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Vuoden 2020 ensimmäinen kvartaali 
oli transaktiovolyymiltaan Suomessa 
historiallisen korkea. Miten markkinat 
ovat lähteneet toipumaan koronakrii-
sin alkushokin jälkeen?

Mikko Tenhola: Kaupankäynnissä näh-
tiin Suomessa viime vuonna selkeä 
U-käyrä, Q2 oli todella hiljainen, mark-
kina lähti Q3:n aikana hitaasti liikkeelle 
ja kaupat lisääntyivät selvästi Q4:lla. 
Osa kaupoista on siirtynyt alkuvuo-
teen, joten odotan myös 2021 vuoden 
2021 ensimmäisen neljänneksen olevan 

EXECUTIVE SUMMARY

hyvin aktiivinen. Vuoden 2020 koko 
kaupankäyntivolyymi oli Suomessa 6 
miljardia euroa, kun vuotta aiemmin se 
oli 6,3 miljardia euroa. 

Miro Karttunen: Sijoittajat katsovat 
selvästi jo pandemian yli ja markkinoilla 
on näkyvissä käänne parempaan. Hyviä 
kiinteistösijoituksia etsivän pääoman 
määrä on edelleen valtava. Rokotteen 
saaminen ja sen myötä matkustusrajoi-
tusten helpottuminen mahdollistavat 
ulkomaisten sijoittajien aktivoitumisen, 
kun he pääsevät vierailemaan omista-

missaan tai kaupan kohteena olevissa 
kiinteistöissä. 

Mikko Tenhola: Kiinteistösijoitusstra-
tegiat muuttuivat Suomessa ja maa-
ilmalla. Pandemian vaikutusten takia 
sijoitukset kauppakeskuksiin ja hotel-
leihin menivät jäihin. Sijoittajien katse 
kääntyi defensiivisiin asuntoihin, joita 
tukee myös kaupungistumisen megat-
rendi. Lisäksi verkkokaupan kasvu 
nosti sijoittajien kiinnostusta entises-
tään logistiikkakiinteistöihin, ja sektori 
on tällä hetkellä todella kuuma. Suo-

messa ja Pohjoismaissa yhteiskunta-
kiinteistöt ovat myös sijoittajille erit-
täin mielenkiintoinen sektori. Julkisen 
talouden haasteet ajavat kuntia ja kau-
punkeja etsimään uusia, luovia tapoja 
rakentaa yhteiskuntakiinteistöjä ja inf-
rastruktuuria, mikä luo mahdollisuuk-
sia sijoittajille. Euroopassa ja myös 
Pohjoismaissa hotellit ovat palanneet 
sijoittajien fokukseen, sijoittajat usko-
vat vapaa-ajan matkustamisen elpy-
vän työmatkustamista nopeammin ja 
toisaalta matkustamisen megatrendiin 
uskotaan pitkällä tähtäimellä. 

Tietotyö ja toimistojen rooli  
pandemian jälkeisenä aikana?

Miro Karttunen: Pandemian aiheut-
tama etätyömurros on merkittävä, 
ja etätyö jää varmasti korkeammalle 
tasolle kuin pandemiaa edeltävänä 
aikana. Toimistojen pitää olla tulevai-
suudessa houkuttelevia paikkoja, jonne 
ihmiset haluavat tulla. Uskon, että myös 
terveydelliset tekijät korostuvat toimi-
tilojen valinnassa, vuokralaiset ovat 
aiempaa tietoisempia työympäristöstä 
ja haluavat varmentua esimerkiksi 

ilmanvaihdon toimivuudesta. Tämä voi 
aiheuttaa investointitarpeita kiinteis-
töjen omistajille. Muuntojoustoa tar-
vitaan aiempaa enemmän, niin tilojen 
kuin sopimusten suhteen. 

Mikko Tenhola: Sijoittajat ovat vali-
koivia ja uskomme, että pääomaa ohjau-
tuu erityisesti pieniriskisiin eli niin sanot-
tuihin core-toimistokohteisiin. On vaikea 
arvioida, millaisia tulevaisuuden toimi-
tilat ovat, mutta tässä on mahdollisuus 
erottua kiinteistökehitysosaamisella 
sekä uusilla tila- ja palvelukonsepteilla.  

YHTEISKUNTAKIINTEISTÖT, ASUNNOT JA LOGISTIIKKA 
OVAT AKTIIVISIMMAT KIINTEISTÖLUOKAT  



NEWSEC KIINTEISTÖMARKKINAKATSAUS KEVÄT 2021 7EXECUTIVE SUMMARY

Erinomaiset joukkoliikenneyhteydet ja 
lähipalvelut ovat tärkeitä toimistojen 
vetovoimatekijöitä myös pandemian 
jälkeen. Vuonna 2020 tehtiin prosentu-
aalisesti enemmän kauppoja core plus 
eli matalan, mutta kohtuullisen riskin 
toimistoista, mikä johtui osittain par-
haimpien toimistojen rajallisesta tar-
jonnasta.

Miro Karttunen: Uskon, erilaisten co-
working-konseptien tarjota ja kysyntä 
lisääntyvät. Tällä hetkellä on jo jonkin 
verran pk-yrityksiä, joilla ei ole juuri 
nyt korona-maailmassa lainkaan toimi-
tiloja, koska ne haluavat arvioida tila-
tarpeensa vasta pandemian jälkeisessä 
tilanteessa. Innovaatioilla on mahdol-

lisuus erottautua, esimerkiksi Varma 
on muokkaamassa asuintalojen yhtey-
dessä olevia liiketiloja yhteiskäyttötoi-
mistoiksi. Uskon, että vastaavia avauk-
sia nähdään lisää. 

Onko yhteiskuntakiinteistöistä  
tullut sijoittajien uusi suosikki? 

Miro Karttunen: Yhteiskuntakiinteistö-
jen transaktiovolyymi on kasvanut sel-
västi. Viime vuonna niiden osuus kiinteis-
tökaupoista Suomessa oli jo yli 20 %, eli 
kasvu on ollut nopeaa. Tässä segmen-
tissä isoin osuus on hoivakohteilla. Van-
heneva väestörakenteemme pitää huo-
len siitä, että kysyntää riittää jatkossa-
kin. 

Mikko Tenhola: Yhteiskuntakiinteistöt 
sopivat tasaista kassavirtaa hakevalle 
sijoittajalle, käytännössä niitä voisi ver-
rata julkisen sektorin joukkovelkakir-
joihin. Suomessa sijoittajat ovat lähes 
yksinomaan Pohjoismaista. Kansain-
välinen uusi sijoittaja tarvitsee riittä-
vän ison portfolion tullakseen Suomen 
markkinaan ja yhteiskuntakiinteistöt 
ovat usein varsin pieniä yksittäisiä koh-
teita.  

Ovatko hybridi-konseptit  
tulevaisuuden suunta?

Mikko Tenhola: Hybridihankkeet ovat 
kasvava trendi kiinteistösijoittajien kes-
kuudessa. Hyvä esimerkki on kauppa-
keskusyhtiö Cityconin päätös rakennut-
taa asuntoja kauppakeskusten yhtey-
teen. Tämä tuo portfolioon vakautta: 
kauppakeskusten tuotto on sykli-
sempää, kun taas asunnot tuottavat 
tasaista kassavirtaa. Kauppakeskuk-
sen yhteyteen sijoitetut asunnot ovat 
lähellä palveluja, ja samalla asukkaat 
tuovat kauppakeskukselle lisää asia-
kasvirtaa. 

Miro Karttunen: Toinen hyvä esimerkki 
on Helsinki Garden -hanke, jossa toteu-
tuessaan yhdistyy tapahtuma-areena, 
asuntoja, toimistoja, kauppaa ja hotelli. 

Mikko Tenhola: Myös perinteisiin ns. big 
box -liiketiloihin tulee logistiikkakiinteis-
töjen elementtejä, kun verkkokaupan 
noutomyynti on kasvava osa niiden lii-
kevaihtoa. Toisaalta liiketilat saattavat 
muuntua täysin noutopisteiksi, joissa ei 
enää ole perinteistä vähittäiskauppaa.  

Miro Karttunen: Menestyvä kauppa-
keskus ei myöskään ole tulevaisuu-
dessa vain paikka, jonne tullaan osta-
maan, vaan se on olennainen osa logis-
tiikkaketjua. On tärkeää rakentaa kaup-
pakeskuksiin tiloja, joista esim. ravin-
tolaruuan ja verkkokaupasta tilattujen 
tavaroiden nouto onnistuu kuluttajalle 
helposti. 

Miten pandemian kiihdyttämä  
verkkokauppa vaikuttaa kiinteistö-
markkinoihin?    

Mikko Tenhola: Liikekiinteistöjen sijoi-
tusmarkkina on jakautunut melko vah-
vasti. Päivittäistavarakauppavetoiset 

kohteet toimivat hyvin ja niille on vah-
vaa sijoittajakysyntää. Tietyt vähittäis-
kaupan toimialat, kuten halpamyymä-
lät, rautakauppa, sisustus ja urheilutar-
vikkeet ovat menestyneet hyvin myös 
korona-aikana. Näiden toimialojen kiin-
teistökohteet ovat myös olleet varsin 
kiinnostavia kiinteistösijoittajille. Kaup-
pakeskuksia kohtaan sijoittajakysyntä 
on hävinnyt tai heikentynyt merkit-
tävästi, mutta uskon, että muutaman 
vuoden kuluttua sijoituskysyntä palaa 
hiljalleen.    

Miro Karttunen: Monet kiinteistön-
omistajat ovat joutuneet neuvottele-
maan tilapäisiä huojennuksia kaupan 
tilojen -puolen vuokriin. Ns. korona-
lauseke on tullut mukaan myös uusien 
sopimusten neuvotteluissa, monet 
vuokralaiset haluavat tulevaisuudessa 
kiinteistönomistajan mukaan jakamaan 
poikkeustilanteen, kuten pandemian, 
aiheuttamaa riskiä.  

Mikko Tenhola: Logistiikkakohteiden 
sijoittajakysyntä jatkuu erittäin vah-
vana. Suomessa parhaiden logistiikka-
kohteiden tuottovaatimukset ovatkin 
kiristyneet lähemmäs Euroopan alhai-

sia tasoja. Varsinkin verkkokaupan toi-
mituksia palveleville viimeisen mailin 
logistiikkatiloille on sijoittaja- ja käyttä-
jäkysyntää. Logistiikkatilojen kehitys-
hankkeissa iso haaste on hankkia tont-
teja tiiviistä kaupunkirakenteesta. On 
vaikea nähdä, että urbaaniin rakentee-
seen tulisi matalia logistiikkarakennuk-
sia. Voikin olla, että modernia, viimeisen 
mailin logistiikkatilaa syntyy konversi-
oiden kautta vanhoille huoltoasemille, 
kivijalkamyymälöihin tai varastoihin. 

Pysyvätkö asunnot  
kiinnostavana sijoituskohteena?

Miro Karttunen: Vuoden 2020 aikana 
on nähty kierrätystä siten, että kotimai-
set sijoittajat ovat kotiuttaneet voittoja 
ja myyneet salkkuja ulkomaisille sijoit-
tajille, joita kiinnostaa vakaa tuotto ja 
helppo tapa tulla markkinaan valmiin 
salkun kanssa. Näin kotimaisilta sijoit-
tajilta on vapautunut pääomaa inves-
toida esimerkiksi kehityskohteisiin eli 
rakenteilla oleviin tai vasta suunnittelu-
vaiheessa oleviin asuntokohteisiin pai-
kallisten rakennusliikkeiden kanssa.

Haluatko syventää tietojasi? Tilaa verkkokaupastamme 
kolme kohdennettua kiinteistömarkkinakatsausta: 
pääkaupunkiseudun toimisto- ja asunto- sekä Etelä-
Suomen logistiikkamarkkinat.   
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Kuinka paljon kauppojen volyymi 
kasvoi Euroopassa vuonna 2020?
Sijoitusten kokonaisvolyymi oli Euroo-
passa koko vuoden osalta 219 miljar-
dia euroa, joka on 24 % vähemmän 
kuin vuonna 2019: Iso-Britannia 
(–20 %) ja Ranska (–35 %) ja Saksa 
(–19 %).

Mitkä olivat mielestäsi vuoden 
2020 merkittävimpiä trendejä?
Vuoden lopun kokonaiskatsauksessa 
on huomionarvoista se, että pienet 
(alle 20 miljoonan euron) ja keski-
suuret (20–40 miljoonan euron) kau-
pat vähentyivät noin 30 % ja 20 % 
verrattuna suuriin (yli 100 miljoonan 
euron) kauppoihin, joiden määrä ei 
laskenut niin paljoa. Tämä kertoo 
siitä, että suurten kauppojen sol-
miminen kestää kauemman aikaa ja 

vaatii enemmän. Pienet kaupat on hel-
pompi keskeyttää ennen sopimuksen 
tekoa. 

Millaisia trendejä arvelet näkeväsi 
vuonna 2021?
Kiinteistösijoittaminen elpyy voimak-
kaasti vuoden 2021 loppupuoliskolla.  
Vaikka kauppavolyymin pienentyminen 
on ollut väistämätöntä, sijoitusten arvo 
on laskenut Euroopassa vain vähän vii-
den vuoden keskiarvon eli 255 miljar-
din euron alapuolelle. Tilanne on huo-
mattavasti parempi kuin edellisen krii-
sin aikana vuonna 2008. 

Miten kiinteistöjen rahoitus on 
muuttunut pandemian aikana?
Eurooppalaiset pankit ovat maailman-
laajuisen finanssikriisin jälkeen leikan-
neet kiinteistöjen luotonantoa. Kiinteis-

tömarkkinoille pyrkiikin vaihtoehtoi-
sia luotonantajia. Koronavirusepide-
mia näyttäisi kuitenkin aiheuttaneen 
uuden luotonannon laskusuuntauk-
sen, joka jatkunee vuonna 2021.

Samuel Duah, PhD
Director, Head of Real Estate 

Economics
International Research

BNP Paribas Real Estate

Mikko Tenhola: Sijoittajapohja on moni-
puolistunut, markkinoilla toimii monella 
eri sijoitusstrategialla toimivia asuntosi-
joittajia. Asuntojen kovasta kysynnästä 
kertoo myös se, että nyt ulkomaisetkin 
sijoittajat ovat valmiita lähtemään joko 
rakennusvaiheessa oleviin kohteisiin tai 
kehittämistä vaativiin asuntosalkkuihin.  

Miro Karttunen: Asunnot ovat varsin 
vahva, mutta paljon manageerausta 
vaativa kiinteistöluokka. Suomessa on 
likvidit ja sääntelystä vapaat vuokra-
asuntomarkkinat. Vuokralaisen näkö-
kulmasta on hyvä, että tarjontaa on 
ja kukin voi helposti löytää kulloiseen-
kin tarpeeseensa vastaavan asunnon. 
Manageerauksen näkökulmasta tämä 
tarkoittaa sitä, että asukkaissa on vaih-
tuvuutta, ja siksi hyvä manageri on tär-
keä kumppani sijoittajalle. 

Mikko Tenhola: Uskon, että turvaavana 
kiinteistöluokkana ja kaupungistumi-
sen megatrendin tukemana asunnot 
pysyvät vahvasti sijoittajien fokuksessa 
myös tänä vuonna. Näemme markki-
noilla varmasti myös uusia kansainvä-
lisiä kiinteistösijoittajia. Kaupankäynti-
volyymin kasvua rajoittaa lähinnä tar-

jonta, asuntotonteista kasvukeskuksissa 
on pulaa ja kysyntä ylittää tarjonnan.   

Miten digitaalisuus kehittyy kiinteis-
töalalla vuonna 2021? 

Miro Karttunen: Sijoittajia pitää pal-
vella tarjoamalla heille kiinteistöjään 
koskeva data mahdollisimman helpolla 
tavalla saatavaksi. Toinen teema on 
ohjelmistorobotiikka, yksinkertaiset 
rutiinit pitää pyrkiä automatisoimaan. 
Nämä ovat meille keskeisiä onnistumi-
sen ja kehittämisen alueita. 

Mikko Tenhola: Ajantasaisen ja hyvä-
laatuisen markkinatiedon kysyntä kas-
vaa voimakkaasti myös tulevaisuu-
dessa. Kiinteistösijoittajat vaativat 
entistä tarkempia markkina-analyysejä 
ja dataa omiin analyyseihinsä sijoitus-
päätöksien tueksi. Tässä pystymme pal-
velemaan asiakkaita erittäin hyvin. 

EXECUTIVE SUMMARY

https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/sijoitusmarkkinat/
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Maailmantalouden toipuminen 
rokotteiden varassa 
Koronavirusrokotusten käynnistyminen 
on kirkastanut maailmantalouden näky-
miä ja vähentänyt alasuuntaisia riskejä, 
vaikka tilanne onkin alkuvuodesta vielä 
haastava monissa maissa. Rokotusten 
viivästyminen tai uudet virusmutaatiot 
ovat kuitenkin ilmiselvästi suurimmat 
riskit talouden elpymiselle. 

Koronaviruskriisi on koetellut eri sekto-
reita hyvin eri tavoin. Virus kylvi laaja-
mittaista tuhoa monilla palvelualoilla, 
kun taas tietyt toimialat hyötyivät vaik-
kapa tavaroiden kulutuksen kasvusta. 
Myös maakohtaiset erot ovat suuret.  

Suurista talouksista Kiina on toistai-
seksi onnistunut hillitsemään viruksen 
leviämistä parhaiten. Tämän lisäksi Kii-
nan taloutta ovat piristäneet elvytys 
sekä maan vientisektorin keskittymi-
nen kriisissä hyvin pärjänneisiin aloihin 
eli elektroniikkaan, muihin kulutustava-
roihin ja koronaviruskriisin torjuntaan 
käytettäviin tarvikkeisiin. Kuluva talvi 
on vaikea Yhdysvalloissa ja euroalu-
eella, mutta rokotteet pohjustavat tietä 
vahvalle elpymiselle. 

Moni asia puhuu sen puolesta, että 
maailmantalous toipuu koronaviruskrii-
sistä nopeammin kuin aiemmista lasku-
suhdanteista keskimäärin. Talouden toi-

pumista edesauttaa se, että kotitalouk-
sille kertyi ylimääräisiä säästöjä vuonna 
2020. Tämä johtui sekä koronavirus-
rajoituksista että tulokehitystä tuke-
neista avokätisistä työttömyystuista ja 
palkkakompensaatiomalleista. Merkit-
tävä osa säästöistä vapautuu kulutuk-
seen, kun viruksesta päästään eroon. 
Talouksissa on tällä kertaa vain rajalli-
nen tarve pääoman ja työvoiman uudel-
leenkohdentamiselle. Siten toipumi-
nen voi olla nopeaa verrattuna moniin 
finanssikriiseihin, jotka ovat usein oire 
vääränlaisesta resurssien jakautumi-
sesta. Rakenteellisia muutoksia on var-
masti luvassa tälläkin kertaa, mutta 
ne nähdään vähäisinä, kun esimerkiksi 

rakennussektori ei ollut ylikuumentunut 
ennen koronakriisiä ja asuntomarkkinoi-
den hyvä imu tukee rakentamisesta glo-
baalisti. Taloutta vetävät nousuun myös 
ennennäkemättömän suuret finanssi- 
ja rahapoliittiset elvytystoimet, jotka 
ovat vähentäneet konkurssien määrää 

ja pitäneet rahoitusolosuhteet suotui-
sina. Valtava likviditeetin määrä talo-
udessa on näkynyt varallisuushintojen 
nousuna, ja myös inflaatio-odotukset 
ovat kääntyneet ylöspäin Yhdysval-
loissa talouden elpyessä. 

Suomen talous selvinnyt koro-
nasta ennakoitua paremmin 
Suomen talous selvisi viime vuonna 
odotettua paremmin koronakriisistä, 
vaikka toipuminen hidastuikin loppu-
vuonna koronan toisen aalto seurauk-
sena ja tilanne monella palvelualalla 
on edelleen todella vaikea. Tuotannon 
suhdannekuvaaja oli marraskuussa 
2020 enää 0,4 % vuodentakaista alem-
pana ja koko viime vuonna BKT:n arvioi-
daan supistuneen noin 3 %. Myös muut 
pohjoismaiset taloudet ovat selvinneet  

kriisistä toistaiseksi verrattain pienin 
taloudellisin vaurioin. 

Työllisyyden nopeasta elpymisestä huo-
limatta työttömänä tai lomautettuna oli 
työnvälitystilaston mukaan joulukuussa 
2020 edelleen 357 000 henkilöä, eli 

noin 100 000 vuotta aiempaa enem-
män. Eniten lomautettuna on pahiten 
koronasta kärsineillä hotelli- ja ravin-
tola-aloilla sekä liikenne- ja kuljetus-
alalla, joissa helpotusta työttömyysti-
lanteeseen on luvassa vasta, kun koro-
narajoitteita voidaan purkaa.

Teollisuus on pärjännyt koronakriisissä 
huomattavasti paremmin kuin monissa 
aiemmissa talouskriiseissä.  Teollisuu-
den uudet tilaukset kipusivat loppu-
vuonna jo kasvuun vuotta aiemmasta ja 
tavaravienti on piristynyt selvästi maail-
mankaupan toipuessa. Näyttääkin siltä, 
että finanssikriisin jälkeen nähty glo-
baali investointilama ei olisi tällä kertaa 
toistumassa, eikä Suomen taloudessa 
ole akuuttia kilpailukykyongelmaa, mikä 
on erittäin myönteistä Suomen tavara-

Juho Kostiainen
Senior Analyst

Nordea | Research & Risk Solutions FI
juho.kostiainen@nordea.com

viennin ja teollisuuden näkökulmasta. 
Teollisuuden parantuvat näkymät lisää-
vät myös yritysten investointeja. 

Yksityinen kulutus tukee 
talouskasvua tänä vuonna
Yksityinen kulutus toimii myös Suo-
men talouden toipumisen veturina tänä 
vuonna. Koronarajoitteiden poistuessa 
ja talouden epävarmuuden hellittäessä 
kuluttajien odotetaan jälleen avaavan 
kukkaroiden nyörit, jolloin patoutunut 
kysyntä alkaa purkautua.

Asuntokaupan nopea palautuminen 
viime vuonna on kääntänyt asuinra-
kentamisen rakennusluvat ja aloitukset 
kasvuun, ja asuinrakentamisen odote-
taankin kasvavan jälleen tänä vuonna. 
Muussa rakentamisessa luvat ja uudet 
aloitukset ovat edelleen alamaissa.  Etä-
töiden ja nettikaupan tuoman murrok-
sen pysyvyydestä ei ole vielä tietoa, 
mutta epävarmuus tulevasta jarruttaa 
vielä tänä vuonna liike- ja toimitilara-
kentamista.

Nordea ennustaa Suomen talouden kas-
vavan tänä vuonna 3 %, jolloin korona-
kriisiä edeltänyt BKT:n taso saavutet-
taisiin vuoden lopulla. Ennuste pitää 
sisällään oletuksen, että koronatilanne 
pysyy Suomessa kevään aikana maltil-
lisena ja vaimenee kesällä, eikä uusia 
mittavia rajoitustoimia jouduta otta-
maan käyttöön enää ensi syksynä. Ris-
kit taloudessa eivät kuitenkaan ole vielä 
kadonneet ja ennusteisiin liittyy edel-
leen huomattavaa epävarmuutta.

 

Nordea ennustaa Suomen talouden kasvavan 
tänä vuonna 3 %, jolloin koronakriisiä edeltänyt 
BKT:n taso saavutettaisiin vuoden lopulla. 

TALOUDEN NOPEA TOIPUMINEN 
KORONAKRIISISTÄ

KATSAUS SUOMEN TALOUTEEN

KOKONAISTALOUDEN KEHITYS
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Koronaviruskriisi on vaikuttanut maa-
ilmaan koko vuoden 2020 ajan ja vai-
kuttaa edelleen vuonna 2021. Roko-
tukset alkoivat vuoden 2020 lopulla, 
ja eri lääkevalmistajien rokotteita on 
alettu jakaa ympäri maailmaa. Viruk-
sen havaitut mutaatiot voivat kuiten-
kin pidentää kriisin kestoa. Taloudel-
linen kehitys on viruksen takia ollut 
heikkoa kaikkialla maailmassa, ja 
maailmanlaajuisen BKT:n odotetaan 
OECD:n ennusteiden mukaan kutistu-
van 4,2 % vuoden 2020 osalta. Tilanne 
on silti parempi kuin kriisin alussa 
ennakoitiin. Elpymisennusteet ovat 
kuitenkin jossain määrin epävarmoja, 
ja pandemian eteneminen vaikuttaa 
niihin suuresti. 

Pohjoismaiden taloudet ovat selvin-
neet vuodesta 2020 suhteellisen hyvin, 
ja BKT:n arvellaan kutistuneen 3–4 %. 
Useimmissa Pohjoismaissa BKT:n odo-
tetaan kasvavan 3–4 % vuosina 2021 
ja 2022. BKT:n ennakoidaan kutistu-
van euroalueella 7,3 %, mikä tarkoit-
taa, että Pohjoismaiden taloudet sel-
viytyvät melko hyvin muun euroalueen 
keskiarvoon verrattuna. Näin ollen Poh-
joismaiden makrotaloudelliset näkymät 
ovat edelleen vahvat.

Pohjoismaiden kiinteistömarkkinat sel-
viytyivät myös erittäin hyvin vuodesta 
2020 koronakriisistä ja BKT:n kutistumi-
sesta huolimatta. Ruotsissa kauppojen 
koko volyymi oli 189 miljardia Ruotsin 
kruunua (18,7 miljardia euroa), mikä on 
kaikkien aikojen kolmanneksi paras vuo-
silukema. Vaikka markkinat notkahtivat 
hieman toisella ja kolmannella vuosi-
neljänneksellä, neljäs vuosineljännes oli 
kaikkien aikojen vahvin Ruotsin markki-
noilla: volyymi oli 82 miljardia Ruotsin 
kruunua (81,1 miljardia euroa), ja joulu-
kuu oli kaikkien aikojen vahvin kuukausi 
53 miljardilla Ruotsin kruunullaan (5,2 
miljardilla eurolla). Sijoittajia kiinnosti-
vat erityisesti asunto- ja logistiikkaseg-
mentit, ja kauppoja tehtiin epätavallisen 
paljon suurten kaupunkien ulkopuolella. 
Myös kansainvälisten sijoittajien kiinnos-
tus oli edelleen vahvaa. Erityisesti logis-
tiikkasegmentti kiinnitti monen suuren 
ulkomaisen toimijan huomion. Näihin 
kuuluu muun muassa DWS, jonka inves-
tointineuvonantajana Newsec toimii. 
Markkinat ovat yleisesti ottaen tulikuu-

mat – odotettavissa on vahva ensimmäi-
nen vuosineljännes ja koko vuosi 2021. 

Suomen transaktiomarkkinat olivat 
myös hyvin vakaat vuonna 2020. Vaikka 
ensimmäiset kolme vuosineljännestä 
olivat suhteellisen rauhallisia, neljän-
nellä vuosineljänneksellä kauppojen 
volyymi oli vahva, 2,0 miljardia euroa. 
Vuoden 2020 kokonaisvolyymi oli 6,0 
miljardia euroa, joka vastasi Suomessa 
vuonna 2019 tehtyjen kauppojen volyy-
miä. Kansainväliset sijoittajat ovat edel-
leen erittäin kiinnostuneita Suomen 
markkinoista, ja niiden osuus kauppojen 
koko volyymista on noin 50 %. Suurin 
osa ostajista tulee muista Pohjoismaista 
sekä esimerkiksi USA:sta, Saksasta ja 
Belgiasta. Suomi kiinnostaa siis muihin 
Pohjoismaihin verrattuna edelleen suh-
teellisesti eniten kansainvälisiä sijoitta-
jia. Vaikka toimisto- ja asuntosegmen-
tit olivat edelleen suurimmat, julkisten 
kiinteistöjen osuus oli ennätyksellisen 
korkea, 24 % vuoden 2020 kokonaisvo-

lyymistä (ja Newsec oli mukana useissa 
näistä kaupoista). Tämä tarkoittaa, että 
segmentti on monelle sijoittajalle keskei-
nen vuosina 2020 ja 2021. 

Norjassa vuosi 2020 osoittautui myös 
erittäin hyväksi. Kauppojen koko volyymi 
oli hiukan alle 105 miljardia Norjan kruu-
nua (10,1 miljardia euroa), mikä on Norjan 
transaktiomarkkinoiden kaikkien aikojen 
toiseksi paras vuosilukema. Vuoden suu-
rimpiin kauppoihin kuului Norjan yleisra-
dioyhtiö NRK:n tontin myyminen 5 mil-
jardilla Norjan kruunulla (0,5 miljardilla 
eurolla) Ferd Eiendomille. Newsec toimi 
kaupoissa myyjän eli Norjan yleisradio-
yhtiön neuvonantajana. Myös kansain-
väliset sijoittajat olivat vuonna 2020 
poikkeuksellisen kiinnostuneita Norjan 
markkinoista, ja niiden sijoitusten osuus 
oli noin 20 % kauppojen kokonaisvolyy-
mista. Vaikka kansainvälisten sijoittajien 
osuus onkin pienempi kuin muissa Poh-
joismaissa, se on paljon suurempi kuin 
normaalisti Norjan markkinoilla. Syynä 

tähän olivat ennen kaikkea koronavirus-
pandemiasta johtuneet tavallista mata-
lammat suojauskulut. Norjan markkinat 
kiinnostavat edelleen, mikä näkyy muun 
muassa suurena kiinnostuksena pörs-
siyhtiö Entraan. Kauppojen volyymien 
uskotaan pysyvän Norjassa suurina 
vuonna 2021, koska vahva kotimainen 
ja ulkomainen kiinnostus tukevat mark-
kinoita.

Tanskan transaktiomarkkinat toipuivat 
selvästi vuonna 2020 kärsittyään pie-
nestä notkahduksesta vuonna 2019. 
Vuoden 2020 kokonaisvolyymi oli hiu-
kan alle 70 miljardia Tanskan kruunua 
(9,4 miljardia euroa), joka vastaa pitkän 
ajan historiallista keskiarvoa. Sitä voi 
verrata vuoden 2019 volyymiin, joka oli 
55 miljardia Tanskan kruunua (7,4 miljar-
dia euroa). Tanskan transaktiomarkkinat 
vahvistuivat siis vuonna 2020 huomat-
tavasti koronaviruspandemiasta huoli-
matta. Tanskassa tehtiin vuonna 2020 
Pohjoismaiden kaikkien aikojen kym-

menenneksi suurin kiinteistökauppa, 
kun Niam myi HD Ejendomme  asunto-
portfolion Heimstadenille 12,1 miljar-
dilla Tanskan kruunulla (16,3 miljardilla 
eurolla) Newsecin toimiessa ostoneuvon- 
antajana. Tanskan näkymät vuodelle 
2021 ovat muiden Pohjoismaiden tapaan 
hyvin positiiviset erityisesti ensimmäisen 
vuosineljänneksen osalta.

Kiinnostus toimitilakiinteistöihin oli Poh-
joismaissa ja Baltiassa erittäin suurta 
vuonna 2020. Kauppojen kokonaisvo-
lyymi oli lopulta 43,4 miljardia euroa, 
mikä vastaa historiallista keskiarvoa 
– tulos on poikkeuksellisen hyvä, kun 
ottaa huomioon vuoden 2020 myrskyi-
sän luonteen. Tämä tarkoittaa, että Poh-
joismaiden ja Baltian kauppojen volyymit 
olivat kokonaisuudessaan verrattavissa 
Iso-Britannian volyymeihin vuonna 2020 
– vaikka alueen väestömäärä on noin 
puolet Iso-Britannian väestömäärästä. 
Ruotsissa volyymit olivat jokseenkin 
saman suuruiset kuin Ranskassa – vaikka 

Ranskassa asuu kuusi kertaa enemmän 
ihmisiä kuin Ruotsissa. Pohjoismaat ovat 
henkeä kohden laskettuna ohittaneet 
Benelux-maat maailmanlaajuisesti hou-
kuttelevimpana sijoituskohteena. Varhai-
set merkit vuodelle 2021 viittaavat tällä 
hetkellä siihen, että Pohjoismailla ja Bal-
tialla on taas edessään vahva vuosi ja 
että alue menestyy hyvin maailmanlaa-
juisessa vertailussa. 

Adam Tyrcha, PhD 
Head of Research 

Newsec Sweden
adam.tyrcha@newsec.se

VAHVA VUOSI KIINTEISTÖMARKKINOILLA POHJOISMAISSA

POHJOISMAIDEN KIINTEISTÖMARKKINAT
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YHTEISKUNTAKIINTEISTÖJEN 
KYSYNTÄ ON KASVANUT VOIMAKKAASTI 
Yhteiskuntakiinteistöihin kohdistuu 
suuri sijoituskysyntä. Kiinteistöseg-
mentin osuus Suomen koko vuoden 
2020 transaktiovolyymistä oli n. 24 %. 
Vuonna 2019 sen osuus kaupoista oli 
alle 14 %. Yhteiskuntakiinteistöt näh-
dään pitkäjänteisinä ja matalariskisinä 
sijoituksina mm. pitkien vuokrasopi-
musten takia. Kiinteistöissä tuotet-
tavat palvelut tyydyttävät perustar-
peita, joiden kysyntä on luonteeltaan 
pysyvää tai ainakin pitkäaikaista.   

Yhteiskuntakiinteistösijoitukset ovat 
yleistyneet 2010-luvulla. Tämän on 
mahdollistanut sijoitustarjonnan ja 
-kysynnän kasvu. Kuntien heikon talous-
tilanteen ja kasvavan palvelutarpeen 
vuoksi kunnat ovat olleet kiinnostu-
neita myymään kiinteistöjä ja jäämään 
niihin vuokralle sekä ulkoistamaan esi-
merkiksi hoivapalveluja. Kasvaneen pal-
velukysynnän ja olemassa olevan raken-
nuskannan suuren korjausvelan takia 
kunnilla on lisäksi tarve rakentaa uusia 
kiinteistöjä. Tämä on johtanut palvelu-

jen ulkoistuksiin ja kiinteistöjen vuokra-
ukseen. Myös epätietoisuus tulevaisuu-
den tilatarpeesta on syy vuokrauksen 
suosiolle. Tyhjentyneiden rakennusten 
kuluja tulisi välttää. 

Huomattavan sijoitustarjonnan kasvun 
yksi tekijä on kuntien tekemät palve-
luiden ulkoistukset. Tällä hetkellä suu-
rin yksittäinen yhteiskuntakiinteistöjen 
sektori on hoivakiinteistöt, joihin lue-
taan tyypillisesti vanhusten, kehitys-
vammaisten, mielenterveys- ja päihde-

kuntoutujien sekä muiden erityis-ryh-
mien hoiva. 2010-luvulla palveluasumi-
sen kysyntä on kasvanut merkittävästi, 
mikä on johtanut em. palvelujen ulkois-
tuksiin. Väestön ikääntyminen vaikut-
taa suoraan vanhusten hoivan palvelu-
tarpeeseen, ennusteiden mukaan ikään-
tyneiden osuus väestöstä kasvaa huo-
mattavasti. Vuonna 2017 yksityisen pal-
velutuotannon osuus ikääntyneiden ja 
erityisryhmien tehostetusta asumispal-
velutuotannosta oli n. 42 %. Vastaava 
luku oli 53 % vuonna 2019 (THL). 

Mitä ovat 
yhteiskuntakiinteistöt? 
Yhteiskuntakiinteistöihin luetaan kiin-
teistöt, joissa toimii julkisen sektorin 
järjestämisvastuulla olevia palveluita tai 
toimintoja. Yhteiskuntakiinteistöjä ovat 
esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon kiinteistöt ja päiväkodit sekä koulut, 
mutta myös paloasemat, uima- ja liikun-
tahallit, kirjastot sekä julkisen sektorin 
toimitilat. Sektoriin voidaan myös lukea 
yksityiset koulut ja oppilaitokset. Käsite 
yhteiskuntakiinteistö onkin hyvin laaja. 

Yhteiskuntakiinteistöjä yhdistävät usein 
pitkät 10–20 vuoden vuokrasopimukset, 
pysyvän luonteinen kiinteistön käyttö, 
erittäin vakaat vuokralaiset kuten kun-
nat ja valtio tai näiden omistamat yhtiöt 
sekä julkisen sektorin palvelujen ulkois-
tukset. Yhteiskuntakiinteistöissä tuo-
tettava palvelu rahoitetaan useimmi-
ten verorahoilla. Tämä luo tietynlaista 
varmuutta kiinteistösijoituksiin – voiko 
vuokralainen mennä konkurssiin ja jos 
voi, niin kuka ottaa palvelun järjestä-
misvastuun? Joissain tapauksissa kunta 

YHTEISKUNTAKIINTEISTÖT
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on ottanut tehostetun palveluasumisen 
yksikköjä haltuun operaattorin heikon 
suoriutumisen takia. 

Mitkä riskit?
Myös näihin kiinteistösijoituksiin liittyy 
riskejä. Pitkistä sopimuksista ja kiinteis-
töissä toteutettavan palvelun erityis-
piirteistä johtuen riskejä pitää arvioida 
hieman eri näkökulmasta kuin muissa 
kiinteistöluokissa. 

On yleistä, että tämän sektorin kiinteis-
töissä on vain yksi vuokralainen, esi-
merkiksi koulu tai hoivakoti. Vuokra-
sopimukset ovat pitkäaikaisia, mutta 
vuokralaisriski on esim. monen käyttä-
jän toimistoja suurempi. 

Yhteiskuntakiinteistöissä onkin syytä 
tarkastella huolellisesti vuokralaisen 
vakautta, yritysrakennetta ja sen tuot-
taman palvelun kysyntää. Vuonna 2020 
nähtiin Touhula Päiväkodit Oy:n yritys-
saneeraus, jolla oli kielteisiä vaikutuksia 
usean kiinteistösijoittajan kohteisiin sekä 
Esperi Care Oy:n omistajavaihdos hei-
kentyneen taloustilanteen seurauksena. 

Myös palvelun pitkän aikavälin kysynnän 
trendejä pitää arvioida kriittisesti. Hie-
man yllättävästi Suomesta löytyy löy-
tyy uusia tyhjillään olevia sekä matalan 
käyttöasteen hoivakoteja. Matalaa käyt-
töastetta selittävät usein työvoiman saa-
tavuuden ongelmat, kova alueellinen kil-
pailu tai uuden hoivakodin kapasiteetin 

hidas täyttäminen. Syntyvyyden jo pit-
kään kestänyt lasku vaikuttaa pitkällä 
aikavälillä erityisesti taantuvien alueiden 
päiväkoti- ja koulukysyntään.

Pitkän aikavälin kysynnän kartoituk-
sessa nousevat esiin kiinteistöjen vaih-
toehtoisen käytön mahdollisuudet ja 
rakennuksen jäännösarvoriski. Hoiva-
kiinteistöjä ja kouluja on kaikkialla Suo-
messa, myös taantuvilla alueilla. Tule-
vaisuudessa voi olla vaikea löytää koh-
teille vaihtoehtoista käyttöä. Tila- ja 
mitoitusvaatimusten mahdolliset muu-
tokset vaikuttavat tulevaisuuden vajaa-
käyttöriskiin. Kasvukeskukset ovat vah-
vempia vaihtoehtoisen käytön suhteen.

VÄESTÖ IKÄÄNTYY VOIMAKKAASTI SUOMESSA
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Yli 75 v. osuus kokonaisväestöstä (oikea akseli) Yli 75 v. väestöennuste (vasen akseli)
Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): 
Väestöennuste (Tilastokeskus)

2020:
Yli 75 v. väestöennuste = n. 488 000
Yli 75 v. osuus kokonaisväestöstä = n. 9 %

2070:
Yli 75 v. väestöennuste = n. 1 035 000
Yli 75 v. osuus kokonaisväestöstä = n. 20 %
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Verorahoilla rahoitettu 
vuokralainen
Yhteiskuntakiinteistöissä tuotettu vuok-
ralaisten palvelu rahoitetaan osittain tai 
kokonaan julkisilla varoilla. Siksi vuokra-
laisriski usein nähdään verrattain pienenä. 

Investointikysyntää 
enemmän kuin tarjontaa
Kilpailu hyvistä yhteiskuntakiinteis-
töistä on koventunut. Ikääntyvä väestö, 
kuntien heikko talous, vanheneva tila-
kanta ja vaihtoehtoisten investointikoh-
teiden rajallisuus ovat lisänneet uusien 
sekä markkinassa jo toimivien sijoitta-
jien mielenkiintoa. Koronaepidemia on 

vaikuttanut kielteisesti moneen kiinteis-
tötyyppiin, mutta yhteiskuntakiinteistöt 
ovat poikkeus. Pitkät vuokrasopimuk-
set, vakaa toimiala ja Ruotsiin verrat-
tuna houkutteleva tuottotaso ovat nos-
taneet sektorin kysyntää ennätyskorke-
alle vuoden 2020 aikana. 

Suomen yhteiskuntakiinteistöt kiin-
nostavat myös kansainvälisesti. Tähän 
saakka kansainvälinen kiinnostus on 

näkynyt ruotsalaisten sijoittajien aktii-
visuutena, mutta myös mm. Aedifican 
Suomen Hoivatilat Oyj:n kauppa vuo-
den 2020 alussa osoittaa, että Suo-
men hoivakiinteistömarkkinat kiinnos-
tavat myös eurooppalaisia sijoittajia. 
Eurooppalaisia toimijoita kiinnostaa 
myös epäsuora sijoittaminen Pohjois-
maiden yhteiskuntakiinteistöihin. Hou-

kutteleva tuottotaso riskeihin nähden 
lisää sijoituskysyntää entisestään. Suo-
messa yhteiskuntakiinteistöjen tuot-
tovaatimukset ovat olleet lähes pro-
senttiyksikön verran korkeammat kuin 
Ruotsissa. Kansainvälisten sijoittajien 
näkökulmasta Suomen etu muihin Poh-
joismaihin on eurovaluutta – arviomme 
mukaan tuottovaatimusero Ruotsiin 
pienentyy lähivuosina.

Vuonna 2020 tehtiin useita merkittä-
viä yhteiskuntakiinteistöjen transakti-
ota. Aedifican Suomen Hoivatilat Oyj:n 
kauppa oli sektorin suurin ja se toteutui 
ennen koronaepidemiaa. Keväällä teh-
tiin myös muutama pienempi kauppa. 
Kesän jälkeen tunnelmat olivat kuten 
monella muullakin sektorilla odottavai-
set ja viimeisellä kvartaalilla julkistettiin 
useita merkittäviä transaktioita. 

Merkittävin transaktio oli SBB:n EQ:n hoi-
varahastolta ostama 55 kohteen portfo-
lio, jonka kauppahinta oli 222 M€. Useita 
muitakin kauppoja on julkistettu. Vuoden 
viimeisellä kvartaalilla hoivamarkkinassa 
nähtiin tuottovaatimusten laskua. Hoiva-
kiinteistöistä ollaan valmiit maksamaan 
kova hinta, vaikka osa portfolion koh-
teista sijaitsisi taantuvilla alueilla.

Newsecin seurannan mukaan sektorin 
transaktiovolyymi Suomessa oli n. puoli 
miljardia euroa pelkästään neljännen 
kvartaalin aikana, vuoden 2020 koko-
naisvolyymi oli n. 1,43 miljardia euroa. 
Volyymi voisi olla suurempikin, mikäli 
tarjontaa olisi enemmän. Hoivakohteet 
muodostivat toistaiseksi ylivoimaisesti 
suurimman osan yhteiskuntakiinteistö-
jen transaktiovolyymistä. 

Ruotsissa ja Norjassa kuntien halu 
luopua osasta kiinteistöomistuk-
sesta on kasvanut, jotta ne voivat 
rahoittaa palveluita ja infrastruktuu-
riaan. Etenkin Ruotsissa monet kun-
nat suhtautuvat positiivisesti yksityi-
siin omistajiin yhteiskuntakiinteistö-
jen omistajina.  

Vuonna 2020 yhteiskuntakiinteistö-
jen transaktioiden osuus Suomen, 
Ruotsin ja Norjan transaktiovolyy-
mistä oli n. 13,5 %. Vuonna 2015 vas-
taava osuus oli n. 7 %. Markkinasek-
tori on kasvanut eniten Suomessa ja 
Ruotsissa, kasvun merkkejä nähdään 
myös Norjassa ja Tanskassa. 

Ruotsissa yhteiskuntakiinteistöjen 
tuottovaatimukset ovat laskeneet 
lähes koko maassa keskimäärin 25 

peruspistettä (BPS) vuosittain. Saman 
suuntainen kehitys on nähty myös Suo-
messa ja Norjassa, etenkin suurimpien 
kaupunkien vaikutusalueilla. Ruotsissa 
lasku on ollut muita maita tasaisempi 
johtuen mm. suuremmasta transaktio-
volyymistä. 

Pohjoismaiden yhteiskuntakiinteistöi-
hin investoivat lähinnä pohjoismaiset 
kiinteistösijoittajat. Poikkeuksia toki 
on, kuten Aedifica. Ilman paikallisia tii-
mejä toimivien ulkomaisten sijoittajien 
on vaikea päästä neuvottelemaan koh-
teiden ensimmäisiä vuokrasopimuksia 
ja kauppoja suoraan operaattoreiden, 
rakennusliikkeiden tai kuntien kanssa. 
Tässä paikalliset toimijat ovat vahvoja. 
Usein parhaat tuotot saavutetaan juuri 
ensimmäisen vaiheen kaupoissa, joi-
hin liittyy kiinteistökehitystä. Kiinteis-

töjen myynti ulkomaisille sijoittajille 
on myös poliittisesti herkkä aihe. 
Suomen Hoivatilat ostanut Aedifica 
hankki nimenomaan paikallisen toi-
mijan kehittämän, valmiin kiinteis-
tösalkun. Yhteiskuntakiinteistöille on 
sijoituskysyntää Pohjoismaiden ulko-
puoleltakin. Haasteeksi muodostuu 
kuitenkin kohteiden pieni yksikkö-
koko, jolloin suurien salkkujen muo-
dostaminen on haastavaa ja niitä on 
harvoin tarjolla.

Modernit hoivakodit hyvillä sijain-
neilla ovat tällä hetkellä kysytyin 
yhteiskuntakiinteistötyyppi Pohjois-
maissa. Myös koulukiinteistöt kasva-
villa seuduilla ja sairaalat ovat olleet 
kysyttyjä Ruotsissa niiden pysyvä-
luontoisen tarpeen ansiosta. 

Pitkät vuokrasopimukset, vakaa toimiala ja 
houkutteleva tuottotaso ovat nostaneet yhteis-
kuntakiinteistöjen kysynnän ennätyskorkeaksi 
vuoden 2020 aikana. 

Hoivaoperaattoreilla on ollut paine 
lisätä hoitajamitoitusta vuosina 2019 ja 
2020 esiin tulleiden hoivakotien puut-
teiden vuoksi, mikä on johtanut yri-
tysten heikkoon tuloskuntoon. Esperin 
omistajanmuutoksen, Attendon talou-

den tasapainottamisohjelman ja Tou-
hulan yrityssaneerauksen myötä suur-
ten operaattorien talous on parantu-
nut. Isot operaattorit ovat alkaneet taas 
rakentaa uusia hoivakoteja, mutta kas-
vukeskuksiin painottuen. Erilaiset hybri-
diratkaisut, jotka sisältävät esim. tehos-
tettua palveluasumista, kivijalassa liike-
tiloja ja ylimmissä kerroksissa seniori-
asuntoja, ovat myös suosittuja. 

Vajaakäyttöä yllättävän paljon 
Hoivakodeissa on yllättävän paljon 
vajaakäyttöä. Ei ole kovin poikkeuksel-
lista, että hoivakodin käyttöaste liikkuu 
50-70 % tasolla. Käyttöaste on usein 
matala hoivakotien toiminnan alkuvuo-
sina. Kova kilpailu potilaista ja enna-
koitua pienempi potilasmäärä johtavat 
mataliin käyttöasteisiin. Tällä voi olla 
merkittäviä seurauksia. Maakunnissa 
matalan käyttöasteen syyksi maini-
taan usein ongelmat työvoiman saata-
vuudessa. Sääntelyn mukaan potilaita 
ei voi ottaa enemmän kuin hoitajami-
toitus sallii. Matalilla käyttöasteilla on 

PALVELUASUMINEN LUO YHTEISKUNTAKIINTEISTÖJEN VOLYYMIN KASVUN 
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väistämättä kielteisiä vaikutuksia ope-
raattoreiden tuloksiin ja esimerkiksi 
Esperi ilmoitti vuoden 2020 lopussa 
kahden Tampereen hoivakodin sulkemi-
sesta juuri korkean vajaakäytön takia. 
Näissä kohteissa vuokrasopimukset oli-
vat umpeutumassa eikä niiden uusimi-
selle nähty edellytyksiä. 

Hoivakohteissa vuokrat voidaan tar-
kastella neliö-, huone- tai asiakaspaik-
kavuokrana. Vuokrana käytetään omis-
tajalle maksettua nettovuokraa. Huo-

nepaikkavuokra soveltuu näkemyk-
semme mukaan vertailuun parhaiten. 
Yleensä isommissa yksiköissä huone-
paikkavuokra on pieniä kohteita mata-
lampi. Hoivakotien vuokrat ovat sidot-
tuja indeksiin, mutta joskus nähdään 

liikevaihtosidonnaisia vuokria etenkin 
uusien hoivakotien alkuvuosina. 

Newsec on havainnut, että asiakas-
paikkakohtaiset vuokrat ovat laskeneet 
aavistuksen 2010-luvun loppupuolella 
vanhusten hoivakodeissa. 2010-luvun 
alussa vanhusten hoivakodeissa vuok-
rat liikkuivat usein keskimäärin n. 700 
€/as. paikka/kk. Vuosikymmenen lop-
puun mennessä uudet vuokrat ovat 
laskeneet n. 50 €/as./kk. Huomioitavaa 
on, että vuokrissa on erittäin suurta 

vaihtelua hoivakotien välillä. Hoivako-
tien erityispiirteet ja -tarpeet vaikutta-
vat vuokratasoihin. Maakunnissa hoiva-
kotien vuokrat ovat suunnilleen saman 
suuruisia sijainnista riippumatta, mutta 
isoissa kaupungeissa vuokrat ovat  

Kohde Käyttötarkoitus Kaupunki Ostaja Myyjä

Palveluasuntokiinteistö 
(68 palveluasuntoa)

hoiva Vantaa Cofinimmo (investointimanage-
rina Mirabel Partners)

FinCap Kiinteistökehitys Oy

29 päiväkotikiinteistöä 
Norjassa, Suomessa, Ruot-
sissa, Puolassa ja Hollannissa

opetus useita Kinland AS (Whitehelm 
Capital Ltd)

Pioneer Property Group 
International AS, Norlandia 
Health & Care Group AS

Sairaala- ja hoivakiinteistö sairaala, hoiva Helsinki Erikoissijoitusrahasto 
eQ Hoivakiinteistöt

Invalidisäätiö

10 hoivakiinteistöä 
(542 yksikköä; vanhushoiva, 
erityishoiva)

hoiva useita Hoivatilat Oyj Ilmarinen Keskinäinen 
Eläkevakuutusyhtiö

Hybridikortteli (KOy Lahden 
Hämeenkatu 12 & KOy Lahden 
Mariankatu 12)

terveydenhuolto, 
toimisto, liike

Lahti OP-Palvelukiinteistöt 
-erikoissijoitusrahasto

YIT Oyj

Hoiva- ja toimistokiinteistö terveydenhuolto, 
toimisto

Espoo Erikoissijoitusrahasto
eQ Hoivakiinteistöt

Nordika II QG AB

Seitsemän hoivakiinteistöä 
(171 hoivapaikkaa)

hoiva useita Hoivatilat Oyj MVH-Kiinteistöt Oy

Kahdeksan hoivakiinteistöä hoiva useita OP Palvelukiinteistöt 
-erikoissijoitusrahasto

Rakennusurakointi 
S. Tikakoski Oy

Opetuskiinteistö opetus Kuopio Skanska Oy Savonia-ammattikorkea-
koulu

Lääkärikeskus- ja sairaala-
kiinteistö (Mehiläinen, Vaasa)

terveydenhuolto Vaasa Cofinimmo (investointimanage-
rina Mirabel Partners Oy)

FinCap Kiinteistökehitys Oy

55 hoivakiinteistöä 
(palveluasuminen, päiväkoti)

hoiva useita SBB i Norden AB Erikoissijoitusrahasto 
eQ Hoivakiinteistöt

MERKITTÄVIMMÄT YHTEISKUNTAKIINTEISTÖKAUPAT

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden 
AB on ollut yksi aktiivisimmista toimi-
joista hoivakiinteistöjen markkinassa 
pohjoismaissa viimeisten vuosien 
aikana. Suomessa SBB aloitti vuonna 
2018 ostamalla kolme kiinteistöä Pir-
kanmaan alueelta ja yhden kiinteis-
tön Helsingistä. Siitä lähtien kasvu 
on ollut voimakasta. SBB on inves-
toinut yli 800 milj. euroa yhteiskun-
takiinteistöihin Suomessa vuosina 
2018–2020. SBB on investoinut pää-
asiassa hoivakoteihin, mutta sijoi-
tuksiin lukeutuvat myös päiväkodit, 
koulut ja Hemfosan koko osakekanta 
vuoden 2020 keväällä. Tällä hetkellä 
SBB omistaa lähes 180 yhteiskunta-
kiinteistöä Suomessa. 

Kysyimme SBB:n transaktiojohtajalta 
Joakim Billiltä, miksi Suomen mark-
kina nähdään kiinnostavana. SBB 
näkee Pohjoismaat yhtenä vakaana 
markkina-alueena, joka on poliitti-
sesti vakaa ja taloudellisesti hyvässä 

kunnossa. Suomen eurovaluutta luo laa-
jemmat rahoitusmahdollisuudet, mikä 
lisää Suomen kiinnostavuutta. Tietyt 
rahoittajat ja SBB:n sijoittajat haluavat 
nimenomaan sijoittaa euromaihin.

SBB:n näkemyksen mukaan Suomessa 
palvelujen tarve kasvaa koko maassa. 
Sijoitusmarkkinaan on tullut uusia toi-
mijoita viime aikoina, mikä on kiristänyt 
kilpailutilannetta. SBB ajoittikin markki-
noille tulon hyvin vuonna 2018. 

SBB sijoittaa strategiansa mukaan pit-
käjänteisesti yhteiskuntakiinteistöihin 
ja asuntoihin. Asuntoihin sijoitetaan 
vain Ruotsissa, sillä Ruotsissa on sään-
nelty vuokramarkkina, mikä varmistaa 
vakaan kassavirran. SBB:lle on olennai-
nen kriteeri, että heidän kiinteistöissään 
toteutetut palvelut perustuvat julkiseen 
rahoitukseen. 

Joakim Bill kertoo, että yhteiskuntakiin-
teistösektorin riskit ovat hieman pienem-

mät tai ainakin erilaiset johtuen pal-
velujen suhteellisen turvatusta rahoi-
tuksesta. SBB:n näkemyksen mukaan 
yhteiskuntakiinteistöjen sijoitusky-
syntä pysyy vahvana tulevaisuudessa 
ja koronaepidemia on aiheuttanut 
jopa kasvua tietyille osamarkkinoille.

SBB on tehnyt jonkun verran kaup-
poja suoraan kuntien ja kaupun-
kien kanssa etenkin Ruotsissa mutta 
myös Suomessa. He toivovatkin, että 
kiinteistösijoittajat nähtäisiin julki-
sen sektorin kumppanina. Toisinaan 
kiinteistösijoittajia nähdään jopa kil-
pailijana ja aihe on siksi poliittisesti 
herkkä. Sijoittaja haluaa kuitenkin 
tarjota kiinteistöt, jotka palvelevat 
käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Näin 
luodaan pohja pitkäjänteiselle yhteis-
työlle, joka on tuottoisaa molemmille 
osapuolille. 

Kova kilpailu potilaista ja ennakoitua
pienempi potilasmäärä johtavat mataliin käyttö-
asteisiin. Maakunnissa syy tähän voivat olla 
ongelmat työvoiman saatavuudessa.

korkeammat. Erityishoivan kuten kehi-
tysvammaisten, mielenterveys- ja päih-
dekuntoutujien tai muiden erityisryh-
mien hoivassa asiakaspaikkavuokrat 
vaihtelevat suuresti johtuen kiinteistö-
jen erityispiirteistä. 

Alex Ventin
Valuation Advisor

Newsec 
050 578 0616 

alex.ventin@newsec.fi
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Koronaviruksesta aiheutuvat poikkeusolot ovat vaikuttaneet merkittävästi retail-markkinaan viimeisen vuoden 
aikana. Poikkeukselliset rajoitustoimenpiteet ja suositukset ovat näkyneet kaupan toimialojen menestyksen pola-
risoitumisena, mikä on vastavuoroisesti heijastunut kiinteistöliiketoimintaan. Koronapandemia on vauhdittanut enti-
sestään vähittäiskaupassa aikaisemmin havaittuja trendejä, joita ovat mm. muotikaupan haasteet ja retail-liiketoi-
minnan muuntuminen yhä monikanavaisemmaksi. Vaikka monikanavavaisuus luo tilankäytölle uusia vaatimuksia ja 
haastavia vuokrasopimuskäytäntöjä, ilmiö lisää kysyntää myös uudenlaisille tilatyypeille.

LIIKEPAIKASTA TULEE 
TÄRKEÄ OSA VERKKOKAUPAN 
LOGISTIIKKAVERKOSTOA

Lähde: Tilastokeskus, Kaupan liikevaihtokuvaaja neljännesvuositasolla (2015=100), 1995Q1-2020Q3 & 
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja neljännesvuositasolla (2015=100), 1995Q1-2020Q3.

Transaktiomarkkinassa näkyy 
kaupan toimialan jakautuminen 
voittajiin ja häviäjiin
Poikkeusolojen seurauksena vähittäis-
kaupan markkinassa on nähty kahtia-
jakoinen vuosi eri toimialojen välillä: 
muoti, kauppakeskusvetoinen erikois-
kauppa, ravintolat, viihde ja kaupalli-
set palvelut ovat kokeneet rajuja liike-
toiminnallisia haasteita, kun taas päi-
vittäistavarakauppa, sisustaminen 
ja rautakauppa, elektroniikka- sekä 
urheilukauppa ovat menestyneet äkil-
lisen kuluttajakysynnän kasvun myötä.  

Merkittävä trendi on ollut myös asi-
oinnin siirtyminen entistä vahvemmin 
verkkokauppaan, mikä ei ole kuiten-
kaan tuonut riittävää helpotusta valta-
osalle toimijoista haastavassa markki-
natilanteessa. Muoti- ja urheilukauppa 
Ry:n selvityksien mukaan tietyillä eri-
koiskaupan toimijoilla verkkokaupan 
yksittäisten kuukausien myynnit ovat 
saattaneet jopa tuplaantua edellisvuo-
desta, mutta tämä ei ole riittänyt kat-
tamaan perinteisen kivijalkakonseptin 
myynnin supistumisesta aiheutunutta 
myyntivajetta.

Eri toimialojen haasteet ja menestys 
heijastuvat suoraan transaktiomark-
kinaan. Sijoittajien intressit ovat siir-
tyneet aikaisempaa enemmän päivit-
täistavaravetoisiin kiinteistökohteisiin. 
Myös retail-kiinteistöt, joissa ankkurina 
toimii elektroniikka-, urheilu- tai halpa-
tavaratalo, nähdään aiempaa kiinnos-
tavampina sijoituksina. Erikoiskauppa-
vetoinen kauppakeskus on puolestaan 
koettu pandemia-aikaisessa tilanteessa 
haastavana sijoituskohteena. Ilmiö 
näkyy kauppakeskusten transaktiovo-
lyymissa: Vuonna 2019 kauppakeskus-

ten osuus Suomen retail-transaktioista 
oli 55 %, kun vuonna 2020 osuus oli 
vain 29 %. Pienentynyttä transaktiovo-
lyymia voi selittää myös myynnissä ole-
vien kohteiden vähäisyys edellisvuoteen 
verrattuna.

Suuri pudotus on tapahtunut myös 
koko retail-transaktiovolyymia tarkas-
tellessa: vuoden 2019 n. 960 miljoonan 
euron transaktiovolyymi on supistunut 
vuoden 2020 n. 870 miljoonaan euroon 
viiden viimeisen vuoden keskiarvon 
ollessa lähes 1,7 miljardia euroa. Kas-
vukeskukset ja suuret kaupungit ovat 
säilyneet sijoittajia kiinnostavina sijain-
teina, mutta lähtökohtaisesti retail-koh-
teiden hankintaan on suhtauduttu Suo-
messa aikaisempaa varovaisemmin. 

Vuokrasopimuskäytännöt 
taitekohdassa: liikevaihto-
sidonnaisen vuokran kysynnän 
ennustetaan kasvavan
Kevään poikkeusolot aiheuttivat suuren 
yhtäaikaisen vuokranalennusten neu-
vottelukierroksen, jonka pohjalta syk-
syn vuokrasopimusneuvotteluissa on 
nähty uudenlaisia käytäntöjä. Uudis-
vuokrauksen kysyntä on syksyn aikana 
elpynyt, mutta kevään pohjalta uudeksi 
vakituiseksi käytännöksi on muodos-
tunut vuokrasopimusehtojen tarkempi 

määrittely. Yleisin muutos on ns. koron-
alauseke, jossa sovitaan poikkeavasta 
vuokranmaksusta, mikäli siirrytään lii-
ketoimintaa haittaavaan tai kokonaan 
estävään poikkeustilaan. Myös muita 
liiketoiminnan menestykseen linkittyviä 
uudenlaisia ehtoja on havaittu lisäänty-
vissä määrin vuokrauksessa. Ehdoissa 
vuokran suuruutta voidaan alentaa, 
mikäli kaupallinen kohde ei saavuta 
ennalta määritettyä kävijämäärätasoa 
tai käyttöastetta. Pidemmissä vuokra-
sopimuksissa kiinnostus exit-optioihin 
on kasvanut.

Toimialojen polarisoitunut menestys 
ja vuokranalennukset ovat vaikutta-
neet retail-kiinteistöjen arvonkehityk-
seen hyvin kahtiajakoisesti konseptista 
riippuen. Korona-ajan vuokranalen-
nuksista johtuva kassavirran supistu-
minen on näkynyt arvonalennuksena  

erityisesti ”high-street”-keskustakoh-
teilla ja erikoiskauppavetoisilla kaup-
pakeskuksilla. Euroopan tasolla erikois-
kauppavetoisissa kauppakeskuksissa ja 
”high-street”-erikoiskaupan kiinteistö-
kohteissa on saatettu nähdä 10–20 %:n 
arvonalennuksia. 

Sen sijaan lähipalvelukeskusten, päivit-
täistavaravetoisten kauppakeskusten 
ja vetovoimaisten tilaa vaativan kaupan 
kiinteistöjen arvot ovat säilyneet pää-
sääntöisesti ennallaan. Yksittäisien päi-
vittäistavarakiinteistöjen osalta on saa-
tettu havaita jopa positiivisesti arvoon 
vaikuttavia tuottoarvojen supistumi-
sia. Erikoiskauppavetoisissa kohteissa 
liiketilojen tyhjilläänoloaikojen on arvi-
oitu pidentyvän vuokralaismuutostilan-
teissa, mikä vaikuttaa kassavirtaodot-
teeseen negatiivisesti. Lisäksi arvioitu-
jen tuottoarvojen pienoiseen nousuun 
on vaikuttanut erikoiskaupan kohteilla 
rahoituslaitosten lainaehtojen kiristymi-
nen, johon ei ole toistaiseksi nähty hel-
potusta. Retail-kohteisiin liittyvä lainan-
otto on ollut haastavaa erityisesti riski-
alttiissa kohteissa.

Sekä vuokranalennukset että porras-
tettu vuokra ovat muuttuneet vakitui-
seksi käytännöksi Suomen retail-mark-
kinassa. Retail-operaattorit haluavat 
madaltaa liiketoiminnan alkuinvestoin-
teihin liittyvää kattamisriskiä vaati-
malla ensimmäisiltä vuosilta matalam-
paa vuokratasoa. Koronanpandemian 
aikana useissa kohteissa on myös siir-
rytty väliaikaisesti liikevaihtosidonnai-
seen vuokraan. Toimijoiden sopeudut-

tua uuteen käytäntöön on uudisvuok-
rauksessa havaittu kasvavaa kiinnos-
tusta liikevaihtosidonnaiseen vuokraan. 
Paineen kasvaessa omistajia kohtaan 
voi opportunistinen sijoittaja nähdä 
li ikevaihtosidonnaisuuden kysyn-
nän kasvun myös mahdollisuutena:  

Liikekiinteistöjen markkina on vahvasti 
polarisoitunut. Erityisesti päivittäistavarakaupan 
tiloille on sijoittajakysyntää. 
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liikevaihtosidonnaisuuteen siirtyminen 
voi houkutella vetovoimaisia toimijoita 
kilpailevista kaupallisista kohteista. Tämä 
voi parantaa omistajan imagoa tahona, 
joka uskoo omistamaansa liikepaikkaan 
ja on valmis kantamaan vuokralaisen 
kanssa tämän liiketoimintariskiä.

Liikevaihtosidonnaisen vuokran kysyn-
nän lisääntyminen ja samanaikaisesti 
monikanavaiseksi kehittyvä retail-mark-
kina aiheuttavat uusia vaatimuksia vuok-
raukselle, mihin on syytä kiinnittää eri-
tyistä huomiota jo sopimusvaiheessa. 
Vuokrausneuvotteluissa on syytä mää-
rittää tarkasti, lasketaanko verkkokaup-
paostokset tai liikkeestä noudettava 
verkkokauppaostos osaksi liiketilaan lin-
kittyvää liikevaihtoa. Selkeitä käytäntöjä 
Suomen retail-markkinassa ei ole vielä 
syntynyt, ja toistaiseksi liikevaihtosi-
donnaisuus on määritetty tapauskohtai-
sesti tai jätetty kokonaan huomioimatta. 
Jotta riitatilanteet ja tulkinnanvaraisuu-
det vältetään, on verkkokauppaostokset 
huomioitava liiketilojen vuokrasopimuk-
sissa entistä aktiivisemmin.

Kauppakeskus muuntuu osaksi 
isompaa kokonaisuutta luoden 
taloudellista ja toiminnallista 
synergiaa
Kauppakeskus konseptina on kohdan-
nut erikoisen dilemman koronapande-
mian myötä: julkisina kiinteistötyyp-
peinä kauppakeskukset elävät run-
saista asiakasvirroista, mutta koronavi-
ruksen aikaisilla rajoituksilla on pyritty 
välttämään ihmisten kokoontumisia. 
Keväällä ravintolatoimintaan kohdis-
tuneet rajoitukset korostivat tätä ris-
tiriitaisuutta kauppakeskusten toimin-
nassa. Kevään haastavimpina aikoina 
mediassa nostettiin joidenkin kaup-
pakeskusten viikoittaisten kävijämää-
rien tippuneen jopa 80 % edellisvuo-
desta. Vaikka kävijämäärät ovat kevään  
haastavimmista viikoista tasaantuneet 

syksyn aikana, ovat kauppakeskus-
ten kävijämäärät pääsääntöisesti jää-
neet edellisvuoden tasoa pienemmiksi 
vuonna 2020. Päivittäistavaravetoisissa 
lähipalvelukeskuksissa kävijämäärien 
pudotuksen on havaittu olevan pienem-
pää kuin erikoiskauppavetoisissa kaup-
pakeskuksissa.

Sekä sijoittajat että kaupunkisuun-
nittelijat ovat havahtuneet Suomessa 
kauppakeskusten kävijävirtoja kokoa-
vaan rooliin ja kauppakeskukset onkin 
mielletty yhä useammin kaupunkikes-
kustoiksi. Tästä johtuen kauppakeskuk-
set suunnitellaan luonnolliseksi osaksi 
muuta kaupunkirakennetta. Viimeisen 
kymmenen vuoden aikana kauppakes-
kushankkeet eivät ole syntyneet itsenäi-
siksi kiinteistökohteiksi, vaan osaksi suu-
rempaa toimisto- tai asumiskorttelia. 

Tämä hybridirakentaminen sisältää hyö-
tyjä niin kuluttajille, vähittäiskaupan  
toimijalle kuin kiinteistönomistajalle: 

kauppakeskus on lähellä luonnollisia 
asumisen ja työpaikkamatkailun kävi-
jävirtoja, mikä lisää retail-operaattorin 
ja kuluttajan välisiä kohtaamisia. Retail-
operaattorin taloudellinen menestys 
puolestaan heijastuu positiivisesti omis-
tajan vuokrakassavirtaan. Tämä syner-
giakierre on johtanut esimerkiksi Triplan 
ja Redin kaltaisiin kiinteistökokonaisuuk-
siin, joissa kauppakeskuksen päälle on 
rakennettu toimisto- ja asuinkerrosta-
loja. Nyt jopa vanhoja retail-kohteita kehi-
tetään hybridikohteiksi. Näistä hyvä esi-
merkki on Kontulan vanhan ostoskeskuk-
sen kehityssuunnitelma, jossa kaupallisen 
tilan päälle suunnitellaan asuntoja. 

Sijoittajat ovat osoittaneet yhä enem-
män myönteisyyttä hybridirakenta-
misen synergiaetuihin ja luonnollis-
ten kävijävirtojen tärkeyteen. Suo-
men markkinassa hybridikohteen tiloja 
on useimmiten jaettu toimintatyypin 
perusteella omiksi kiinteistöyhtiöik-
seen, ja omistussuhteita jaetaan usean 
omistajan kesken erilaisin instrumen-
tein. Hybridirakentamisen riskinhajaut-
tamisen mahdollisuus kuitenkin tiedos-
tetaan: kauppakeskuksen päällä sijait-
sevat asunnot ja toimistot tuovat ns. 
”varmaa kassavirtaa”, kun taas alem-
pien kerroksien retail-tiloista on mah-
dollista saavuttaa riskialttiimpaa, mutta 
samalla korkeampaa kassavirtaa. 

Uusi lähipalvelukeskus Hertsi on 
Helsingin erikoiskauppavetoisessa 
kauppakeskusmarkkinassa hyvin eri-
lainen konsepti: lähipalvelukeskus ja 
arjen palveluiden keskittymä, joka 
tarjoaa asiakkailleen sujuvaa asioin-
tia. Hertsissä toimivat mm. alueen 
suurin hypermarket Prisma, kau-
pungin palveluita, kattavat liikunta- 
ja hyvinvointipalvelut sekä vetovoi-
mainen ravintolatarjonta.

Hertsin avausajankohta oli poikkeuk-
sellisen haastava vuokralaisille: kes-
kus avattiin vuoden 2020 maalis-
kuussa, juuri kun koko Suomi sul-
jettiin koronavirustilanteen vuoksi. 
Siitä alkoi Hertsin odotuksiin nähden 
hyvin erilainen ensimmäinen toimin-
tavuosi ilman avajaisia tai asiakasvir-
toja tuovia tapahtumia. 

Lähipalvelukonsepti – avain Hertsin menestykseen

Haasteista huolimatta Hertsi on menes-
tynyt vaikutusalueeseen mitoitetun kon-
septinsa ansiosta. Kaikki liikkeet, jotka 
Hertsiin avattiin maaliskuussa, ovat 
poikkeusoloista huolimatta edelleen toi-
minnassa ja saaneet kasvatettua myyn-
tiään erittäin haastavan alun jälkeen. 
Useiden liikkeiden toimintaa sopeutet-
tiin rajoitusten ja suositusten mukaan, 
ja kauppakeskus oli vahvasti mukana 
yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. 
Asiakkaiden toiveita kuunneltiin her-
kästi ja Hertsissä tehtiinkin paljon kehi-
tystyötä keväällä.

Osoitus konseptin onnistumisesta on, 
että Hertsiin on saatu ensimmäisen 
vuoden aikana jopa 8 uutta vetovoi-
maista liikettä koronatilanteesta huoli-
matta. Näitä ovat mm. ravintolat, ham-
maslääkäri ja Herttoniemessä kauan 

odotettu suutari. Hertsin palvelu-
tarjonnan kasvun lisäksi myös kävi-
jämäärät ja myynnit ovat nousseet 
tasaisesti. Nämä ovat upeita saavu-
tuksia korona-aikana ja osoitus siitä, 
että Hertsi on vastannut alueen lähi-
palvelutarpeeseen.

Newsec vastaa Hertsin kaupallisesta 
manageerauksesta, markkinoinnin 
johtamisesta, uudisrakennussiiven 
kaupallisten tilojen vuokrauksesta 
sekä aikaisemmin rakennetun Mega-
hertsin siiven ylläpitojohtamisesta.

Liikepaikkaa ei tutkita enää yksin osana fyysistä 
liikepaikkaverkostoa, vaan myös osana 
verkkokaupan nouto- ja kuljetuspalveluverkostoa. 

RETAIL
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Liikepaikan sijainnin pitää 
tukea verkkokaupan nouto- ja 
kuljetuspalveluverkostoa 
Mikro- ja makrosijainnin tarkastelun 
lisäksi kaupan toimijoille on syntynyt 
uusia näkökulmia liikepaikan määrit-
tämisen osalta: liikepaikkaa ei tutkita 
enää yksin osana fyysistä liikepaikka-
verkostoa, vaan myös osana verkko-
kaupan nouto- ja kuljetuspalveluver-
kostoa. Lisääntyvänä vaatimuksena 
retail-operaattoreilla on noussut ”pick-
and-collect”-noutopalvelumahdolli-
suus, jossa kaupan tilat mahdollistavat 
entistä paremmin asiakkaan tai nou-
tolähetin mahdollisuuden hakea tuote 
vaivattomasti. Myös ensimmäiset kaup-
pakeskusten verkkokaupan ja nouto-
palvelun yhdistelmät, kuten Triplassa 
lanseerattu Badeli, on otettu käyttöön 
Suomessa. Mikäli kohteesta puuttuu 
tuotteiden noutopalvelupiste autolle tai 
pysäköintipaikka noutolähetille, tämä 
mielletään entistä useammin negatiivi-
seksi ominaisuudeksi kiinteistössä. 

Monikanavaisuuden myötä on nähty 
Suomen retail-markkinassa uudenlai-
sia tilatarvemuotoja, jotka perustu-
vat noutopalveluverkoston tarpeisiin. 
Koronaviruksen vauhdittamana cloud 
kitchen -toimijat ja verkkoruokakau-
pat etsivät entistä aktiivisemmin tiloja 
kaupunkikeskustoista, joissa kotiinkul-
jetusverkosto kattaa mahdollisimman 
laajan alueen. Esimerkkinä ilmiöstä on 

NoHo Partnersin Kalasataman Tukku-
toriin maaliskuussa 2020 avattu cloud 
kitchen, joka ei sisällä yhtäkään asiakas-
paikkaa, vaan toimii puhtaasti kotiinkul-
jetuspalveluiden kautta.

Nyt jos koskaan kiinteistönomistajilla 
on keinoja nousta etulyöntiasemaan 
retail-markkinassa nopealla reagoinnilla 
ja kiinteistön pienillä fyysisillä muutok-
silla. Tuotteiden noutomahdollisuuksien 
ja lähettiparkkien ennustetaan muuttu-
van osaksi normaalia, johon on syytä 
reagoida niin nykyisissä retail-kiinteis-
töissä kuin uudishankkeissa. Verkko-
alustaan perustuvien kotiinkuljetuspal-
veluiden käyttö ei ole rajoittunut ainoas-
taan ravintolapalveluihin korona-aikana, 
vaan myös muodin ja muun erikoiskau-
pan toimijoita on siirtynyt alustoille. 

Noutopalvelupisteen avulla kaupallisilla 
kiinteistöillä mahdollisuus erottua ja 
muuttua vuokralaiselle otollisemmaksi 
sijoittumispaikaksi. Kaupunkikeskusto-
jen kauppakeskuksilla on puolestaan 
mahdollisuus omaksua noutopalvelupis-
teen avulla logistiikkatoimialalla halu-
tun viimeisen mailin kiinteistön roolia. 
Koronaviruksesta johtuvat poikkeusajat 
ovat osoittaneet, että viimeisen mailin 
logistiikan ja fyysisen liiketilan rajat 
hämärtyvät entisestään tulevaisuu-
dessa. Voittava kaupallinen konsepti ei 
vastusta muutosta, vaan omaksuu sen 
osaksi palvelutarjontaansa. 

Lauri Jokela
Data Analytics Manager

Newsec
050 552 3259

lauri.jokela@newsec.fi
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Kohde Käyttötarkoitus Kaupunki Ostaja Myyjä

Kolme big box -kiinteistöä liike Vantaa, Lappeen-
ranta, Mikkeli

Erikoissijoitusrahasto UB 
Suomi Kiinteistöt

AKR Tuotto II Ky (Auratum 
Kiinteistöt Oy)

Kaksi päivittäistavarakauppa-
kiinteistöä

liike Helsinki, Lahti Cibus Nordic Real Estate AB n/a

Viisi liikekiinteistöä liike, hoiva Turku, Kaarina Innovestor Oy n/a

KOy Jyväskylän Kauppatie 
31 (osa kauppakeskus Jyväs-
keskusta)

liike Jyväskylä Yksityinen sijoittaja West Capital Oy

Kauppakeskus Lauttis liike Helsinki Veritas Eläkevakuutus Aberdeen European  
Balanced Property Fund

Seitsemän liikekiinteistöä liike Helsinki, Tampere, 
Turku, Seinäjoki

Cibus Nordic Real Estate AB Erikoissijoitusrahasto eQ 
Liikekiinteistöt

Liikekeskus Aalloppi liike, terveyden-
huolto

Järvenpää OP-Palvelukiinteistöt 
-erikoissijoitusrahasto

Erikoissijoitusrahasto eQ 
Liikekiinteistöt

Kauppakeskus Merta liike Kalajoki Cibus Nordic Real Estate AB APK-Kiinteistöt Oy

Liikekiinteistö  
(Realgate)

liike Lempäälä Corum Origin SCPI VVT Property Fund I Ky

Kaksi päivittäistavakauppa-
kiinteistöä (2 x K-Citymarket)

liike Kemi, Pieksamäki Trophi Fastighets AB n/a

Kolme liikekiinteistöä liike Helsinki, Lohja, Kok-
kola

Serena Properties AB 
(Varma, Ratos, Redito)

n/a

Tuottovaatimusten muutos 
Euroopan merkittävimmillä 
markkinoilla koronavirus-
pandemian takia?
Parhailla markkinapaikoilla olevien 
prime-kohteiden tuottovaatimukset 
kasvoivat koko Euroopassa vuonna 
2019 nähdystä 2,5 %:sta 2,8 %:iin 
vuonna 2020. Tuottovaatimukset 
vaihtelevat Euroopassa huomatta-
vasti kaupungeittain ja eri vähittäis-
kauppatyyppien välillä.

Miten verkkokauppa on 
kehittynyt Euroopassa?
Kaupan ala jakautui vuonna 2020 
ennennäkemättömällä tavalla kah-
tia välttämättömiin ja ei-välttämättö-
miin tavaroihin.  Huomiotta on jäänyt 
se, että koronavirus on aiheuttanut 
ongelmia myös verkkokaupalle. Verk-
kokaupan keskeisiä tuotteita ovat ei-
välttämättömät harvemmin ostettavat 
tavarat eli juuri sellaiset tuotteet, joi-
den hankkimista ihmiset epäröivät, kun 
tulot ovat epävarmat ja luottamus kulu-
tukseen heikko.

Millaiset kauppakeskukset tai big 
box -kohteet ovat vahvoilla nyt?
Kauppakeskukset olivat liiketila-
kiinteistöjen suurimpia kärsijöitä 
vuonna 2020. Vuonna 2020 liike-
tilasektorin keskeinen ongelma oli, 
miten vuokranantajat pystyivät peri-
mään tehokkaasti vuokraa suljet-
tuina olevien ostoskeskusten kaup-
piailta.

MERKITTÄVIMMÄT RETAIL-KIINTEISTÖKAUPAT

https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/liiketilat/
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Vuosi 2021 alkaa toimistomarkkinoi-
den näkökulmasta varsin odottavissa 
tunnelmissa. Koronapandemian myötä 
toimistotilojen käyttö on vähenty-
nyt turvallisuuden ehdoilla ja etätyö 
on tullut osaksi arkea. Yrityksissä ja 
kiinteistömarkkinoilla mietitään kuu-
meisesti, miten tämä vaikuttaa toi-
mistotilojen tarpeeseen ja kysyntään 
tulevaisuudessa. THL arvioi, että tou-
kokuussa voitaisiin aloittaa koronaro-
kotteiden antaminen riski- ja erityis-
ryhmien ulkopuoliselle aikuisväes-
tölle, mikä mahdollistaisi tietotyön 
paluun toimistoympäristöön.

Vuosi 2020 jää historiaan koronaviruk-
sesta. Siitä miten se vaikutti yhteiskun-
taamme, talouteemme ja meihin yksi-
löinä. Yhteiskunnalliset ja yksilölliset 
vaikutukset heijastuivat myös työpai-
koille. 2020 aikana Suomessa tehtiin 
valtava kollektiivinen digiharppaus, kun 
tietotyön ammattilaiset siirtyivät mah-
dollisuuksien mukaan etätöihin. Näin 
on tapahtunut myös niissä organisaati-
oissa, joissa etätöitä ei ollut nähty aikai-
semmin vaihtoehtona.

Toimistojen kysyntä – 
toimiviin tiloihin halutaan 
tulla myös koronan jälkeen
Toivottavasti pandemiatilanne saadaan 
kuluvan vuoden aikana hallintaan ja 
poikkeusoloista päästään eroon. Täl-
löin alamme nähdä, mihin suuntaan toi-
mistojen käyttö muuttuu. Suomi on kuu-
lunut Euroopan edelläkävijöihin etätöi-
den tekemisessä jo ennen koronaa. Suo-
messa etätöitä teki vähintään satunnai-
sesti noin kolmannes1. Tutkimuksessa 
Pohjoismaiden korkeaa etätyöosuutta 
selitettiin tietotyön ja ICT-painotteisen 
työn korkealla osuudella.

Myös OECD raportoi merkittävästä 
yhteydestä etätyön tehokkuuden ja tie-
totyön määrän sekä korkean osaamisen 
välillä2. Suomessa etätyön kehittymistä 
ja työn tulevaisuutta tutkittiin Futu-
Remote hankkeessa3. Loppuvuodesta 
2020 julkaistujen alustavien tulosten 
perusteella etätyö on otettu luontevaksi 
osaksi tietotyötä. Kyselyyn vastannei-
den kokemukset ovat olleet positiivisia 
mm. työn häiriöiden vähentymisen ja 
työn sekä vapaa-ajan tasapainottami-
sen osalta. Vastaavanlaisia tuloksia on 

TOIMISTOJEN PITÄÄ JOUSTAA, MUTTA 
HYVILLE TILOILLE ON KÄYTTÄJÄ- JA SIJOITTAJAKYSYNTÄÄ
saatu myös Leesmanin tutkimuksissa4. 
Niissä lähes 2/3 koki etätyön hyvänä, 
ja keskimääräinen työn kokemus vas-
tasi Leesmanin aiempia tutkimuksia 
työn kokemuksista toimistoympäris-
tössä. Yhtenevistä tutkimustuloksista 
voi tehdä johtopäätöksen, että tieto- ja 
ICT-painotteisilla aloilla etätyö on toi-
miva tapa tehdä töitä, ja se parantaa 
työntekijöiden kokemusta työstä sekä 
tukee hyvinvointia. 

Pandemiatilanteen rauhoittuessa pääs-
tään toivottavasti tilanteeseen, jossa 
työntekijällä on mahdollisuus valita 
missä tekee töitä. Aikaisemmin mainit-
tujen tutkimusten3,4 tuloksissa käyvät 

ilmi myös etätyön haasteet ja perus-
teet toimistotilojen tärkeydelle sekä 
tarpeelle myös tulevaisuudessa. Yhtenä 
havaintona voi nostaa työntekijöiden 
kokemukset kollegoiden tuen, yhteen-
kuuluvuuden tunteen ja yhteisen ongel-
manratkaisun sekä innovoinnin heiken-
tymisestä etätyön aikana3.

Leesmanin tutkimuksessa lähes vii-
dennes vastaajista koki työnteon kotoa 
huonona4. Kokemukseen työn mie-
lekkyydestä vaikuttavat useat asiat 
kuten yksittäisen vastaajan työolosuh-
teet kotona, vastaajan luonne ja kaipuu 
sosiaalisiin kontakteihin sekä erityisesti 
työn luonne ja aiemmat kokemukset 

työpaikan luomasta ilmapiiristä. Lees-
manin tutkimus osoitti, että niissä orga-
nisaatiossa, joissa toimistoympäristö 
tarjosi hyvän kokemuksen, työntekijöi-
den toiveissa oli tehdä etätöitä enintään 
yksi päivä viikossa. Vastaavasti organi-
saatioissa, joissa toimistoympäristö oli 
saanut heikompia arvioita kokemuk-
sesta, työntekijät halusivat tehdä sel-
västi enemmän etätöitä.

Vaikka etätyön on todettu olevan toi-
miva tapa tehdä töitä, tarjoavat hyvin 
suunniteltu toimistoympäristö ja ihmis-
kontaktit kollegoiden kanssa sellaisia 
kokemuksia, joiden takia toimistoja tar-
vitaan jatkossakin. Valtaosa yrityksistä 

ja organisaatioista ovat tottuneet luo-
maan yhteishenkeä, yrityskulttuuria 
sekä arvomaailmaa fyysisten kohtaa-
misten kautta fyysisessä tilassa. Näi-
den luomisessa sekä vahvistamisessa 
toimistotilat ovat jatkossakin isossa 
roolissa, jolloin toimistoihin halutaan 
sitoutua ja panostaa ehkä jopa entistä 
enemmän.

Tietotyö monipaikkaistuu entisestään 
ja yhä useammissa organisaatioissa 
etätöistä tulee entistä useammalle nor-
maali osa arkea. Työntekijöille tarjotaan 
entistä enemmän vapautta valita kul-
loiseenkin työpäivään tai työtehtävään 
sopivin paikka. Tällöin toimistotilojen 

tulee olla houkuttelevia, tarkoituksen-
mukaisia ja niiden pitää tukea yhteisöl-
lisyyttä sekä sujuvaa työn tekoa.  

Käyttäjäkokemus ohjaa toimis-
tojen laadullista kysyntää
Tietotyön monipaikkaistuminen ja digi-
talisoituminen muokkaavat toimistotilo-
jen kysyntää tulevaisuudessa. Moderni 
monipaikkaista tietotyötä tukeva työ-
ympäristö toimii fyysisessä, digitaali-
sessa ja sosiaalisessa ulottuvuudessa. 
Yhdessä, hyvin suunniteltuna, nämä 
muodostavat yhtenäisen ja eheän 
työntekijäkokemuksen sekä tukevat  
organisaation strategiaa, ydintehtävää 
ja brändiä. 
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Hyvin toteutettu toimistotila on suun-
niteltu työn lähtökohdista. Sen toimin-
nallisuus on määritelty organisaation 
tavoitteiden mukaan ja sitä kehitetään 
yhdessä henkilöstön kanssa. Toimistoti-
lojen laatuvaatimukset ovat viime vuo-
sina nousseet tukemaan entistä parem-

paa työntekijäkokemusta. Tämä trendi 
jatkuu ja voimistuu, koska organisaatiot 
haluavat luoda ympäristön, jonne työn-
tekijät haluavat tulla tekemään töitä 
ja kohtaamaan kollegoita, vaikka etä-
työ olisi tunnistettu hyväksi vaihtoeh-
doksi. Työntekijäkokemuksen vahvista-
minen tarkoittaa laadukkaita tilaratkai-
suja, jotka tukevat sujuvaa työntekoa, 
luovat viihtyisän toimistoympäristön ja 
edesauttavat hyvinvointia. 

Nopeasti muuttunut toimintaympäristö 
on entisestään avannut ymmärrystä 
haasteista, joita perinteinen yhden toi-
miston, kiinteiden seinien ja työpistei-
den malli asettaa. Joustavuutta hae-
taan usealla tavalla, joista kahtena tär-
keimpiä ovat joustavat sopimukset ja 

tilaratkaisut. Joustavuutta sopimuksiin 
on peräänkuulutettu jo pitkään, mutta 
siitä ei olla oltu ehkä valmiita maksa-
maan lisää. Tilanne saattaa muuttua 
etätyöryntäyksen ja tyhjillään olevien 
toimistojen takia. 

Joustavuutta sopimukseen voivat 
tuoda erilaiset optiomallit, joissa vuok-
rattava ala tai vuokrakausi muuttuvat 
tarpeen mukaan. Toinen näkökulma 
joustavuuteen on miettiä fyysistä työ-
ympäristöä tilojen verkostona, jossa 

pääkonttori tai ydintilat ovat kohtaa-
mista ja asiakastapaamisia tukeva yri-
tyksen hermokeskus. Sitä tukemaan 
luodaan erilaisia satelliittipisteitä, 
yhteiskäyttöisiä hubeja tai co-working-
tiloja, jotka tarjoavat vaihtoehtoisia 
sijainteja lähempänä työntekijöitä.

Joustavuutta tilaratkaisuihin tuo selke-
ästi määritelty tilakonsepti, jossa eri-
laista työn tekemistä varten on mie-
titty kulloistakin työn tekemistä tukeva 
työskentelyalue tai vyöhyke. Vyöhyk-
keiden käytettävyyttä muokataan liiku-
teltavilla kalusteilla ja ketterillä tilarat-
kaisuilla, jotka mahdollistavat vyöhyk-
keiden käyttötarkoituksen muutoksen 
ilman isoa remonttia. Tämä helpottaa 
ja nopeuttaa yritysten reagointikykyä 
myös tulevaisuuden muutoksiin. 

Toimistokohteiden kaupat 
vähenivät, loppuvuosi osoitti 
selvää kysynnän elpymistä
Tietotyön murros, koronapandemia 
sekä EU:sta irtautunut Iso-Britannia, 
vuosi 2021 aloitetaan aivan uudenlai-
sessa tilanteessa ja epävarmuus heijas-
tuu toimistomarkkinoille. Epävarmuus 

on näkynyt yritysten pitkittyneenä pää-
töksentekona ja lykättyinä projekteina 
uusien toimistotilojen osalta. Käynnissä 
olevien tilaprojektien fokusta on saa-
tettu muuttaa kesken projektia palve-
lemaan paremmin uutta ja tehokkaam-
paa hybridikonseptia. Viime vuonna 
toimistojen nettokäyttöönotto tippui 
pääkaupunkiseudulla kolmatta kertaa 
2000-luvulla negatiiviseksi ollen noin 
-100 000 m2. Vastaavaa kehitystä näh-
tiin koko Euroopassa, jossa toimistojen 
käyttöönotto tippui yli 46 % viimevuo-
tisesta. Vuonna 2021 toimistojen käyt-
töönoton odotetaan aktivoituvan ja 
määrien hieman elpyvän, mutta jäävän 
totuttua tasoa alhaisemmaksi. 

Epävarmuus heijastuu myös rakennus-
markkinoille, joilla pääkaupunkiseudulla 
aloitettujen toimistorakennushankkei-
den määrä pysyi toista vuotta peräkkäin 
selvästi alle 2000-luvun keskiarvon. 
Sama trendi toistuu myös myönnetyissä  

toimistorakennusluvissa, joiden pääkau-
punkiseudun yhteenlaskettu kerrosalan 
määrä näyttää vuonna 2020 myöskin 
jäävän alle 2000-luvun keskiarvon.

Transaktiomarkkinoilla toimistokaup-
pojen volyymit vuonna 2020 jäivät sel-
västi aikaisempien vuosien alle. Vuo-
desta 2019 toimistokiinteistöjen tran-
saktiovolyymi laski n. 30 %, yli 100 
miljoonan euron kauppoja tehtiin vain 

neljä*. Loppuvuoden tehdyt transak-
tiot antavat kuitenkin vahvasti osviittaa, 
että luottamus ja halu sijoittaa toimis-
tokiinteistöihin on edelleen olemassa.  

Esimerkiksi ruotsalainen Castellum AB 
osti loppuvuoden aikana yhteensä kuusi 
toimistokiinteistöä Kalasatamasta ja 
Sörnäisistä. Kysyntä ulottuu hyvin myös 
core plus -tyyppisiin kohteisiin perin-
teisten ja turvallisina pidettyjen core-
kohteiden rinnalla.

Toimistotransaktioiden vähäistä mää-
rää selittää koronapandemiasta aiheu-
tunut epävarmuus markkinoilla. Monella 

toimistokohteiden omistajalla on ollut 
aikomus myydä viime vuonna koh-
teitaan, mutta tavanomaiseen myyn-
tiprosessiin ei ole uskallettu lähteä  

Digitaalisen työntekijäkokemuksen merkitys kasvaa

Yritykset ovat panostaneet vuosia 
siilojen poistamiseen esittelemällä 
matalaan hierarkiaan perustuvia 
organisaatiorakenteita, ketterää kehi-
tystä, organisaatiorajojen yli toimivia 
tiimejä ja avoimuutta tukevaa kult-
tuuria sekä toimistoja. Koronapande-
mian aikana tapahtuneen pakotetun 
etätyön myötä saavutettu avoimuus 
on kärsinyt merkittävästi. Vaikka kol-
lektiivinen digiloikka on onnistunut 
verrattain hyvin ja digitaaliset työ-
kalut toimivat tarkoituksenmukai-
sesti, niitä ei ole suunniteltu totaali-
seen käyttöön, vaan tukemaan tar-
peitamme monitilaympäristöissä tii-
mien välisessä yhteistyössä.  

Hyvin suunniteltu digitaalinen työ-
ympäristö mahdollistaa yhtenäisen 
työntekijäkokemuksen monipaikkai-
sen työn lisääntyessä. Digitaaliseen 
työympäristöön liittyvät mm. työ-
ympäristön käyttöä helpottavat äly-

toimistoratkaisut, tilateknologia, kuten 
interaktiiviset näytöt sekä varausjärjes-
telmät, työnteon tarpeisiin soveltuvat 
laitteet ja sovellukset. Myös yhteistyötä 
ja yhteisöllisyyttä tukevat sovellukset 
sekä tiedotuskanavat ovat tärkeässä 
roolissa. Parhaimmillaan digitaalinen 
työympäristö yhdistyy saumattomasti 
fyysiseen työympäristöön konkretisoi-
den yrityskulttuurin ja sen myötä tavoi-
tellut työtavat. Tällöin fyysinen ja digi-
taalinen yhteistyötila toimivat sisarti-
loina toisilleen mahdollistaen paikasta 
riippumattoman yhtenäisen työntekijä-
kokemuksen.

Työnteon muutos, digitaalinen ympä-
ristö ja teknologian monimuotoisuus 
sekä skaalautuvuus asettavat uusia 
vaatimuksia, mutta luovat myös uusia 
mahdollisuuksia kiinteistön omistajille. 
Tilojen muuntojoustavuuden lisäksi 
myös kiinteistön IT-infran pitää olla 
joustava tarjoten toimivan alustan käyt-

täjälähtöisille digitaalisille ja tek-
nisille ratkaisuille. Loppukäyttäjän 
tarpeiden huomioiminen luo myös 
paremmat edellytykset tiedon saan-
nille kiinteistön käytöstä esimerkiksi 
sensoriteknologiaa hyödyntäen. 

Olemme vuoden 2020 aikana todis-
taneet virtuaalitapahtumien nousun. 
Sama trendi laajenee työympäristöi-
hin. Teknologioiden kehittyessä esi-
merkiksi hologrammit mahdollista-
vat uusia mahdollisuuksia yhteistyö-
hön ja yhteisöllisyyden tukemiseen. 
Käyttäjälle muodostuu yhä suurempi 
vapaus ja mielekkäämpi työntekijä-
kokemus, sillä digitaalinen kokemus 
on yhdistynyt saumattomasti fyysi-
seen kokemukseen ja rajapinta näi-
den välillä on olematon. 

Työntekijäkokemuksen vahvistaminen edellyttää 
laadukkaita tilaratkaisuja. 

Vuodesta 2019 toimistokiinteistöjen transaktio-
volyymi laski noin 30 %. 

Parhaat toimitilat löytyvät osoitteesta 
toimitilahaku.newsec.fi. 
Tutustu uudistettuun palveluumme! 

https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/paluu-tulevaisuuteen/
https://toimitilahaku.newsec.fi/
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epävarman tilanteen vallitessa. Käytän-
nön myyntiprosessia hidastavat ja vai-
keuttavat matkustusrajoitukset sekä 
rajoitetut kohdekäyntimahdollisuu-
det ovat ohjanneet halukkaita myyjiä 
odottamaan epidemiatilanteen selkiy-
tymistä. Toisaalta se on tuonut myös 
myyjien neuvonantajille mahdollisuuk-
sia hyödyntää erilaisia uusia digitaalisia 
ratkaisuja näiden haasteiden ratkaise-
miseksi. Lisäksi myyjät haluavat varmis-
tua, että kaikista kilpailukykyisimmät 
ostajat pystyvät osallistumaan myyn-
tiprosessiin. Suomessa nämä haasteet 
korostuvat, sillä kansainväliset sijoitta-
jat ovat tarjouskilpailussa usein kärki-
kahinoissa toisin kuin esimerkiksi Nor-
jassa. Siellä erittäin vahvasta kotimai-
sesta sijoituskysynnästä johtuen esi-
merkiksi matkustusrajoitukset eivät ole 
haitanneet myyntiprosesseja samalla 
tavalla. Viime vuosi olikin Norjassa kiin-

*n. 15 % vuoden 2020 toimistovolyymistä koski toimistokohteita, jotka voidaan 
lukea myös yhteiskuntakiinteistöihin.
1 https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_
telework_final.pdf
2 https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-
teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
3 https://cocodigiresearch.com/covid-19-and-remote-work-in-finland/
4 https://www.leesmanindex.com/measure-remote-working/

teistökauppojen osalta poikkeukselli-
sen aktiivinen verrattuna muihin poh-
joismaihin. 

Useammat toimistomyyntikohteet Suo-
messa ovat kuitenkin olleet valmiste-
lussa viime vuoden aikana odottamassa 
tilanteen normalisoitumista. Samalla 
isoimmat myyntihalut omaavat omista-
jat ovat käyneet kahdenvälisiä off-mar-
ket keskusteluja isoimpien ostohalujen 
omaavien sijoittajien kanssa. Tämän 
tyyppiset pinnan alla tapahtuvat match 
making ja off-market -keskustelut sekä 
kaupat ovatkin kasvattaneet ymmär-
rettävästi suosiotaan. Niillä on saavu-
tettavissa molempien kaupan osapuo-
lien tavoitteet ilman, että nämä hiljai-
set myyntiponnistelut pilaisivat koh-
teen mahdollista myöhemmän vaiheen 
laajempaa kilpailutusprosessia.

Solita voitti Vuoden työympäristöteko 2020 -kilpailun

Teknologia-, data- ja designyritys 
Solita on kasvanut viime vuosina 
nopeasti ja teknologia-alalla myös 
työn tekemisen tavat muuttuvat 
jatkuvasti. Muutokset heijastuvat 
myös toimitiloihin kohdistuviin vaa-
timuksiin: esimerkiksi yhteissuun-
nittelu asiakkaiden kanssa on yleis-
tynyt ja avokonttoreista ollaan siir-
tymässä monitoimitiloihin. Solitan 
tavoitteena on ollut kehittää kas-
vavan yrityksen tarpeisiin vastaa-
vaa, joustavaa ja juuri solitalaisille 
sopivaa työntekemisen mallia sekä 
yhteisöllistä kulttuuria tukeva tilako-
konaisuus. Newsec on toiminut Soli-
tan kiinteistöjohtamisen kumppanina 
keväästä 2018 alkaen.

Solitan toimitilakonseptin suunnitte-
lussa keskiössä on ollut tavoite paran-
taa entisestään työntekijöiden hyvin-
vointia ja paneutua syvällisesti työ-
päivän kulkuun, ihmisten toiveisiin ja 
hyvinvointia parantaviin muutoksiin. 
Suunnittelun lähtökohdiksi otettiin 
monipuolinen tutkimus solitalaisten 
tarpeista, toiveista ja erilaisista käyttä-
jäprofiileista sekä vaihtoehtojen yhteis-
suunnittelu yhdessä. 

”Tilat ovat iso osa yhteisöllisyyttä ja 
arvojemme mukaista arjen yrityskult-
tuuria. Tavoitteenamme oli suunnitella 
työtilat, jotka tukevat monimuotoisia 
työskentelytapojamme ja tiimityönä 
tehtäviä, vaihtuvia projektejamme. 

Osallistamisella on ollut valtava vai-
kutus sekä ihmisten sitoutumiseen 
että lopputulokseen”, Solitan toi-
mitilahankkeesta vastannut johtaja 
Teemu Sevon kertoo.

Teknologiayhtiön asiantuntijat työs-
kentelevät alalle tyypillisesti paljon 
etänä myös koronavuoden ulkopuo-
lella, mutta tekevät työtä tiiviissä 
yhteistyössä oman tiiminsä ja asiak-
kaiden kanssa. Yhteistyö asiakkai-
den kanssa heijastuu selkeästi toi-
mitiloja koskeviin vaatimuksiin. Jopa 
vaikeana koronavuotena toimitilat 
on koettu positiivisena ja työhyvin-
vointia lisäävänä asiana.

Solita voitti Vuoden työympäristö-
teko 2020 -kilpailun uusilla toimiti-
loillaan Helsingissä ja Tampereella. 
Työympäristöt saivat kiitosta käyt-
täjälähtöisyydestä, vastuullisesta 
suunnittelusta ja innovatiivisesta 
ajattelusta. Solitan kumppaneina 
työympäristöprojektissa ja kiinteis-
töjohtamisessa toimivat Fyra ja New-
sec. Vuosittaisesta kilpailusta vastaa 
kiinteistöjen ammattimaisen toimiti-
lajohtamisen ja rakennuttajien jär-
jestö Rakli.

Tietotyön murros ja monipaikkaisen 
työn lisääntyminen toki muokkaavat toi-
mistojen vuokrakysyntää, mutta hyvät 
puitteet tarjoavat toimistokiinteistöt 
houkuttelevat tilankäyttäjiä ja tarjoa-
vat hyviä sijoitusmahdollisuuksia. Voi-
kin olla, että 2021 aikana nähdään par-
haista toimistokohteista ankaraa hin-
takilpailua, mikäli epävarmuustekijät 
väistyvät ja patoutunut sijoituskysyntä 
alkaa purkautua. 

Ville Inkeri
Head of Corporate Real Estate

Newsec
040 749 5021

ville.inkeri@newsec.fi

Kohde Käyttötarkoitus Kaupunki Ostaja Myyjä

Metsä Groupin ja 
Melan pääkonttori

toimisto Espoo NREP Metsäliitto Osuuskunta, Maa-
talousyrittäjien eläkelaitos Mela

Kuopion Portti (B vaihe) toimisto, liiketila Kuopio Aberdeen Standard Property 
Fund Finland I KY

Rakennusliike Lapti Oy

IF Vahinkovakuutus Oyj:n 
entinen toimitalo

toimisto Espoo Regenero Oy (YIT Oyj & HGR 
Property Partners Oy)

n/a

Toimisto- ja liikekiinteistö toimisto, liiketila Vantaa Kansallis-yhtiöt Trevian Asset Management 
Oy:n hallinnoima rahasto

Toimistokiinteistö toimisto Helsinki Castellum AB CapMan Nordic Real Estate 
Fund

Toimisto- ja tuotantokiinteistö toimisto, tuotanto Espoo Cityvarasto Oyj Atelier Goldner Schnitt Oy 
(Atelier Goldner Schnitt GmbH)

Toimistokiinteistö toimisto, liiketila Helsinki AB Balder Kansallis-yhtiöt

Lindström Invest Oy 
(viisi toimistokiinteistöä)

toimisto Helsinki Castellum AB Lindström Invest Oy:n omistajat

Toimistokiinteistö 
Turun Hansatorni

toimisto Turku Yksityinen sijoittaja Partners Group

Toimistokiinteistö Martintalo toimisto Vantaa Kielo AB Areim Fund III

KOy Konalaterra toimisto, tuotanto Helsinki Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky

Kuinka paljon käyttöönottoluvut 
ovat laskeneet tärkeimmillä 
markkinoilla?
Bruttokäyttöönotto oli vuonna 2019 
kokonaisuudessaan Euroopassa 15 
miljoonaa m2. Vuonna 2020 se laski 
todennäköisesti 46 % kahdeksaan 
miljoonaan m2. Odotamme elpy-
mistä rokotusten antamisen tahtiin 
siten, että bruttokäyttöönotto laa-
jenee 10,6 miljoonaan m²:iin vuonna 
2021 ja 11,7 miljoonaan vuonna 2022.

Miten prime-kohteiden 
tuottovaatimukset kehittyvät?
Vaikka kaupankäynti koki valtavan sho-
kin, hinnoittelu ei juurikaan muuttu-
nut. Shokki taloudelle on kuitenkin aina 
shokki, ja odotammekin prime-koh-
teiden alkuperäisten tuottovaatimus-
ten kasvavan vuonna 2019 nähdystä  
3,21 %:sta 3,22 %:iin vuonna 2020 
(koko Euroopassa).

Millaisista toimistokiinteistöistä 
sijoittajat ovat kiinnostuneita?
Koronavirusepidemiasta saattaa seu-

rata sijoittajien nopeampi core- ja 
core+-strategioiden sopeuttaminen.  
Tämä muuttuu jo ympäristöä, yhteis-
kuntaa ja hyvää hallintotapaa kos-
kevien ESG-kriteerien myötä, jotka 
määrittävät uudelleen sen, millainen 
premium-toimistorakennus soveltuu 
core-riskituottostrategiaan. Sijoitta-
jat seuraavat tässä vuokralaisiaan, 
jotka haluavat  jousta-
vuutta (ei vain ympä-
ristönäkökulmasta) ja 
muunneltavuutta.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc120945_policy_brief_-_covid_and_telework_final.pdf
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/productivity-gains-from-teleworking-in-the-post-covid-19-era-a5d52e99/
https://cocodigiresearch.com/covid-19-and-remote-work-in-finland/
https://www.leesmanindex.com/measure-remote-working/
https://www.solita.fi/solita-voitti-vuoden-tyoymparistoteko-kilpailun/
https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/toimistot/
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Jo nyt voi sanoa, että koronakriisi 
on jättänyt jälkensä kaikkiin kiinteis-
tötyyppeihin – uudet kulutustavat, 
etätyön lisääntyminen ja muutokset 
ihmisten liikkumisessa sekä digitali-
saation arkipäiväistyminen heijastu-
vat jokaiseen kiinteistösektoriin eri 
tavoin. Toimistoihin ja liiketiloihin liit-
tyy merkittävää epävarmuutta mm. 
tilankäytön suhteen, mutta logistiik-
kakohteiden kysynnän kasvutrendi 
kiihtynyt nyky-ympäristössä. Nopea 
ja tehokas verkkokauppa sekä niin 

KULUTTAMISEN MUUTOKSET HEIJASTUVAT 
LOGISTIIKKAKIINTEISTÖMARKKINOILLE

kutsutun viimeisen mailin logistii-
kan kasvu edellyttävät ennen kaikkea 
tehokasta toimitusketjua, jossa hyvät 
logistiikkakiinteistöt ovat avainase-
massassa.

Kulutuskäyttäytymisen 
muutos näkyy tilamarkkinoilla
Viime kevään hetkellisen pysähdyksen 
jälkeen logistiikkakohteiden vuokralais-
markkinat ovat aktivoituneet merkittä-
västi. Tärkein syy tähän on verkkokau-
pan voimakas kasvu. Maksukorttidatan 

perusteella on huomattu, että verkko-
kaupassa ostoksia tehdään pienempiä 
ostoksia tiheämpään, kun verrataan 
kaupoissa tehtäviä ostoksia, missä ker-
taostosten koot ovat kasvaneet (Nordea 
Koronamittari 20.1.2021). Tämä muutos 
heijastuu myös kiinteistömarkkinoille 
lisääntyvänä tilantarpeena ja asettaa 
uusia vaatimuksia niin kutsutulle viimei-
sen mailin logistiikalle.

Tällä hetkellä uusia tiloja haetaankin 
aktiivisesti kaikista kokoluokista. Mää-

räävä tekijä on yhä useammin kohtei-
den tilavuus; korkeat, yli 8 metrin tilat 
ovat halutuimpia, mutta kysyntä ei 
rajoitu pelkästään niihin, myös mata-
lammat 5-6 metrin korkuiset tilat kel-
paavat hyvin tilanetsijöille. Tarvetta 
ohjaa pakettimäärien kasvu, mikä saat-
taa asettaa joidenkin toimijoiden koh-
dalla aiempaa tarkempia vaatimuksia 
tiloille pakettilinjastojen myötä. Tilo-
jen skaalautuvuus ja jousto ovat nouse-
massa merkittävään rooliin, kun uusia 
tiloja etsitään. Lisäksi yhtenä uutena 

trendinä on noussut myös lämpösäädel-
tyjen tilojen kysynnän kasvu, missä pää-
ajurina on ruuan verkkokaupan kasvu.

Maantieteellisesti katsottuna tilaky-
syntä on erityisen kovaa pääkaupunki-
seudulla, jossa tontit Kehä III:n varrella 
alkavat olla täyteen varattuja. Painetta 
selkeästi on Kehä IV:n rakentamiseen 
Tuusulan seudulle selkeästi. Lisäksi Tam-
pereen seutu on hyvin kiinnostava eri 
logistiikkatoimijoiden keskuudessa. Kas-
vukeskuskolmion täydentävässä Turussa 

on myös kysyntää, mutta siellä hyviä 
rakennettuja kohteita on varsin vähän 
tarjolla, vaikka tontteja kyllä löytyisi. 

Kolmen suurimman alueen ohella Lah-
den alue voidaan nostaa myös esiin. 
Siellä Kujalan logistiikka-alueella on 
panostettu viime vuosina liikennejär-
jestelyihin, mikä tekee osamarkkinasta 
hyvin kiinnostavan logistiikka- ja varas-
totiloja etsivien keskuudessa. Tilaky-
syntä kohdistuu edelleen vahvasti kehä-
teiden varsille, mutta pidemmällekin 
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ollaan valmiita sijoittumaan, kunhan 
kohde osuu tilatarpeeseen ja se pal-
velee koko logistiikkaketjua hyvin 
suhteessa maantieteelliseen katta-
vuuteen. 

Samalla kun logistiikkatilojen kysyntä 
on kasvanut merkittävästi, vuokralais-
ten päätöksenteko on nopeutunut huo-
mattavasti. Tilan etsijällä on yhä useam-
min kova tarve päästä nopeasti markki-
naan, vaikka tilatarve ei olisikaan vielä 
täysin tiedossa. Kiinteistöjen omistajien 
kannalta tämä tarkoittaa joustavuutta 
ja kykyä löytää ratkaisuja yhteistyössä 
tilanhakijoiden kanssa.

Parhaiden kohteiden tuotto-
vaatimusten erot keskeisim-
piin Euroopan osamarkkinoihin 
kutistuneet
Viimeisen vuoden aikana pääkaupun-
kiseudun parhaiden logistiikkakohtei-
den tuottovaatimustasot ovat laske-
neet ennätysalhaalle – hieman yli 4 %:n 
tasolle. Laskua on ollut vuodessa jopa 
0,75 prosenttiyksikköä, mikä kertoo hui-
masta sijoituskysynnästä suhteessa tar-
jontaan. Kuten viereisestä kuviosta näh-
dään, tuottovaatimukset ovat laskeneet 
kauttaaltaan Pohjoismaissa, mutta Suo-
messa kulmakerroin on ollut jyrkin. Kun 
tilannetta vertaa Keski-Eurooppaan, 
esimerkiksi Saksaan, ero parhaiden 

kohteiden tuottovaatimuksissa on edel-
leen huomattava – yli 0,50 prosenttiyk-
sikköä. Ero tuntuu suurelta, sillä neliö-
hinnat ja -vuokrat ovat Suomessa Keski-
Eurooppaa korkeammat. Kun vuokra-
laiskysyntä kasvaa edelleen ja moder-
neja kohteita tarvitaan yhä enemmän 
palvelemaan logistiikkaketjua, odote-
taan sijoituskysynnän jatkuvan erittäin 
voimakkaana myös tänä vuonna kaik-
kialla Pohjoismaissa. 

Viime vuonna Suomessa tehtiin noin 
400 miljoonan euron edestä tuotanto- 
ja logistiikkakiinteistötransaktioita. 
Ostajat koostuivat pääosin kotimaisista 
erikoissijoitusrahastoista ja ulkomaalai-
sista sijoittajista, jotka muutenkin etsi-
vät hanakasti sijoituskohteita. Aktii-
visina ostajina olivat esimerkiksi Elite 
Alfred Bergin rahastot ja yhdysvaltalai-
sen Blackstonen alla toimiva Mileway. 

Kauppoja tehtiin tavanomaisista logis-
tiikka- ja varastokiinteistöistä, mutta 
omistajaa vaihtoi myös useampi niin 
kutsuttu kevytteollisuuskiinteistö, joissa 
on tuotantotilan ohella usein myös hie-
man liike- ja toimistotilaa.

Kaupankäynti logistiikkakiinteistömark-
kinoilla olisi aktiivisempaakin, mutta 
kohteiden niukka tarjonta asettaa rajoi-
tuksensa. Pääkaupunkiseudulla raken-
teilla tai suunnitteilla on alle kymmenen 

20 000 m2 –kokoluokan logistiikka- ja 
varastokohdetta. Myös Turun ja Tampe-
reen seudulle on rakenteilla vain muuta-
mia suurempia kohteita Logistiikkakiin-
teistöjen rakentaminen ei ole pääosin 
ollut spekulatiivista – rakentaminen on 
aloitettu vasta, kun päävuokralainen 
on tiedossa. Nyt on ollut havaittavissa 
myös osittain spekulatiivista rakenta-
mista. Tämä kertoo erittäin suuresta 
sijoittajakysynnästä logistiikkakiinteis-
töihin.

Logistiikkamarkkinat ovat kukois-
taneet viime vuosina. Pandemia on 
kuitenkin nostanut logistiikka-alan 
valokeilaan erityisesti kiinteistö-
markkinoilla. Verkkokauppaliiketoi-
minnan kasvu on kiihdyttänyt logis-
tiikkakiinteistöjen kysyntää niin kiin-
teistöjen käyttäjien kuin sijoittajien-
kin keskuudessa eri puolilla Euroop-
paa. Olemme myös havainneet 
markkinoilla uusia suuntauksia, jotka 
tulisi huomioida.

Ensiksikin käyttäjämarkkinoilla on 
odotettavissa, että kotimaista ulkois-
tamista uudistetaan. Nämä ovat kiin-
teistöjen käyttäjille pitkäaikaisia ja 
kalliita päätöksiä. On kuitenkin sel-
västi nähtävissä, että kotimainen 
tavaroiden valmistus kasvaa korona-
viruspandemian jälkeen. Eritystoi-
menpiteiden aikana maiden väliset 
kuljetus- ja toimitusketjut ovat olleet 
hauraampia. Kiinteistöjen käyttäjät 
ovatkin uudelleenarvioineet nykyisiä 
toimitusketjujaan vastatakseen asi-
akkaidensa odotuksiin. Valmistus-
prosessien osien ulkoistaminen koti-
maassa on yksi niistä päätöksistä, 
joilla on vaikutusta myös kiinteistö-
markkinoihin. 

Pandemian jälkeen myös logistiik-
kaketjujen puskurit ovat kasvaneet. 
Kiinteistöjen käyttäjien painopiste 
onkin siirtymässä toimitusketjun 
tehokkuudesta toimitusketjun resi-
lienssiin. Nopeus ja kilpailukykyi-
syys eivät enää riitä, vaan epävar-
muuksien sietokykyä ja niistä palau-
tumista on kehitettävä niin, että voi-
daan taata saumattomat kuljetukset 
asiakkaille. Joitakin tuotteita esi-
merkiksi varastoidaan pidempään ja 
suurempina määrinä keskitetyissä 
jakelulogistiikkakeskuksissa, jolloin 
tuotteet jaetaan kaupunkialueilla 
sijaitsevien, pienempien logistiikka-
kiinteistöjen kautta.

Samaan aikaan kiinteistöjen käyttä-
jät ja sijoittajat ovat alkaneet panos-
taa ympäristöön, yhteiskuntaan ja 
hyvään hallintotapaan liittyviin ESG-

käytäntöihin. Uskomme, että kestävyys 
onkin avaintekijä seuraavassa mark-
kinasyklissä. Monet kiinteistöjen käyt-
täjät ovat asettaneet kunnianhimoisia 
kestävän kehityksen tavoitteita (esi-
merkiksi DHL vuosille 2025 ja 2050), 
ja niillä on suora vaikutus kiinteistöihin 
aina uusien rakennusten kehittämisestä 
nykyisten rakennusten parantamiseen. 
Sijoittajat puolestaan keskittyvät voi-
makkaasti ympäristöön, yhteiskuntaan 
ja hyvään hallintotapaan liittyviin seik-
koihin. Vaikka emme vielä pysty osoit-
tamaan suoraa eroa vastuullisten ja 
vähemmän vastuullisten kiinteistöjen 
välisessä hinnoittelussa, monet sijoitta-
jat painostavat vastuullisten osakesalk-
kujen rakentamiseen tulevaisuudessa. 

Uskomme tämän olevan saavutet-
tavissa monin eri tavoin, käytetty-
jen rakennusmateriaalien hyödyn-
tämisestä ja täysin hiilineutraalista 
kehitysprosessista aina työntekijöi-
den hyvinvoinnin edistämiseen tar-
joamalla sisä- ja ulkoharrastustiloja. 

AS Real Estate on erikoistunut 
yhdistämään tuotantokiinteistöjen 
(ml. tontit) omistajat ja neuvonanta-
jat aktiivisten ostajien kanssa. Tähän 
sisältyy yritysten esittely ja yhdistä-
minen uusiin suhteisiin, kuten yhteis-
yrityksiin ja kumppanuuksiin.

 
Anita Simaza / AS Real Estate

Logistiikkatilojen vuokralaisten päätöksenteko on 
nopeutunut. Tilan etsijällä on yhä useammin
kova tarve päästä nopeasti markkinaan,
vaikka tilatarve ei olisikaan vielä täysin tiedossa. 

Kauri Melakari
Head of Data Science

Newsec 
  040 359 3217

kauri.melakari@newsec.fi

Logistiikkamarkkinoiden uudet, nousevat trendit
PRIME-LOGISTIIKKAKOHTEIDEN TUOTTOVAATIMUKSET OVAT LASKENEET 
MYÖS POHJOISMAISSA

Lähde: Newsec
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Logistiikkaoperaattoreiden sijainti-
päätöksiin vaikuttavat ennen kaik-
kea kuluttajien mieltymykset tava-
roiden ja erilaisten muiden hyödyk-
keiden ostamisessa. Kilpailukykyi-
sen hinnoittelun ohella kulutustot-
tumuksiin vaikuttaa yhä enemmän 
toimitusaika. Maailmanlaajuiset tut-
kimukset osoittavat, että kuluttajat 
olisivat valmiita maksamaan enem-
män nopeasta toimituksesta. 

Jälleenmyyjät ja vähittäiskauppiaat 
joutuvat määrittämään näitä odo-
tuksia vasten uudelleen toimitus-

ketjut, avaamaan uusia logistiikkatiloja 
kaupunkien sisälle, mutta myös kokeile-
maan uusia toimitustapoja kuten click 
& collect -palvelun pakettikaappien ja 
suoraan kotiin tai kodin ulkopuolelle 
tulevien kuljetusten myötä. Verkkokau-
pan jakelussa tämä kasvu näkyy toimi-
tusketjun loppupäässä, kuten alla ole-
vasta kuviosta huomataan.

Nopeamman jakelun myötä jakelijoiden 
pitää hakea tasapaino jakelukustan-
nusten ja potentiaalisen asiakasmää-
rän väliltä. Suurin osa jakelukustannuk-
sista muodostuu polttoainekuluista ja 

työvoimasta, toimitilavuokrat sen 
sijaan edustavat vain pientä osuutta 
kokonaiskustannuksista. Mitä opti-
maalisempi sijainti, sen alhaisem-
mat polttoainekustannukset ja sitä 
korkeampaa vuokraa ollaan valmiita 
maksamaan. Näin ollen lyhyet jake-
luetäisyydet mahdollisimman laajalle 
asiakasjoukolle pitäisivät olla sijainti-
päätöstä tehdessä päätekijänä.

Teknologian muutos – automaation 
ja sähköajoneuvojen muodossa – 
heijastuu myös logistiikkamarkki-
noille. Teknologiset innovaatiot vapa-

uttavat resursseja, jolloin paremmasta 
sijainnista voidaan maksaa korkeampaa 
hintaa. Kiinteistöjen sisällä tapahtuva 
automaatio alentaa työvoimakustannuk-
sia samalla, kun sähköajoneuvojen polt-
toainekustannukset ovat huomattavasti 
polttomoottoriautoja alemmat. Tämä 
näkyy tulevaisuudessa myös kaupunki-
alueiden logistiikassa, kun logistiikkaope-
raattorit voivat maksaa korkeampia vuok-
ria nopeuttaakseen kotiinkuljetuksia.

Kuluttajaodotusten ja -mieltymysten 
muutosten sekä teknologian kehitty-
misen myötä vähittäiskauppa- ja logis-
tiikkaoperaattoreiden tulee huomioida, 
että tavaroiden ja hyödykkeiden jake-
luetäisyyksiä suuremmat vaikutukset 
ovat niiden jakeluajalla. Viimeisen mai-
lin logistiikka vaihtuu viimeisen tunnin 
logistiikkaan, josta on tunnistettavissa 
kolme pääsuuntaa:

1. Viimeisen tunnin monisolmusijainnit: 
Hyvät yhteydet omaavat hub- tai mik-
rosijainnit, joilla on hyvät moottori- ja 
valtatieyhteydet. Ne mahdollistavat laa-
jan vaikutusalueen, joka palvelee useita 
kaupunkeja tiheällä kaupunkialueella.

2. Viimeisen tunnin suurkaupunkialu-
eita palvelevat sijainnit: Kaupunkialu-
eiden ulkopuolella olevat sijainnit, jotka 

palvelevat pääasiassa laajaa vaikutus-
aluetta suurella suurkaupunkialueella. 
Tällöin kohteiden käyttäjät tavoittavat 
suuren väestömäärän tunnin ajomat-
kan aikana.

3. Viimeisen tunnin kaupunkisyöt-
tösijainnit: Kaupunkialueiden sijainnit, 
jotka ovat usein kehäteiden sisäpuo-
lella. Ne mahdollistavat nopean kotiin-
kuljetuksen, mutta kilpailevat myös 
vaihtoehtoisen maankäytön, kuten 
asuinrakentamisen, kanssa.

Viimeisen tunnin logistiikassa avainase-
massa on, kuinka paljon verkkokaupan 
kulutuskysyntää on mahdollisimman 
nopeasti saavutettavissa logistiikkakoh-
teista. Toisin sanoen sijaintien valintaa 
määrää vahvasti, kuinka paljon verkko-
kaupan ostovoimaa on tunnin ajomat-
kan päästä logistiikkakeskuksista ja mik-
rosijainneista: kuinka tehokkaasti tavarat 
ja hyödykkeet saadaan toimitettua kes-
kuksista kotioville. Tämä eroaa perin-
pohjaisesti siitä, mistä kauppakeskus-
ten tavanomaisissa vaikutusalueana-
lyyseissä on kyse eli, miten paljon tietyn 
etäisyyden päässä on kauppakeskuk-
sessa asioivia kuluttajia.

Vahvoilla ovat sijainnit, jotka kattavat 
mahdollisimman ison osan verkkokau-

pan kulutuksesta tunnin ajomatkan 
sisällä. Kun verkko-ostamisen kulu-
tuksen määrää vertaa eri sijaintien 
vuokratasoihin, voidaan löytää paik-
koja, joiden vuokratasot ovat epä-
suhtaiset potentiaaliseen verkkokau-
pan kulutuskysynnän saavutettavuu-
teen verrattuna. Jos alueen vuokrat 
ovat alhaiset, mutta tuleva verkko-
kaupan-kulutuskysyntä suurta, Alue 
on houkutteleva sekä vuokralaisille, 
jotka haluavat optimoida toimitus-
ketjut että sijoittajille, jotka tarkkai-
levat mahdollista vuokrannousua 
alueella, jos vuokrat ovat alhaiset, 
mutta verkkokaupan kulutuskysyntä 
suurta. Tämä avaa logistiikkamark-
kinoille täysin uudenlaisia mahdolli-
suuksia, jotka perustuvat hyvin pit-
kälti kulutuskäyttäytymisen muutok-
seen ja teknologian kehittymiseen.

* Kappale pohjautuu DWS Group 
GmbH & Ca. KGaA:n 2019/11 julkais-
tuun artikkeliin ”Last Hour Logistics”

Ovatko parhaiden kohteiden 
tuottovaatimukset laskeneet 
Euroopan tärkeimmillä 
markkinoilla?
Logistiikan tuottovaateet kasvoi-
vat, kun Euroopan keskiarvo laski 
vuonna 2019 nähdystä 3,70 %:sta 
3,35 %:iin vuonna 2020. Tuotto-
vaatimuksiin kohdistuu Euroopassa 
todennäköisesti edelleen laskupai-
neita, kun logistiikan kasvunäkymät 
ovat kiinteistöalalla selkeästi hyvät.  

Miten logistiikkakiinteistöjen 
käyttöönottoluvut ovat kehittyneet 
Euroopassa?
Aktiivisuus on edelleen suurta, mutta 
vuokraus on laskusuunnassa Euroopan 
markkinoilla, vaikka monet toimijat saat-
tavatkin vielä rikkoa vuokrausennätyksiä. 
Vuokrausvolyymit ovat täysin riippuvaisia 
tarjontanäkymistä.  Tarjonnan ehtyminen 
kahden viime vuoden aikana ja samanai-
kainen kova kysyntä ovat aiheuttaneet 
markkinoille epätasapainoisen tilanteen: 
bruttokäyttöönotto kärsi tilojen puut-
teesta vuonna 2020 ja sama tilanne jat-
kuu vuonna 2021. Uudisrakentamista on 
edelleen liian vähän kysyntään nähden.

Miten viimeisen mailin logistiikkaa 
tukevien kiinteistöjen investoinnit 
ja kysyntä ovat kehittyneet? 
Näiden kiinteistöjen käyttöönoton 
seuranta on vaikeaa. Kohteet ovat 
yleensä lastaus- ja purkupisteitä, 
jotka sopivat vähittäiskaupan verk-
kokaupan monikanavaiseen malliin.  
Ne voivatkin olla mitä tahansa kau-
pungin laitamilla olevista uusista 
varastoista vanhoihin teollisuuskiin-
teistöihin tai logisti-
siin tarpeisiin sopiviksi 
muutettuihin myymä-
löihin.

Kohde Käyttötarkoitus Kaupunki Ostaja Myyjä

Logistiikka- ja tuotanto-
kiinteistökokonaisuus

logistiikka, 
tuotanto

Vantaa Sagax Finland Oy HKScan Oyj

Varasto- ja toimistokiinteistö varasto, toimisto Espoo Aktiivitilat AM Oy Fromm Pakkaus Oy

Tuotanto- ja varastokiinteistö tuotanto, varasto Kotka Oy M. Rauanheimo Ab n/a

Kolme toimitilakiinteistöä varasto, pien-
teollisuus, liike

Helsinki, 
Jyväskylä

Elite Finland Value Added Fund II Ky Fennia Kiinteistöt Oy
(S-Pankki)

Tuotanto- ja toimistokiinteistö tuotanto, varasto, 
toimisto

Vantaa Aktiivitilat AM Oy SKS Group

Varastokiinteistö 
(Frode Laursen)

varasto Kerava Elite Alfred Berg Frode Laursen Helsinki I Oy

Tuotanto- ja toimitilakiinteistö tuotanto, toimisto Espoo Elite Finland Value Added Fund II Ky Audico Holding Oy

Tuotanto- ja liikekiinteistö tuotanto, liike Kirkkonummi Elite Alfred Berg Vuokratuotto n/a

Logistiikkakiinteistö logistiikka Vantaa Elite Alfred Berg Vuokratuotto Tiiviste-Group Oy

MERKITTÄVIMMÄT LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOKIINTEISTÖKAUPAT

LOGISTIIKKA

Lähde: DWS, lokakuu 2019

https://www.newsec.fi/ajankohtaista/Blogi-We-Talk-Newsec/logistiikka/
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Kiinnostus asuntosijoittamista koh-
taan on kasvanut selvästi vuoden 2020 
aikana. Newsecin näkemystä asunto-
markkinaan tuovat muun muassa asi-
akkaidemme kanssa toteutetut lukui-
sat asuntotransaktiot, arviot, kiinteistö– 
kehityshankkeet.

Näiden lisäksi markkinaymmärrystämme 
lisää Newsec Kodiston 30 000 vuokra-
asunnon manageerauksessa oleva 
vuokra-asuntokanta sekä ennen kaikkea 
tästä kaikesta kertyvä ja hyödynnettä-
vissä oleva data. Saamme vuokramark-
kinasta asiakkaittemme hyödyksi ainut-
laatuista dataa, sillä Kodiston vuokravä-
littäjät vuokraavat kuukaudessa tuhat-
kunta asuntoa ja kysymme automati-
soidusti kaikilta asukkailta esimerkiksi 
muuton syitä, asunnon valintaan liitty-
viä seikkoja ja toki myös tyytyväisyyttä 
kiinteistöpalveluihin. Samaan aikaan eri 
lähteiden markkinainformaatiota työs-
tävät Newsecin analyytikot moderneilla 
työkaluillaan.

Vuokran suuruus ja asunnon 
koko eivät korostu muuttosyynä
Odotimme pandemia-ajan (Q2 2020 
alkaen) vaikutuksen näkyvän vuokra- 
asuntojen asunnon vaihdon syissä 
(Kuvaaja: Poismuuttojen syyt) joko  
asunnon koon tai vuokran suuruuden 

KAUPPA KÄY OMISTUSASUNTOJEN JA 
AMMATTIMAISEN SIJOITTAMISEN 
MARKKINOILLA KUUMANA

korostumisena, mutta tällaista ei ole 
näkyvissä. Sen sijaan muutto toiselle 
paikkakunnalle asunnon vaihdon syynä 
näkyy aineistossa jo korostuneena. 

Toisaalta vuokra-asumiselle vaihte-
lut ovat tyypillisiä eli joustavana asu-
mismuotona se heijastaa suurelta osin  

asukkaiden elämäntilanteiden muutosta 
ja yksilöllisiä tarpeita, joihin korona on 
varmasti vaikuttanut, mutta kullekin 
asuinkunnalle hyvin eri lailla. 

Omistusasuntokauppa 
on käynyt vilkkaana
Viime kesän aikana kävi selväksi, että 
asuntojen kysyntä jatkoi trendinomaista 
kasvuaan kasvukeskuksissa. Loppu-
vuonna kiinteistönvälittäjät raportoivat 
ennätyksellisiä myyntimääriä ja kaup-
poja rajoittaa lähinnä tarjonnan rajalli-
suus. Asuntojen hinnat esimerkiksi Hel- 
singissä ovatkin nousseet merkittävästi. 

Pitkän kaupungistumistrendin ohella 
tälle on useita syitä, joista osa on uusia.

Vuokramarkkinoiden merkittävillä toimi-
joilla eli yksityishenkilöillä (yli 300 000 
vuokra-asuntoa) on ollut aikaa katsella 
asuntosivustoja etätöiden ja vähentynei-
den harrastusmahdollisuuksien lomassa. 

Paremman sijoituskohteen puutteessa on 
saatettu hankkia ensimmäinen sijoitus-
asunto tai kasvattaa jo aloitettua salkkua. 

Oman omistusasunnon hankintaa tuke-
vat edelleen alhainen korkotaso ja 
pahimpia skenaarioita korkeampi luot-
tamus omaan talouteen. 

Asunnot ovat korona-aikana olleet 
kovemmalla käytöllä kuin ehkä koskaan. 
Työskentely ja opiskelu siirtyivät kotei-
hin ja lisäneliöitä on haettu aktiivisesti. 
Helsingissä jo tavanomaista 500 000 € 
perheasuntoa ei tarvitse kauan myydä, 

Vanhempia kohteita on myyty ulkomaisille 
sijoittajille - valmis kassavirta ja tuottohistoria 
houkuttavat.

Aivan pandemia-ajan alussa alkukeväällä 2020 asuntomarkkinakatsauksissa myös Newsecissä uumoiltiin, että asunto-
markkinoilla nähtäisiin hintojen laskua jopa kasvukeskuksissa. Ajateltiin myös, että tavanomaisten muuttojen määrä 
asunnosta toiseen painuu minimiin yleisen varovaisuuden lisäännyttyä. Mutta jo nyt voidaan sanoa, että vaihtuvuus, 
kysyntä tai hinnat eivät laskeneetkaan. Kiinteistöluokista asunnot toipuvat kriisistä logistiikkakiinteistöjen ohella 
ehkä nopeimmin. 

Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): 
Osakeasuntojen hinnat (Tilastokeskus)
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Lähde: Suomen virallinen tilasto (SVT): Asuntojen vuokrat (Tilastokeskus)
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POISMUUTTOJEN SYYT
vaan siitä jopa tarjotaan pyyntihinta heti. 
Mikäli asuinkunnan tulotaso on kärsinyt 
pandemiasta, on haettu kenties edul-
lisempaa asumista hiukan kauempaa. 
Vapaa-ajan asuntokaupoissa rikotaan 
ennätyksiä ja nyt onkin ollut mahdolli-
suus päästä eroon vähälle käytölle jää-
neestä hiukan vaatimattomammastakin 
perintömökistä. Etäisyyskään ole ollut 
niin kriittinen tekijä, jos vapaa-ajan asun-
nolla oleillaan pidempiaikaisesti.

Muuttovoitto- ja tappiotilastoissa kun-
tien välillä on ollut uutta ihmeteltävää, 
mistä on jopa vedetty johtopäätöksiä 
kaupunkien vetovoiman hiipumisesta. 
Suurin selittävä tekijä pitkästä megat-
rendistä poikkeaville muuttotilastoille 
lienee kuitenkin muun muassa Espoossa 
opiskelijoiden jääminen kotiseuduilleen, 
mikä korjaantuu puhtaan etäopiskelun 
loputtua. 

Etätyöt ovat tulleet jäädäkseen, mutta 
ei kaupunkeihin hakeuduta vain töiden 
takia, vaan kaupunkielämän, joka nyt 
on ollut köyhempää ilman tapahtumia, 
ravintolaelämyksiä tai opiskelijakampuk-
sen vilinää. Nähtäväksi jää, tyydyttääkö 
kauempaa kaupunkia hankittu väljempi 
koti asumistarpeita pidempäänkin vai 
muodostuuko se poikkeusolojen jälkeen 
riipaksi. Osalle nyt hankituista vapaa-
ajan asunnoista epäilemättä käy näin 
parin vuoden jälkeen.

Joka tapauksessa siis asuntomarkki-
noilla on tapahtunut nyt vuoden aikana 
enemmän ja uutta kuin pitkään aikaan.

Asunnot sijoittajan 
turvasatama
Heti kun keväällä alkushokista selvittiin, 
asunnot luokiteltiinkin turvasatamaksi, 
ja suurten sijoittajien mielenkiinto kään-
tyi asuntosalkkuihin. Tästä on seuran-
nut markkinoille paljon hyvää. Kotimai-
sille toimijoille markkinatilanne on tar-
jonnut mahdollisuuden jalostaa asunto-
salkkuaan, ja sille onkin nyt erinomai-
nen hetki. 

Esimerkiksi vanhempia kohteita on 
myyty ulkomaisille sijoittajille, joille 
kohteiden valmis kassavirta ja tuottohis-
toria ovat houkuttelevia. Myyjä on puo-
lestaan saanut vapautettua pääomia  
uudiskohteisiin. Kotimaisen toimijan on  

helpompi lähteä rakennuttamaan vakiin-
tuneiden yhteistyökumppaneiden ja 
oman organisaation avulla kuin Suomen 
markkinoille vasta tulevan sijoittajan. 

Suurimmat rakennusliikkeet toki tar-
joavat hiukan pidemmällä olevia hank-
keita laajalle joukolle sijoittajia. Vaikka 
siis investoinnit Suomeen eivät suo-
raan uudisrakentamista tukisikaan, 
on niillä näin merkittävä rooli raken-
nusalan kannattelijana. Kokonaisten  
kohteiden myynti sijoittajille helpottaa 
projektien rahoitusta. Rakennusyhtiöiden  

Vuokra-asuntojen  
laatutaso on noussut 

Vuokra-asunto tuotteena ei ole 
paljoa muuttunut, vaikka raikkaita 
ideoita on toimijolla riittänyt ja 
päässyt toteutukseenkin saakka. 
Asiakkaamme Varma keksi hyö-
dyntää asuinkohteiden kivijalka-
tiloja etätyöpisteinä lähialueen 
asukkailleen ja eräs opiskelija-
asuntotoimija yhdistää kellariin 
aiemmin sijoitetut huoneistova-
rastot uudiskohteessaan asunnon 
yhteyteen. 

Vastuullisuus ja yhteisöllisyys lie-
nevät nyt kuumimmat trendit. 
Kuluttajan kannalta parasta kehi-
tystä on luonnollisesti juuri tar-
jonnan lisääntyminen ja monipuo-
listuminen. Kohtuullisen maksu-
kykyisellä vuokralaisella on mistä 
valita. Niinpä tuotteen täytyy olla 
kunnossa eli vuokra-asuntojen 
laatutaso on noussut jo pitkään 
ja huonokuntoisilla asunnoilla 
ei markkinoilla pärjää kuin tinki-
mällä vuokratasosta reilusti. 

Asumiseen liittyvillä lisäpal-
veluilla ei vieläkään ole kovin 
suurta roolia ja laajakaistat, 
pienet vakuudet ym. muuttu-
vat nopeasti kilpailutilanteessa 
tavanomaisiksi. Asukkaiden toi-
veita täyttämään erityisesti 
uudiskohteisiin kannattaisi sijoit-
taa laadukkaat kuntoilutilat jopa 
saunatilojen sijaan, pakettiau-
tomaatti ala-aulaan, aina vain 
nopeampilaajakaista ja enem-
män kierrätysmahdollisuuksia 
niin keittiökaapistoihin kuin jäte-
tiloihinkin.

asuntotuotannosta kasvava osuus 
meneekin vuokrakäyttöön ja kysyntää 
olisi enemmänkin. Tosin nyt päätetty 
ja lukkoon lyöty asuntorakennushanke 
tuottaa kassavirtaa vasta parin vuoden 
päästä, mikä hidastaa sijoitusten ohjau-
tumista asuntohankkeisiin eikä raken-
nusliikkeiden myymätön asuntokanta 
pitkälle riitä suurten toimijoiden tarpei-
siin.

Kysyntää vähintään 
50 miljoonan salkuille 
Suoran asuntosijoittamisen ohella  
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(Lähde: Newsec Kodisto vuokralaisten poismuuttokyselyt)

TRANSAKTIOVOLYYMI UUDISTUOTANNON JA VANHAN KANNAN VÄLILLÄ
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Head of Residential Properties 

Management, Newsec 
040 041 0119 
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Kohde Kaupunki Ostaja Myyjä

Lähes 400 asuntoa Pääkaupunki-
seutu, Tampere, 
Lahti, Jyväskylä

Avara Residential Fund II FIM Asuntorahasto I Ky, 
FIM Asuntotuotto Erikoissijoitus-
rahasto

As Oy Tampereen Siivekkeenkatu 3 
(106 vuokra-asuntoa)

Tampere Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo Skanska Oy

As Oy Tampereen Torinkulma &  
As Oy Tampereen Torinsoittaja 
(108 vuokra-asuntoa)

Tampere Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo YIT Oyj

Asuinkiinteistö  
(151 vuokra-asuntoa)

Espoo Morgan Stanley Real Estate Investing Keskinäinen työeläkevakuutus-
yhtiö Varma

As Oy Helsingin Vallilan Jemma 
(40 vuokra-asuntoa)

Helsinki FIM Asuntotuotto Erikoissijoitusrahasto Pohjola Rakennus Oy Suomi

As Oy Helsingin Sitadelli 2 
(138 vuokra-asuntoa)

Helsinki ICECAPITAL Housing Fund VI Ky Bonava Suomi Oy

11 asuinkiinteistöä 
(630 vuokra-asuntoa)

Pääkaupunkiseutu, 
Turku, Tampere, 
Hämeenlinna

M&G European Property Fund ÅB Kodit Ky (YIT:n ja  
Ålandsbankenin yhteisyritys)

As Oy Helsingin Sitadelli 1 
(110 vuokra-asuntoa)

Helsinki ICECAPITAL Housing Fund V Ky Bonava Suomi Oy

As Oy Tampereen Tammelan Engel 
(74 vuokra-asuntoa)

Tampere Erikoissijoitusrahasto Taaleri Kiinteistöt SRV Rakennus Oy

Asuinkiinteistö (77 vuokra-asuntoa) Helsinki Kojamo Oyj Jatke Uusimaa Oy

As Oy Hervantajärven Lumous 
(44 vuokra-asuntoa)

Tampere Luotsi Asuntorahasto Ky Jatke Pirkanmaa Oy

Asuinkiinteistö  
(100 vuokra-asuntoa)

Kuopio Avara Residential Fund II Ky NCC Suomi Oy

Asuinkiinteistö (Kanslerintie, Turku) Turku Nordea Henkivakuutus Suomi Oy FinCap Fund I Ky

As Oy Oulun Puhti 
(65 vuokra-asuntoa)

Oulu LähiTapiola Aluekiinteistöt Ky Pohjola Rakennus Oy Suomi

Asuinkiinteistö  
(39 vuokra-asuntoa)

Helsinki Catella Wohnen Europa Fund Avant Capital Partners

As Oy Vantaan Ruutulippu Vantaa Asuntoyhtymä Group Oy Rakennusliike Lapti Oy

ASUNNOT

markkinoilla ovat edelleen pärjänneet 
lukuisat asuntorahastot, joista voimak-
kaimmin kasvua ovat jatkaneet lähes 
kaikkien ulottuvilla olevat erikoissijoitus-
rahastot. Niiden houkuttelevuuteen vai-
kuttaa kertynyt uskottava tuottohistoria, 
ja suurimpien sijoitustalojen tuotteina 
niiden uskottavuus ei ole kärsinyt ansai-
tusti negatiiviseen julkisuuteen pääty-
neistä pienemmistä toimijoista. 

Asuntosijoitusten suosion kasvu tuottaa 
toki asuntorahastoille haasteita jatkoon, 
sillä sijoitettavat varat kasvavat, mutta 
ostettavia kohteita hamuaa nyt entistä-
kin useampi toimija. 

Sijoittajamarkkinoilla kysyntää olisi 
vähintään 50 miljoonan euron arvoi– 
sille asuntosalkuille ja niistä joudutaan  

maksamaan jopa preemioita kuluttaja- 
hintaan verrattuna eli hinta nousee 
kovemmaksi kuin yksittäisten asunto-
jen hinta. Suurimmat kansainväliset 
sijoittajat tavoittelevat kerralla vähin-
tään tuhannen asunnon salkkua ja näitä 
ei montaa vuodessa ole kaupan, jolloin 
hinta määräytyy nyt kysynnän myötä 
Suomen markkinoilla totuttua korke-
ammaksi. Toki kauppojen syntyminen 
vaatii erityisesti ulkomaisten sijoitta-
jien kanssa edelleen kotimaisiin toimi-
joihin verrattuna pitkähkön kauppapro-
sessin, jonka aikana voi markkinakin jo 
muuttua ja kauppojen peruuntumisiakin  
on nähty.

Asunnot siis nousivat vuoden 2020 suo– 
situimmaksi kiinteistösijoitusluokaksi 

Digitaalinen Kodisto-portaali palvelee vuokra-
asunnon etsijöitä ja Newsecin hoitamien kohteiden 
asukkaita monipuolisesti koko asumisen ajan.  

ja syystä, koska niiden kassavirta pysyi  
eikä näköpiirissä ole muuta kuin ennus- 
tettujen trendien jatkuminen. Kasvu– 
keskukset ja muu maa erottuvat täysin 
eri tunnelmiltaan, mutta aktiviteettia 
saatiin nyt ainakin lyhytaikaisesti kaikille  
alueille.

https://kodisto.fi/
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VUOKRAUKSET
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THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

• NEWSEC IS AN ALLIANCE MEMBER OF  
BNP PARIBAS REAL ESTATE

• 5,500 PROFESSIONALS IN 30 COUNTRIES 

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – tarjoaa kattavasti kiin-
teistöarvioinnin, kiinteistöjohtamisen ja kaupankäynnin palveluita niin kiinteistöjen omis-
tajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Yhtiö on perustettu vuonna 1994 ja on yksityisten 
osakkaiden omistama. Konserni toimii seitsemässä maassa Pohjois-Euroopassa, ja sillä 
on noin 2 000 työntekijää, joista yli 600 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimis-
ton Lontooseen palvellakseen entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostu-
neita kansainvälisiä sijoittajia.

Suuret volyymit, hyvä paikallistuntemus sekä eri toimialojen syvä ymmärrys tuovat meille 
erityisosaamista Pohjois-Euroopan kiinteistömarkkinoilla. Teemme myös läheistä yhteis-
työtä BNP Paribas Real Estaten kanssa, joka on yksi johtavista kiinteistöneuvonantajista 
Euroopassa. Olemme julkaisseet säännöllisesti kiinteistömarkkinakatsauksia Pohjoismaista 
vuodesta 2001 ja Suomesta vuodesta 2012 lähtien. Suomen katsaukset löydät osoitteesta  
www.newsec.fi/kiinteisto markkinakatsaus.

NEWSEC
Mannerheiminaukio 1 A
00100 Helsinki
Puh. 0207 420 400
info@newsec.fi
 
Tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta 
www.newsec.fi/yhteystiedot

Seuraa meitä LinkedInissä ja Twitterissä! 

SUOMEN SUURIMMAN KIINTEISTÖALAN  
ASIANTUNTIJAYRITYKSEN NÄKEMYKSET 
JA MARKKINADATA KÄYTÖSSÄSI

YLI 1500 VAPAATA 
TOIMITILAA. LÖYDÄ OMASI 
TOIMITILAHAKU.NEWSEC.FI

https://www.newsec.fi/kiinteistomarkkinakatsaus/
http://www.newsec.fi/yhteystiedot
https://www.linkedin.com/company/newsec
https://twitter.com/newsecfi
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