkistettu. 

ROVANIEMELLÄ MATKAILUN 
KASVU VAUHDITTAA EDELLEEN 
KIINTEISTÖMARKKINOITA
Rovaniemen kiinteistömarkkinat nojau-
tuvat vahvasti matkailun kasvuun. Rova-
niemen lentokentän laajennus valmistui 
juuri joulusesongin alkaessa viime syk-
synä. Laajennus toi lentokentälle noin  
5 000 m2 uutta tilaa ja merkittävän lisä-
yksen palveluihin. Joulun alla Turkish 
Airlines aloitti suorat lennot Rovanie-
meltä Istanbuliin kolme kertaa viikossa. 
Myös Easyjet aloitti suorat lennot Rova-
niemeltä Manchesteriin.

Rovaniemen asuntomarkkinoita haasta-
vat lyhytaikaisia vuokrauksia tarjoavat 
toimijat Airbnb:n johdolla. Asukasmää-
rään suhteutettuna Rovaniemellä on 
Suomessa eniten Airbnb-käytössä ole-
via asuntoja. Muutaman rakenteilla ja 
ennakkomarkkinoinnissa olevan asun-
tokohteen yhtiöjärjestyksessä on kiel-
letty kokonaan lyhytaikainen vuokraus.

Asunto- ja liiketilamarkkinoilla näkyy 
selvästi kausivaihtelu kesän ja talven 
välillä. Talvella pienempiin liiketiloihin 
on runsaasti kysyntää erilaisten sesonki-
myymälöiden muodossa. Sama ilmiö on 
havaittavissa varsinkin vuokra-asunto-

markkinoilla, joissa kysyntä talvikaudella 
ylittää tarjonnan. Uudisasuntokohteissa 
on vuokranantajan markkinat. Vuokra-
laiset ovat valmiita vuokraamaan uudis-
kohteesta asunnon jopa vuoden määrä-
aikaisella sopimuksella edes näkemättä 
asuntoa. Myös yritykset ovat alkaneet 
vuokrata asuntoja sesonkityöntekijöiden 
käyttöön, ja ovat valmiita maksamaan 
vuokraa koko vuodelta, vaikka asunto 
olisi vajaakäytöllä kesällä.

Toimistomarkkinoilla on selvästi pulaa 
isommista vuokrakohteista, sillä Rova-
niemen kaupungin organisaatio on siir-
tynyt väistötiloihin kaupungintalon mit-
tavan remontin takia. 

Uusia liiketiloja rakennetaan tasaiseen 
tahtiin. Minimani-ketju rakentaa Pohjois-
Suomen toiseksi suurinta vähittäistava-
rakaupan yksikköä omaan käyttöönsä. 
Kärkkäinen on myös ostanut vuokraoi-
keuden Teollisuustiellä sijaitsevaan kau-

pungin omistamaan tonttiin. Tontista on 
vielä kaavamuutos vireillä.  

Transaktiomarkkinoilla loppuvuosi 2019 
ja vuoden 2020 alku ovat olleet hiljaisia. 

Newsec avasi viime vuonna toimiston 
Rovaniemen Sampokeskukseen, osoit-
teeseen Maakuntakatu 29–31.

LAPPEENRANNASSA 
KEHITETÄÄN LENTOASEMAA
Lappeenrannan kaupunki panostaa mat-
kailuun kehittämällä kaupungin ylläpitä-
mää lentoasemaa. Suomen vanhin len-
tokenttä tavoittelee uutta matkustaja-
ennätystään vuonna 2020. Tavoitteena 
on, että lentoaseman kautta kulkisi yli 
150 000 matkustajaa. Lentoasema saa 
avustusta niin Lappeenrannan kaupun-
gilta kuin Suomen valtioltakin, mutta 
sen tavoitteena on toimia ilman avustuk-
sia vuodesta 2025 eteenpäin. Vilkkaan 

lentoliikenteen lisäksi myös maantielii-
kenteen kautta on saapunut erityisesti 
venäläisiä matkailijoita viime vuonna, 
vaikka Venäjä on asettanut tiukempia 
tuontirajoituksia. Suurin osa venäläi-
sistä rajanylittäjistä tulee Suomeen päi-
väostoksille eikä yövy Suomessa.

Lappeenrannan keskustassa sijainnut 
Scandic City -hotelli, entinen Cumulus, 
on poistunut tiloista viime vuoden vii-
meisinä kuukausina. Kiinteistön omis-
taja Raimo Sarajärven mukaan huo-
nossa kunnossa oleva rakennus perus-
korjataan ja toiminnan jatkamiseksi etsi-
tään uusi yrittäjä. 

Lappeenrannan transaktiomarkkinoilla 
on ollut hiljaista viime vuonna. Vuoden 
2019 alussa perustettu Senaatti-kiin-
teistöjen tytäryhtiö Senaatin Asema-
alueet Oy osti Senaatti-kiinteistöiltä, 
VR Groupilta sekä Väylävirastolta 22 eri 
paikkakunnan rautatieaseman seutujen 

kiinteistöt. Omistajuuden keskittämi-
sen tarkoituksena on selkeyttää ja hel-
pottaa aseman seutujen kehittämistä. 
Lappeenrannan aseman seutu kuuluu 
uuden yhtiön kehitettäviin alueisiin.

Newsec avasi viime vuonna toimiston 
Lappeenrantaan, osoitteeseen Valta-
katu 41.

ROVANIEMI



NEWSEC KIINTEISTÖMARKKINAKATSAUS KEVÄT 2020 51NEWSEC SUOMESSA

RETAIL

KIINTEISTÖJOHTAMINEN ARVIOINNIT JA ANALYYSIT

KIINTEISTÖKAUPAN NEUVONANTO

51

VUOKRAUKSET

KIINTEISTÖKAUPAN NEUVONANTO



THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

• NEWSEC IS AN ALLIANCE MEMBER OF  
BNP PARIBAS REAL ESTATE

• OVER 5,400 PROFESSIONALS IN 32 COUNTRIES 

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – tarjoaa kattavasti 
kiinteistöarvioinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistökaupan neuvonannon palve-
luita niin kiinteistöjen omistajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Newsec on perus-
tettu vuonna 1994 Ruotsissa, ja on yksityisten partnereiden omistama. Konsernilla 
on 41 toimistoa seitsemässä maassa Pohjois-Euroopassa ja noin 1 950 työntekijää, 
joista yli 520 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimiston Lontooseen palvel-
lakseen entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä 
sijoittajia.

Suuret volyymit, hyvä paikallistuntemus sekä eri toimialojen syvä ymmär-
rys tuovat meille erityisosaamista Pohjois-Euroopan kiinteistömarkkinoilla. 
Teemme myös läheistä yhteistyötä BNP Paribas Real Estaten kanssa, joka 
on yksi johtavista kiinteistöneuvonantajista Euroopassa. Olemme julkais-
seet säännöllisesti kiinteistömarkkinakatsauksia Pohjoismaista vuodesta 2001 
ja Suomesta vuodesta 2012 lähtien. Suomen katsaukset löydät osoitteesta  
www.newsec.fi/kiinteisto markkinakatsaus.
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00100 Helsinki
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Tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.newsec.fi/yhteystiedot

Seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä! 

SUOMEN SUURIMMAN KIINTEISTÖALAN  
ASIANTUNTIJAYRITYKSEN NÄKEMYKSET 
JA MARKKINADATA KÄYTÖSSÄSI

HYÖDYNNÄ 
ENTISTÄKIN TARKEMPI 
KIINTEISTÖMARKKINADATA! 

www.marketreports.fi

Tutustu maksullisiin kiinteistömarkkinakatsauksiin 
pääkaupunkiseudun toimistomarkkinoista ja 
Etelä-Suomen logistiikkamarkkinoista.
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