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KIINTEISTÖJEN SIJOITUSKYSYNTÄ 
JATKUU VOIMAKKAANA

Aiemmissa markkinakatsauksissamme 
olemme kertoneet varsin perusteellisesti 
tietoja Suomen eri osamarkkinoista. Tiedon 
keräämisessä olemme omien lähteidemme 
lisäksi käyttäneet ulkopuolisia tietolähteitä, 
ja saamamme palautteen myötä olemme 
nyt kehittämässä raporttiamme enemmän 
visuaaliseen ja graafiseen suuntaan. 

Emme kuitenkaan ole unohtamassa tarkem
paa markkinatietoa. Meillä on ollut jo lähes 
kaksi vuotta käynnissä mittava markkina
dataprojekti, jonka tavoitteena on hyödyn
tää ja yhdistää digitaalisesti eri tietoläh
teistä saatavaa dataa. Datan avulla voimme 
nopeasti ja luotettavasti koostaa erilai
sia markkinaraportteja ja tietoja, joiden 
avulla sekä asiakkaamme että me sisäisesti 
voimme parantaa kilpailukykyä. Tarkempi 
datan hyödyntäminen mahdollistaa myös 
näkemyksellisemmän ja entistä paremmin 
tulevaisuutta ennakoivan raportoinnin. Kun 
siis haluat jatkossa tarkempia markkinatie
toja vaikkapa Suomen eri osamarkkinoista, 
käänny puoleemme.

NEWSECIN KIINTEISTÖ-
MARKKINAKATSAUS 
KEHITTYY

Pörssiturbulenssi vuoden 2018 loppu
puolella ei ole heijastunut kiinteistö
sijoitusmarkkinoille ja sijoituskysyntä 
on jatkunut voimakkaana. Loppuvuonna 
2018 on nähty ennätyksellisiä kiinteistö
kauppoja Helsingin keskustassa. Esimer
kiksi eläke vakuutusyhtiö Ilmarinen myi 
Töölön lahdella osoitteessa Alvar Aal
lon katu 3 sijaitsevan toimiston 116 mil
joonalla eurolla ja aikaisemmin osoit
teessa Töölönlahdenkatu 3 olevan toi
miston 190 miljoonalla eurolla. Molem
missa kaupoissa tuottovaatimus painui 
reilusti alle 4 prosentin.

Vuoden 2018 kokonaisvolyymiksi muo
dostui noin 9,3 miljardia euroa, mikä 
on historian toiseksi korkein lukema. 
Kysyntä näyttää jatkuvan vilkkaana myös 
vuonna 2019, eikä pelkästään pääkaupun
ki seudulla vaan myös Turun ja Tampe
reen talousalueilla. Ennustammekin likvi
diteetin pysyvän 7,5 miljardin euron luo
kassa. Sijoituskysyntä keskittyy vuonna 
2019 erityisesti toimistoihin ja logistiik
kasegmenttiin. Toimistojen osalta uudet 
kiinteistöt keskustojen ja liikenteen 
solmu kohtien läheisyydessä ovat sijoit
tajien mieleen, kuten myös logistiikka
kiinteistöt. Näistä ollaan valmiita myös 
maksamaan, ja molemmissa segmen
teissä nähtiinkin ennätyshintoja vuoden 
2018 aikana. Haasteellisin segmentti on 
näkemyksemme mukaan vähittäiskaupan 
kiinteistöt; murros vähittäiskaupassa on 
näkynyt voimakkaana jo vuonna 2018, 
ja menestyvien alueiden ja kohteiden 
valinta vaatii erityistä huolellisuutta ja 
näkemystä.

Odotukset korkojen noususta ovat pysy
neet maltillisina, ja nousun onkin jo 
ennustettu lykkääntyvän, vaikka alku
vuonna monella taholla oli eri näke
myksiä. Korkojen mahdollinen nousu 
ei näkemyksemme mukaan taita hinta
tasoja tai kysyntää.

RAKENTAMINEN	JA	VUOKRA-
MARKKINAT
Tänä vuonna rakentamisen volyymissä 
laskeudutaan pidempiaikaisten trendien 
tasolle. Rakentaminen on alkuvuodesta 
vielä vilkasta, mutta Tilastokeskuksen 
rakennus ja asuntotuotannon mukaan 
rakennuslupien määrä väheni huomatta
vasti vuoden 2018 aikana, varsinkin toi
mitilarakentamisessa. Etenkin vuokra
asunnoissa on siirrytty jo ylitarjonnan 
puolelle joillakin alueilla. Tarjonnan kas
vaessa asuntoja ei jäädä jonottelemaan, 
vaan mieleinen asunto löytyy helpom
min. Merkittävä ilmiö rakentamisessa on 
hotellitarjonnan lisääntyminen. Keväällä 
2019 pääkaupunkiseudulla on rakenteilla 
ainakin kymmenen uutta hotelliprojektia.

Myös vuokramarkkinoilla on ollut lii
kettä, sillä vähittäiskaupan tilamää
rän kasvun myötä markkinat ovat kor
janneet liiketilojen vuokria alaspäin. 
Toimistojen osalta keskustan vuokrat 
ovat edelleen nousussa, ja positiivinen 
talouskasvu on auttanut myös muita 
primealueita. Kuitenkin suuri vajaa
käyttö jakaa edelleen markkinoita ja on 
vuokralaisten eduksi. Uudet infrahank
keet ovat myös vaikuttaneet markki
noiden painotukseen. Asuntojen osalta 
tuleva tarjonta vaikuttaa vuokratasoihin, 
vaikka kysyntä on edelleen voimakasta. 

TOIMITILATRENDIT
Vuosi 2018 on ollut erittäin vilkasta työ
ympäristökehittämisen aikaa. Lukuisat 
yritykset toimialasta riippumatta ovat 
kehittäneet tilojaan enemmän moni
tilatoimiston suuntaan. Työympäristöjä 
on kehitetty niin vanhoihin rakennuk
siin kuin moderneihin uudiskohteisiin
kin. Yhteistä näille kehittämisprojek
teille on ollut vahva käyttäjien osallis
taminen, muutosjohtaminen ja käyttä
jien hyvinvointia tukevien näkökulmien 
korostuminen. Toinen näkyvä trendi 
toimistomarkki noilla ovat olleet lukui

sat uudet coworkingtilat, joita on kan
sainvälisten tuulien myötä avautunut 
Suomeenkin. Esimerkiksi Epicenter ran
tautui joulukuun alussa Tukholmasta 
Helsinkiin.

KIITOKSET	
30-VUOTISESTA	
MATKASTA!

Yhtiömme on ollut kiinteistömarkki
noilla ensin Tallbergin omistuksessa 
1989 – 2005 ja sitten Newsecperheessä 
vuodesta 2005. Minulla on ollut ilo ja 
kunnia olla mukana tässä huikeassa 
tarinassa koko 30 vuoden ajan läpi parin 
kovan nousun, mutta myös laman.

On ollut mieletöntä nähdä kiinteistöalan 
kehitys tänä aikana, niin sijoitusmarkki
noiden kuin asiantuntijapalveluidenkin 
kannalta. Aloittaessamme meitä oli 10 
henkilöä, ja tällä hetkellä asiantuntija
joukkomme on jo noin 400 koko New
secin noin 1 750 henkilön vahvuisessa 
organisaatiossa PohjoisEuroopassa.

Jäädessäni eläkkeelle Newsecistä maa
liskuussa 2019 haluan kiittää koko fan
tastista henkilökuntaamme sekä Teitä, 
uskolliset asiakkaamme ja yhteistyö
kumppanimme: olette mahdollistaneet 
menestystarinamme !

Kai	Keituri
Newsec
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Vuosi 2019 on taloudessa käynnistynyt hyvin eri-
laisissa tunnelmissa kuin edellinen vuosi. Vuoden 
2017 jälkipuoliskon kasvupyrähdys nostatti Euroo-
passa talousluottamuksen huippuunsa. Jo alku-
vuodesta 2018 alkoi kuitenkin käydä selväksi, että 
kasvuhuippu on jäämässä taakse ja kansainvälisen 
talouden voimakkain veto on hiipumassa. Ylimitoi-
tetut odotukset ja poliittisten riskien luoma epävar-
muus purkautuivat loppuvuonna voimakkaina kurs-
silaskuina osakemarkkinoilla. Vuoden 2019 kas-
vuennusteita onkin viime kuukausina merkittävästi 
alennettu.

Lähivuosina	euroalueella	ei	
ole	näköpiirissä	merkittävää	
korkotason	nousua.

Myös Suomen talouden näkymä on jäähtymässä. 
Suhdannevaihteluun eniten vaikuttavien kysyntä-
tekijöiden – viennin ja investointien – trendi on vuo-
den 2018 toiselta neljännekseltä alkaen selvästi hei-
kentynyt. Kasvun hidastumisen taustalla on run-
saasti kansainvälisiä tekijöitä, kuten kauppasodan 
luoma epävarmuus, brexit sekä Kiinan talouskas-
vun rakenteellinen hidastuminen. Osin on kuitenkin 
kyse myös kotikutoisista kitkatekijöistä. Teollisuu-
den korkeahko kapasiteetin käyttöaste sekä pahe-
neva työvoimapula kielivät, ettei helposti käyttöön-
otettavia vapaita resursseja enää ole edellisvuo-
sien tapaan saatavilla ja kasvun aikaansaaminen 
on aiempaa vaikeampaa. 

KATSAUS SUOMEN TALOUTEEN

TALOUDEN MYÖTÄTUULI 
VAIMENEE
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SUOMEN TYÖLLISYYS- JA TYÖTTÖMYYSASTE

Työttömyysaste
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SUOMEN BKT:N MUUTOS

SUOMEN	BKT-KASVU	
HIDASTUU	PITKÄN	AIKAVÄLIN	
PERUSURALLE
Suomen BKTkasvun odotetaan hidas
tuvan vuonna 2019 noin 1,5 prosent
tiin. Kyseessä on selvä tason pudotus, 
sillä talouden nousukaudella 2016 — 2018 
kasvu on ollut keskimäärin noin 2,5 pro
senttia vuodessa. Historiallisessa kat
sannossa nämä lukemat ovat varsin vaa
timattomia. Ennen finanssikriisiä Suo
men talous kasvoi vuosina 1976 — 2008 
keskimäärin noin 2,9 prosenttia vuo
dessa taantumajaksot mukaan lukien. 

Väestön ikääntymisen ja heikon tuotta
vuuskehityksen vuoksi Suomen talou
den pitkän aikavälin kasvupotentiaali 
on 2010luvulla merkittävästi alentunut. 
Talouden nykyisillä rakenteilla BKT:n voi
daan odottaa kasvavan pitkällä aikavä
lillä vain noin 1,0 — 1,5 prosentin vauhtia. 
Vuoden 2019 näkymä on siis kutakuin
kin BKTkehityksen ”uuden perusuran” 
mukainen. 

TYÖLLISYYS	TALOUDEN	
VALOPILKKU
Talouden ehdoton valopilkku on ollut 
työllisyyskasvun jatkuminen erittäin 
vahvana. Nykyisen hallituskauden alusta 
lukien uusia työpaikkoja on syntynyt 
nettomääräisesti jo lähes 140 000. Työl
lisyyden paranemisvauhti oli edellisen 
kerran yhtä ripeää 1990luvun lopulla. 
15 — 64vuotiaiden työllisten lukumäärä 
nousi vuonna 2018 kaikkien aikojen 
huippulukemiin. Myös hallituksen 72 
prosentin työllisyysastetavoite näyttäisi 
toteutuneen etuajassa. 

Työllisyyden koheneminen on ollut talou
den suorituskykyyn nähden jopa yllät
tävän voimakasta. Tehtyjen työtun
tien kasvu ylittää jo bruttokansantuot
teen kasvuvauhdin. Positiivinen tuotta
vuuskehitys on siis pysähtynyt. Loppu
kysynnän heikkeneminen on voinut tulla 
rekrytoijillekin yllätyksenä. Mikäli näin 
on, tuotannon kasvua haetaan jatkossa 
todennäköisesti ensisijaisesti tuottavuu
den paranemisen kautta, jolloin työ
markkinoiden imu väistämättä vaimenee.  

Tuottavuuskasvun heikkeneminen on 
kaikkia teollisuusmaita koskeva ilmiö 
eikä sen perimmäisiä selityksiä vielä 
täysin tunneta. Taustalla on oletetta

vasti useita rakenteellisia syitä, kuten 
demografiset muutokset, palveluvaltais
tuminen sekä teollisuuden merkityksen 
väheneminen. Suomessa tuottavuus
kasvu oli 1990luvulla poikkeuksellisen 
voimakasta, koska Nokian menestyksen 
siivittämänä maahan syntyi runsaasti 
korkean tuottavuuden teollista tuotan
toa. Vastaavaa teollista elpymistä ei 
ole tällä kertaa tapahtunut eikä sitä ole 
myöskään näköpiirissä. 

KOTITALOUDET	ALKANEET	
TASAPAINOTTAA	
TALOUDENPITOAAN?
Eletty noususuhdanne on ollut sikäli 
erikoinen, että yksityinen kulutus alkoi 
selvästi voimistua jo ennen varsinaista 
talouden elpymistä. Kulutuskysynnän 
kasvu oli jo vuonna 2015 reippaassa 
vauhdissa, vaikka työttömyys oli vielä 
huipussaan ja ansiokehitys vaatima
tonta. Kotitaloudet ikään kuin ottivat 

”förskottia” nousukaudesta, joka ei ollut 
vielä alkanut. 

Sittemmin työllisyys on parantunut ja 
palkkasumma noussut, mutta samalla 
myös kotitalouksien velkalasti on pai
sunut, säästämisaste painunut nega
tiiviseksi ja maksuvaikeuksissa ole
vien määrä kasvanut. Näiden tekijöi
den vuoksi kulutuskysynnän herkkyys 
talouden häiriöille on lisääntynyt. Vuo
den 2018 aikana oli jo nähtävissä, että 
kotitaloudet ovat heräämässä talou
denpitonsa haavoittuvuuksiin, ja sääs
täväisyys vaikuttaisi olevan nousussa. 
Koti talouksien lisääntynyt varovaisuus 
merkitsee, että kotimaiseen kulutuk
seen ladatut odotukset voivat osoittau
tua ylimitoitetuiksi. 

ASUNTOMARKKINOILLA	EDESSÄ	
SUVANTOVAIHE
Asuinrakentaminen on koko nousukau
den ajan ollut merkittävä talouskasvun 
ajuri, ja vuonna 2018 valmistui ennätys
määrä asuntoja. Rakentamisen kovin 
myötätuuli on selvästi vaimentunut ja 
myönnettyjen rakennuslupien mää
rät ovat kääntyneet laskuun. Massii
visessa uudiskohteiden määrässä riit
tääkin asuntomarkkinoilla sulateltavaa, 
ja rakentamisen tahti hidastuu. Kuinka 
voimakkaasti rakentaminen jäähtyy, riip
puu siitä, miten hyvin asuntokauppa jak
saa pyöriä. Vanhoissa asunnoissa kaup

pamäärät ovat jo olleet hienoisessa las
kussa. Asuntomarkkinoilla näyttäisikin 
olevan edessä suvantovaihe. 

KOROT	PYSYVÄT	MATALALLA
USA:n kiristyvällä rahapolitiikalla on jo 
ollut vaikutuksia maailmantalouteen. 
Ensimmäisiä kärsijöitä ovat olleet ulko
maisesta rahoituksesta riippuvaiset 
kehittyvät taloudet ja niissä toimivat 
yritykset, joiden dollarilainojen kustan
nukset ovat nousseet. Kiristykset ovat 
kuitenkin alkaneet tuntua myös kotirin
tamalla. Pitkäkestoisen kiinteän asunto
rahoituksen hinta on noussut USA:ssa 5 
prosentin tuntumaan, mikä on jo hidas
tamassa asuntokauppaa ja rakentamista. 
USA:n keskuspankilta (Fed) voidaankin 
jatkossa odottaa aiempaa maltillisem
paa koronnostotahtia — varsinkin, jos 
globaalin kasvunäkymän heikkenemi
nen jatkuu. 

Euroopan keskuspankki EKP on raha
politiikkatoimissaan huomattavasti 
Fediä jäljessä. EKP irtautui vuoden 
2018 lopussa niin sanotusta määrälli
sestä elvytyksestä, mutta keskuspan
kin oman arvion perusteella ensimmäi
set koronnostot tulisivat ajankohtaiseksi 
vasta syksyllä 2019. Viimeaikaisen uutis
virran perusteella makrotalouden kehi
tys euroalueella on selvästi heikentynyt 
ja myös inflaatio näyttäisi olevan jäl
leen taittumassa hitaampaan suuntaan. 
Onkin täysin mahdollista, että ensim
mäiset koronnostot lykkääntyvät vielä
kin kauemmaksi tulevaisuuteen. Lähi
vuosina euroalueella ei ole näköpiirissä 
merkittävää korkotason nousua.

Timo	Vesala
Valtiotieteiden tohtori

Pääekonomisti

KATSAUS SUOMEN TALOUTEEN
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TAHTI	JATKUU:	EUROOPAN	
SIJOITUSMARKKINAT	PYSYVÄT	
VAHVOINA
Tänä vuonna tulee kuluneeksi kymmenen 
vuotta finanssikriisistä, joka oli selvä kään
nekohta Euroopan kiinteistö markkinoilla. 
Siitä alkanut suhdanne on ollut yksi histo
rian pisimmistä. Tänä aikana sekä sijoitus 
että tilamarkkinat ovat pysyneet vahvoina 
kaikkialla Euroopassa.

Vuoden 2018 kokonaissijoitusvolyymi 
Euroopan markkinaalueella pysyi suun
nilleen edellisvuoden tasolla, 268 miljar
dissa eurossa. Euroopassa on siis koettu 
viisi vahvan sijoituskysynnän vuotta, ja 
kysyntä on ylittänyt vuotta 2008 edeltä
neen piikin.

Sijoittajien riskinottohalu on pysynyt 
ennallaan, ja kolme kärkimarkkinaaluetta, 
IsoBritannia (66,5 miljardia euroa), Saksa 
(61,5 miljardia euroa) ja Ranska (32,8 mil
jardia euroa) ovat haukanneet leijonan
osan sijoituksista. Ykköskaupunkeja viime 
vuonna olivat odotetusti Lontoo, Pariisi 
ja Saksan kuusi isoa kaupunkia, joissa 
kaikissa markkinaa hallitsivat megakau
pat. Aktiivisuus osoittaa, että olosuh
teet ovat suosiolliset ja että tämänhetki
nen suhdanne on hyvässä vauhdissa eri
tyisesti hieman jäljessä tulevilla markki
noilla. Sijoittajat ovat kuitenkin varuillaan 
monella Euroopan markkinaalueella vallit
sevan poliittisen epävakauden, heikon tar
jonnan ja erityisesti monen suurkaupungin 
toimistosegmentin kohonneen hintatason 
vuoksi. Näin ollen odotamme markkinoi
den pysyvän vakaina seuraavan kahden 
vuoden ajan.

Euroopan kiinteistömarkkinoille virtaavat 
sijoitukset ja varallisuus ovat terävöittä
neet hinnoittelua ja saattaneet tuottovaati
mukset asteittaiseen laskuun viime vuosi
kymmenen aikana. Toimistosegmentissä 
primetuottovaatimusten keskiarvon lähes 
yhdeksän vuotta kestänyt lasku pysähtyi 
3,70 prosentin paikkeille. Primetuotto
vaatimukset ovat tällä hetkellä alimmil

laan Saksassa, jossa Berliinissä (2,9 %) 
on nähty jo historiallisen matala lukema. 
IsossaBritanniassa toimistosegmentin 
tuottovaatimukset ovat pysyneet ennal
laan parin viime vuoden aikana Lon
toossa (3,5 %), eikä brexit ole latistanut 
kansainvälisten sijoittajien vahvaa kysyn
tää. Pariisissa toimistojen tuottovaati
mukset ovat saavuttaneet tason (3,0 %), 
johon ei ylletty edes ennen finanssikriisiä.

Muissa segmenteissä tilanne on sama: 
prime high street liikekiinteistöissä tuot
tovaatimukset ovat nyt 3,1 prosentissa 
(5,5 % vuonna 2008) ja logistiikassa, 
jossa verkkokaupalla on ollut merkittävä 
rooli, vuoden 2018 lukema oli 5,0 pro
senttia (7,7 % vuonna 2008).

VETOAPUA	KANSAINVÄLISILTÄ	
SIJOITTAJILTA
Miksi Euroopassa on nähty pitkittynyttä 
tuottovaatimusten laskua? Vastaus liit
tyy osittain keskuspankkien likviditeetti
ohjelmien ennennäkemättömään tasoon. 
Määrällisen elvytyksen käyttö on paina
nut tuottovaatimukset ennätyksellisen 
matalalle monissa varallisuusluokissa. 
Se on kannustanut sijoittajia hakemaan 
paremman tuottovaatimustason varalli
suutta samankaltaisella turvalla, eli kiin
teistöt ovat olleet helppo valinta. Näin 
eurooppalaisten kiinteistöjen kiihtyvä 
kysyntä on johtanut ennätysvolyymei
hin ja hinnoitteluun.

Merkittävä osuus uudesta kysynnästä 
tulee ulkoapäin, ja kotimaisen sijoitus
kysynnän osuus onkin laskenut vuoden 
2007 lukemiin monissa Euroopan kau
pungeissa. Kasvavan kansainvälisen 
kysynnän myötä markkinoille on saapu
nut uusia toimijoita erityisesti Aasiasta, 
ja heidän rahoituksensa perustuu velan 
sijaan pääasiassa omaan pääomaan, 
mikä muuttaa osaltaan pääomamarkki
noiden näkymiä. Näillä uusilla toimijoilla 
on usein hyvin erilaiset tavoitteet  — pää
oman suojelu — ja siten myös erilainen 
asenne hinnoitteluun. Tämä uusi dyna
miikka pitää corekiinteistöjen tuottovaa
timukset alhaisina vielä näinkin myöhäi
sessä vaiheessa suhdannetta.

Erityisesti asunnot, hotellit ja opiskelija
asunnot ovat nousemassa keskeisiksi 
varallisuusluokiksi kiinteistömaailmassa. 
Vaihtoehtoisten kohteiden osuus Euroo

pan kiinteistömarkkinoiden kokonaissijoi
tusvolyymistä on nousussa, samoin kuin 
logistiikkasegmentin, mikä muuttaa ajat
telutapoja kiinteistömarkkinoilla.

EUROOPAN	TOIMISTOMARKKINAT	
KUKOISTAVAT	YHÄ
Sijoitusmarkkinoiden aktiivisuutta tukee 
vahva vuokralaismarkkina. Toimistojen 
kysynnässä vuosi 2018 oli yksi aktiivisim
mista sitten finanssikriisin. Kysyntä on 
pysynyt vakaana useimmilla markkinoilla, 
ja 15 vahvimmassa kaupungissa tehtiin 
yhteisennätys 2,37 miljoonan neliön käyt
töönotolla.

Nettokäyttöönotto on ollut vahvaa, mitä 
on seurannut historiallisen alhaiset 
vajaa  käyttöasteet monilla Euroopan 
mark ki noilla. Vajaakäyttöasteet ovat las
keneet eniten Saksassa. Keskimääräinen 
vajaa käyttöaste Euroopassa on nyt 6,6 
prosenttia, noin 120 peruspistettä mata
lampi kuin vuonna 2017, mutta vaihtelu
väli on laaja, 2,0 — 11,0 prosenttia.

Vaikka kasvanut kysyntä on ollut yksi 
osatekijä, vajaakäyttöasteen laskua 
ennätyslukemiin viime vuosikymme
nen aikana on ajanut erityisesti uuden 
tarjonnan puute. Rakennusaktiivisuus 
on ollut rajallista kaikkialla Euroopassa, 
kun rakennuttajat ovat karttaneet ris
kejä. Vaikka vajaakäyttöasteet ovat nyt 
laskussa, rakennuttajat ovat yhä varuil
laan. Pariisin, Lontoon, Berliinin ja Mün
chenin coremarkkinoilla hyvin alhainen 
vajaakäyttöaste tukee nopeaa kehitystä, 
kun vuokrien nousu todennäköisesti 
kiihtyy lähitulevaisuudessa. Seuraa
van viiden vuoden aikana vuokrien kas
vun ennustetaan olevan nopeinta Berlii
nissä (7,8 %), Tukholmassa (6,0 %), Mün
chenissä (5,2 %), Brysselissä (3,2 %), Bar
celonassa (3,4 %) ja Lissabonissa (3,5 %).

UUSIA	TRENDEJÄ	EUROOPAN	
KIINTEISTÖMARKKINOILLA
Vuokralaiskysynnän sektorirakenne on 
kehittynyt monilla Euroopan markki
noilla finanssikriisiä seuranneen vuosi
kymmenen aikana. Lontoon kaltaisissa 
kaupungeissa teknologia, media ja 
tele viestintä yritykset ovat syrjäyttäneet 
finanssi  sektorin yritykset, jotka ovat 
olleet kysynnän tukipilareita. Barcelo
nassa ja Berliinissä aiemmin tuntematto
mia kaupunginosia on kehitetty toimis

toalueiksi. Barcelonassa vanhaa teolli
suussatamaaluetta, joka on brändätty 
@22alueeksi, on kehitetty houkuttele
vaksi teknologiayrityksille. Berliinissä 
teknologiavuokralaiset ovat täyttäneet 
toimistotilat, jotka julkisen sektorin toi
mijat lupasivat vuokrata 20 vuotta sitten, 
ja tehneet kaupungista sijoittajia kiinnos
tavan kohteen.

Joustavien tilojen kysynnän kehittymi
nen muokkaa toimistosegmenttiä samoin 
kuin verkkokauppa liiketilasegmenttiä. 
Kehitystä ajavat vuokralaisten tarpeet, 
työntekijöiden kiinnostus joustavampia 
työnteon muotoja kohtaan sekä tämän 
mahdollistavan teknologian saatavuus. 
Euroopassa ilmiö on kasvanut 15kertai
seksi viime vuosikymmenen aikana, vuo
den 2010 noin miljoonasta neliöstä 15 mil
joonaan neliöön vuonna 2018. Kasvu kiih
tyy yhä, mutta kokonaisvaikutus on rajal
linen: se koskee vain hieman alle prosent
tia Euroopan kokonaistoimistokannasta.

Tällä on kuitenkin erottava vaikutus 
Euroopan toimistomarkkinoilla. Vaikka 
ilmiö on koskettanut erityisesti Alanko
maita ja Espanjaa, sen vaikutus on ollut 
suurinta IsossaBritanniassa, erityisesti 
Lontoossa, jossa se kuvastaa vuokra
laisten halukkuutta irtautua markkinan 
perinteisistä pitkistä vuokrasopimuk
sista. Vaikka vuokrasopimusten kestot 
ovat lyhentyneet viimeisen 20 vuoden 
aikana, ne ovat silti pidempiä kuin muu
alla Euroopassa. Tarjonnan epävarmuu
desta huolimatta yritysten ”core and flex”  
 strategia vaikuttaa yhä suositummalta 
vuokralaisten keskuudessa, joten jousta
vat tilat pysyttelevät toimistomarkkinan 
ytimessä vielä vuosia.

KIINTEISTÖJEN KEHITYSKAARI 
– VUOSIKYMMEN EUROOPAN KIINTEISTÖMARKKINOILLA

Samuel	Duah,	PhD
Director, Head of Real Estate Economics

International Research

KESKIMÄÄRÄISET TUOTTOVAATIMUKSET
Euroopan	top	15	-markkinoilla

TOIMISTOJEN VAJAAKÄYTTÖASTEET
–	otanta	Euroopan	kaupungeista
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RUOTSI 

TOIMISTOT	TOIPUVAT,	LIIKETILAT	
VAIKEUKSISSA	
Vuosi 2017 oli Ruotsin kiinteistömark
kinoilla heikko, ja toimistosegmentin 
kiinteistökauppavolyymin osuus oli 
kaikkien aikojen alhaisin, 18 prosenttia. 
Segmentti on nyt kuitenkin toipunut ja 
noussut 22 prosenttiin kokonaisvolyy
mistä. 

SIJOITUSKYSYNTÄ	KASVAA
Ulkomaalaisten ostajien kiinnostus 
Ruotsin markkinoita kohtaan jatkuu voi
makkaana.

KESKEISET	KOROT	PYSYVÄT	
MATALINA
Ruotsin keskuspankki nosti joulukuun 
lopulla ohjauskorkoaan 0,25 pisteluvulla  
 –0,25 prosenttiin. Inflaatio on nyt tavoite 
tasossaan 2,0 prosentissa. 

MUUTOKSIA	OSTAJISSA		
JA	MYYJISSÄ
Listatut kiinteistöyhtiöt olivat vuoden 
2018 aikana suurin nettoinvestoija Ruot
sissa.

EPÄVARMUUTTA	
ASUNTOMARKKINOILLA
Vuoden 2018 aikana sekä kotimaiset 
että ulkomaiset sijoittajat osoittivat kiin
nostusta asuntosegmenttiin, johon teh
tiin sijoituksia noin 34 prosenttia koko
naisvolyymistä.

Alexandra	Lövgren
Head of Research 

Newsec in Sweden

Vuonna	2005	teimme	Newsecillä	stra-
te	gisen	 päätöksen	 vahvistaa	 Pohjois-
maiden	ja	Baltian	markkinoiden	välisiä	
yhteyksiä	vähentämällä	maakohtaista	
ajattelua.	Toimimme	silloin	suurelta	osin	
erillisinä	yrityksinä,	joilla	oli	paikalliset	
asiakkaat	 ja	ratkaisut.	Nyt,	 14	vuotta	
myöhemmin,	meillä	on	lukuisia	kansain-
välisiä	asiak	kaita	ja	projektipäälliköitä,	
vakiintuneita	päätöksentekofoorumeita	
ja	yhteisiä	projekteja	sekä	neuvonanto-
puolella	että	kiinteistö	varallisuuden	joh-
tamisessa.	Olemme	tietoisesti	tähdän-
neet	tähän	kehitykseen,	sillä	uskomme	
sen	olevan	paitsi	oikeanlainen	strategia	
myös	asiakaskysynnän	ohjaama	suunta.	
Siksi	 tuotamme	 kahdesti	 vuodessa	
kiinteistö	markkinakatsauksen	koko	Poh-
joismaiden	ja	Baltian	alueesta,	jotta	pys-
tymme	tarjoamaan	hyvän	kokonaiskuvan	
markkinoista.	

TANSKA

VAIHTOEHTOISTEN	SEGMENT-
TIEN	MERKITYS	KASVAA
Toimistomarkkinat ovat yhä toiseksi 
suurin segmentti asuntomarkkinoiden 
jälkeen. Liiketilat (erityisesti ostoskes
kukset) ja logistiikka ovat kasvattaneet 
osuuttaan kokonaisvolyymistä huomat
tavasti aiempiin vuosiin verrattuna.

KEHITYSHANKKEET	VAIHTO-
EHTOISILLA	SIJAINNEILLA	
HOUKUTTAVAT	MONIA
Houkuttelevien primekohteiden puute 
Kööpenhaminassa ja Aarhusissa on saa
nut sijoittajat etsimään kehityshank
keita muualta Tanskasta.

ULKOMAALAISTEN	SIJOITTAJIEN	
KIINNOSTUS	ENNALLAAN
Jatkuva poliittinen vakaus ja lisään
tyneen työllisyyden, viennin ja koti
talouksien kulutuksen siivittämä vahva 
talouskasvu houkuttavat monia ulko
maalaisia sijoittajia, jotka pitävät Tans
kan markkinoita turvasatamana.

HOTELLIT	MENESTYVÄT
Matkailun ja hotellimajoituksen kysyn
nän kasvaessa Kööpenhaminassa tans
kalaiset institutionaaliset sijoittajat ovat 
alkaneet osoittaa kiinnostusta hotelleja 
kohtaan.

KASVUN	JATKUMINEN	
TODENNÄKÖISTÄ
Tanskan talousneuvoston mukaan yli 
kahden prosentin vuotuinen talous
kasvu on mahdollista vuoteen 2025 
saakka, jos talouspolitiikka pidetään 
tiukkana ja työvoimaa saadaan lisättyä.

Anders	Nilsson	
Analyst, Research

Newsec in Denmark

NORJA

INFLAATIOPAINE	KASVAA
Norjan kruunun heikentyminen on vai
kuttanut inflaation kasvuun. Oletet
tavasti tilanne kuitenkin rauhoittuu 
inflaatio tavoitteen laskettua 2,5 prosen
tista 2,0 prosenttiin ja Norjan kruunun 
vahvistuttua.

VELKAMARKKINAT	MUUTTUVAT
Pankkirahoitusta on saatavilla useim
piin kiinteistötyyppeihin, mutta monien 
sijoittajien on sopeuduttava uuteen 60 
prosentin luototusasteeseen aiemman 
70 prosentin sijaan. Joukkovelkakirja
rahoitus tulee todennäköisesti valtaa
maan alaa markkinoilla, kun toimijoiden 
määrä kasvaa.

KESKEISTEN	KORKOJEN	NOUSU	
TODENNÄKÖISTÄ	VUONNA	2019
Norjan keskuspankki piti joulukuussa 
korot odotetusti 0,75 prosentissa ja 
ennusti jälleen asteittaista nousua vuo
den ensimmäisestä neljänneksestä 
eteenpäin, sillä talouskasvu on nopeam
paa ja inflaatio kasvussa.

VUOKRASOPIMUSTEN	KESTO	
PITENEE	LOGISTIIKKA-
SEGMENTISSÄ
Pitkäkestoiset, 15 — 20 vuoden vuokra
sopimukset, yleistyvät logistiikka ja 
teollisuuskiinteistöissä.

VAIHTOEHTOISET	MARKKINAT	
VAHVISTUVAT
Kun tuottovaatimukset jatkavat lasku
aan Oslossa, sijoittajat saattavat ene
nevissä määrin suunnata katseensa pää
kaupungin ulkopuolelle.

Øyvind	Johan	Dahl
Head of Strategic Analysis

Newsec in Norway 
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Suomen	kiinteistökaupoista	valtaosa	
keskittyy	 pääkaupunkiseudulle,	 ja	
yhä	suurempi	määrä	ulkomaisia	sijoit-
tajia	on	kiinnostunut	pääkaupunkiseu-
dun	kohteista.	Raken	ta	minen	on	vielä	
toistaiseksi	vilkasta,	mutta	hiipumi-
sen	merkkejä	on	jo	havaittavissa.

Pääkaupunkiseudun kiinteistömarkki
nat alkoivat vähitellen kansainvälisty
mään vuoden 2001 jälkeen, kun muun 
muassa kauppakeskus Itäkeskus (nykyi
nen Itis) myytiin 317 miljoonalla eurolla 
hollantilaiselle Wereldhave N.V. yhtiölle. 
Pääkaupunkiseudulla oli aikaisemmin
kin ollut kansainvälistä sijoitustoimintaa, 
kun yhdysvaltalainen elintarvikealan 
suuryritys Cargill teki jo vuonna 1998 
suoria kiinteistösijoituksia Kehä 3:n lie
peille teollisuus, varasto ja toimistotiloi
hin. Vuoden 2001 jälkeen kansainvälisten 
sijoittajien määrä kasvoi voimakkaasti, ja 
nykyisin he ovat kiinteä osa pääkaupun
kiseudun kiinteistömarkkinoita. 

Valtaosa Suomen kiinteistökauppojen 
kokonaisarvosta keskittyy yhä pääkau
punkiseudulle, ja erityisesti ulkomaisten 
toimijoiden kiinnostus pääkaupunkiseu
tua kohtaan on pysynyt vahvana. Kiin
nostuksen myötä pääkaupunkiseudun 
kiinteistöjen tuotot ovat saavuttaneet 
Euroopan suurkaupunkien tason var
sinkin parhaissa kohteissa. Kiristynyt 
hinnoittelu on johtanut sijoituskritee
reiden laajentamiseen, mikä näkyy kas
vavana kiinnostuksena muihin alueisiin 
kuin Helsingin keskustaan. Sijoituspää
tökset syntyvät kuitenkin yhä huolellis
ten prosessien jälkeen. 

RADANVARREN	TOIMISTO-
KOHTEET	HOUKUTTELEVAT
Työnteon tapojen muuttuessa myös toi
mistojen kysyntä on muuttunut huo
mattavasti Suomessa ja pääkaupunki
seudulla. Viimeisen 10 vuoden aikana 
uusien toimitilojen rakentamisessa on 
painotettu tilojen joustavuutta sekä 
tehokasta tilankäyttöä. Tämän myötä 
myös vanhoja pääkaupunkiseudun toi
mistotiloja on muutettu vastaamaan 
nykyisiä käyttötarpeita. Muutos näkyy 
parhaiten  pääkonttoreissa, jotka ovat 
muuttuneet tehokkaiksi ja joustaviksi 
monitoimitiloiksi. Pääkaupunkiseudun 
suuret infrastruktuurihankkeet ovat 
laajentaneet toimistomarkkinoita, kun 

sujuvia liikenneyhteyksiä on avautu
nut uusille alueille. Uudisrakentami
nen on sijoittunut raideyhteyksien var
relle, ja radanvarsien kohteet on pää
sääntöisesti vuokrattu täyteen jo ennen 
rakennustöiden käynnistymistä. Uutta 
toimistoa valmistuu Helsingissä muun 
muassa Pasilaan Triplan yhteyteen vuo
sina 2019 — 2020 sekä Kalasatamassa niin 
Keskon Kkampukseen keväällä 2019 
kuin Helsingin kaupungin Kaupunkiym
päristötaloon alkuvuonna 2020. 

KAUPPAKESKUSTEN	KILPAILU	
ASIAKKAISTA	KIRISTYY	
Kauppakeskus REDIn avattua ovensa 
syyskuussa otsikoihin nousi jälleen 
kauppakeskusten kasvava määrä ja 
pohdinnat kysynnän riittävyydestä. 
Yleisesti kauppakeskuksilla kestää 
parikin vuotta asemansa vakiinnut
tamiseen, mutta on selvää, että kova 
kilpailu tilanne tulee kiristymään enti
sestään Pasilan Mall of Triplan valmis
tuessa syksyllä 2019. Lisäksi rakennus
työt ovat vielä kesken useassa muussa 
kauppakeskuksessa. Liiketiloihin koh
distuva sijoituskysyntä on pääosin ulko

maista. Esimerkiksi ranskalainen AXA 
osti kauppakeskus Kluuvin CBRE Global 
Investorsilta. Syksyllä Wereldhave kertoi 
päässeensä sopimukseen kauppakeskus 
Itiksen myynnistä yhdysvaltalaispankki 
Morgan Stanleyn hallinnoimalle kiinteis
tösijoitusrahasto Lakeside Aurora Oy:lle. 
Kauppahinta oli tiedotteen mukaan 516 
miljoonaa euroa, ja hinnan nousu vuo
den 2002 kauppaan verrattuna huima  
 — tosin markkinatilanne on nyt täysin 
erilainen, ja kauppakeskus on käynyt 
läpi useita muutoksia ja remontteja.

LOGISTIKKAKOHTEIDEN	
KORKEAT	TUOTOT	
HOUKUTTELEVAT	SIJOITTAJIA
Logistiikka ja varastokohteiden sijoi
tuskysyntä on pysynyt vahvana osittain 
siksi, että näiden kohteiden tuotot ovat 
Suomessa verrattain korkeita. Korkeat 
tuotot houkuttelevat varsinkin kansain
välisiä sijoittajia. Viime vuonna pääkau
punkiseudun logistiikkakohteissa pääs
tiinkin lähemmäksi Euroopan päämark
kinoiden parhaiden kohteiden tuotto
vaatimuksia. Sijoittajia kiinnostavat 
modernit teollisuus ja varastotilat Kehä 

EDELLEEN KIINTEISTÖ SIJOITTAJIEN KIINNOSTUKSEN KOHTEENA

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: PÄÄKAUPUNKISEUTU

PÄÄKAUPUNKISEUTU 

Logistiikka-	ja	varastokohteiden	sijoituskysyntä	on	
pysynyt	vahvana	osittain	siksi,	että	näiden	kohtei-
den	tuotot	ovat	Suomessa	verrattain	korkeita.	
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PITÄJÄNMÄKI

LEPPÄVAARA

LÄNSIVÄYLÄ

TAPIOLA

AVIAPOLIS

OTANIEMI

ITÄINEN KANTAKAUPUNKIKEILANIEMI

PASILA

A

J

F

B C

D

H
I

E

J

G

KÄYNNISSÄ	OLEVIA	RAKENNUSHANKKEITA

Kaupunki Kohde Tilatyyppi Arvioitu valmistuminenVuokrattava ala m2

Espoo

Espoo

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Vantaa

Espoo

Espoo

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Vantaa

Espoo

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Vantaa

Ramboll Finland Oy:n pääkonttori

Liikekiinteistö (LänsiAuto)

K6 (Lintulahti Corner)

Lähipalvelukeskus Hertsi

Tripla-hotelli (430 huonetta)

Toimistotalo Robert Aviapolis

Kauppakeskus Lippulaiva (uudelleenrakentaminen)

Tietotie 6

Kaupunkiympäristötalo

Mall of Tripla

Hotellikiinteistö (200 huonetta, Kansan entinen pääkonttori)

Helsinki Outlet Village (vaihe I)

Kauppakeskus Ainoa (vaihe III)

K-Kampus (vaihe I)

Tripla Workery -toimistot

SSA Base Helsinki (n. 500 huonetta)

Metropolia ammattikorkeakoulu (vaihe II, rakennukset B, C & D)

Siltasairaala

Keskusvarasto (laajennus, vaihe II)

toimisto

liiketila

toimisto

liiketila

hotelli

toimisto

liiketila

toimisto, 
opetus

toimisto

liiketila

hotelli

liiketila

liiketila

toimisto

toimisto

hotelli

muu 
tilatyyppi

muu 
tilatyyppi

logistiikka

2019 Q1

2019 Q2

2019 Q3

2021

2020 Q1

2019 Q3

2021 Q4

2019 Q3

2020 Q2

2019 Q3

2019

2019 Q4

2019 Q4

2019 Q2

2020

2020

2019 Q3

2022 Q2

2019 Q2

20 750*

8 400*

12 000

20 000

 

10 000*

44 000

26 000

27 500

85 000
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50 000*

 

16 000

35 000
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Helsinki Fredriksberg (vaiheet B & C) toimisto 2020 Q218 600 10
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VIIMEAIKAISIA	MERKITTÄVIÄ	KIINTEISTÖKAUPPOJA

Nimi Tilatyyppi Kaupunki Hinta milj. € Pintaala Ostaja Myyjä

Pressi Smart Premises C

Tietotie 6

Varastokiinteistö 

toimisto, 
varasto, muu

toimisto, 
opetus

logistiikka

Vantaa

Espoo

Vantaa

 

 

 

5 400

26 000

62 300

Julius Tallberg  
Kiinteistöt Oyj

Erikoissijoitusrahasto eQ 
Hoivakiinteistöt

AB Sagax

SRV

Regenero Oy (HGR Property 
Partners Oy & YIT Oyj)

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen

E Skanskan pääkonttori toimisto Helsinki  9 100 Corum AM Union Investment Real Estate 
GmbH

G Kauppakeskus  
Martinlaakson Ostari liiketila Vantaa  7 500 VVT Property Fund I Ky Cerberus Capital Managementin 

hallinnoima rahasto

F Kauppakeskus Itis liiketila Helsinki 516 100 540
Morgan Stanley Real 
Estate Investingin 
hallinnoima rahasto

Wereldhave

H

I

DHL:n logistiikkakiinteistö

DSV:n logistiikkakiinteistö

logistiikka

logistiikka

Vantaa

Vantaa

 

 

42 000

65 000

DWS

Savills IM (Vestas 
Investment Managementin 
ja korealaisten sijoittajien 
edustajana)

Keskinäinen Työeläkevakuutus-
yhtiö Elo, LähiTapiola Keskinäinen 
Vakuutusyhtiö

DSV

D

C

Kaksi toimistokiinteistöä 
(Plaza Pilke, Plaza Hehku)

Kaupunkiympäristötalo

toimisto

toimisto

Vantaa

Helsinki

34

165

10 460

27 500

Tristan Capital Partnersin 
hallinnoima rahasto

Union Investment Real 
Estate GmbH

Union Investment Real Estate 
GmbH

Helsingin kaupunki

2

5 8

12

19

3

6

9

13

17

16

20

1

4

7

1114

15

Olli-Pekka	Mustonen
Head of Research

Newsec
+358 44 522 2693 

ollipekka.mustonen@newsec.fi

3:n varrella. Yksi merkittävimmistä seg
mentin rakennushankkeista on logis
tiikkayritys DSV:n Suomen pääkonttori 
Vantaan Hakkilassa lähellä lentoasemaa. 
Pääkonttori käsittää noin 50 000 neliötä 
logistiikkakeskusta, 10 000 neliötä ter
minaalia sekä 4 000 neliötä toimisto
tilaa.

HOTELLITARJONTA	KASVAA	
UUDISRAKENTAMISEN	MYÖTÄ	
Pääkaupunkiseudulla rakentaminen on 
vielä toistaiseksi aktiivista, mutta sen 
odotetaan notkahtavan jo tänä vuonna. 
Tilastokeskuksen rakennus ja asunto
tuotannon mukaan liike ja toimistora
kennusten rakennuslupien määrä väheni 
huomattavasti vuoden 2018 aikana. Pää
kaupunkiseudun kiinteistömarkkinoilla 
merkittävä ilmiö rakentamisessa on kas

vava hotellitarjonta. Keväällä 2019 pää
kaupunkiseudulla on rakenteilla ainakin 
kymmenen uutta hotelliprojektia, mikä 
tarkoittaa yli 2 000 hotellihuoneen lisä
ystä markkinoille. Toisaalta matkailijoi
den määrä ja yöpymiset ovat lisäänty
neet, mutta tässäkin segmentissä kil
pailu kasvaa.

Paljon on muuttunut 30 vuodessa pää
kaupunkiseudun kiinteistömarkkinoilla. 
Toimitilamarkkinat ovat kokemassa 
muutosta niin uudenlaisten joustavien ja 
jaettujen toimistotilojen kuin elämyksel
listen liiketilojenkin myötä. Liiketilojen 
muutokset ruokkivat vastaavasti logis
tiikkatilojen muutosta nopeammiksi ja 
automaattisiksi jakelukeskuksiksi. Maa
ilmanmarkkinat ovat muutoksessa, ja 
esimerkiksi korkojen nousu nähdään 

* bruttoala Lähteet: Newsec, KTI   Lähteet: Newsec, KTI

TRANS-  RAKENNUS- 
AKTIOITA HANKKEITA

Toimisto

Liiketila

Hotelli

Logistiikka / 
tuotannollinen

Muu tilatyyppi

10

18

monella taholla jo tosiasiaksi lähivuo
sina. Kiinteistökaupoissa aktiivisuus jat
kunee edelleen hyvällä tasolla.
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HELSINGIN 
KESKUSTA

VETOVOIMA PYSYY JA HOTELLITARJONTA LAAJENEE

Helsingin	 keskusta	 on	 perinteisesti	
ollut	 merkittävin	 ja	 myös	 arvokkain	
kiinteistömarkkina-alue	 Suomessa.	
Viime	vuosina	keskusta-alue	on	laajen-
tunut,	 ja	 edelleenkin	 se	 hakee	 todel-
lista	 painopistettään.	 Helsingin	 kes-
kustan	 veto	voiman	 säilyminen	 pitää	
toimistojen	vuokrat	korkealla	tasolla	
ja	liike	tilojen	vajaakäytön	matalana.

Keskustan toimistojen vuokrat ovat 
olleet trendinomaisessa nousussa vuo
desta 1994 lähtien, vaikka välillä on 
tapahtunut korjausliikkeitä. Viime vuo
sina markkinavuokrat ovat nousseet 
voimakkaasti, ja loppuvuodesta 2018 
alkaen kasvuvauhti on hieman tasaantu
nut. Positiivisen talouskehityksen myötä 
vuokralaiskysyntä on vahvistunut ja kes
kustaalueen vajaakäyttö asteet ovat 
hieman laskeneet. 

Keskustaalue on viimeisen viiden vuo
den aikana laajentunut, kun Töölönlah
den toimistorakennukset valmistuivat. 
Alueen kehittämistä osattiin jo aavistella 
Sanomatalon valmistuessa vuonna 1999. 
Keskustan reunaalueet ovat nostamassa 
profiiliaan, kun maailmallakin huomioidut 
Oodikeskusta kirjasto sekä Amos Ander
sonin taidemuseo valmistuivat vuoden 
2018 aikana. Hankkeet ovat laajentaneet 
keskustaaluetta pohjoiseen. 

Liiketilojen vajaakäyttö on heilahdellut, 
mutta kokonaisuutena se on edelleen 
vähäistä. Koko pääkaupunkiseudun kas
vava kilpailu liiketiloista ei ole vaikutta
nut keskustaalueeseen, eikä luultavasti 
tule vaikuttamaankaan. Keskustaalue 
poikkeaa liiketilamarkkinana muista alu
eista ja pitää jatkossakin asemansa niin 
sanottuna highstreetalueena, jossa on 
luonnollista ihmis virtaa.

HOTELLITARJONNAN	KASVU	
VASTAA	KYSYNTÄÄN
Keskustaalueen hotellitarjonta on 
lisääntymässä huomattavasti. Merkit
täviä hankkeita ovat Keskon entisen 
pääkonttorin saneeraustyöt hotelli ja 
asumiskäyttöön Katajanokalla, Teboilin 
entisen toimistokiinteistön saneeraus 
hotelliksi Bulevardilla sekä juuri val
mistunut Hotel St. George Yrjönkadulla. 
Vuoden alussa päärautatieasemalla on 
käynnistynyt hotellityömaa, kun Exi
lion Asemahotellit Ky rakennuttaa sinne 

KUVA: TUOMAS UUSHEIMO

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: HELSINGIN KESKUSTA
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NEWSEC KIINTEISTÖMARKKINAKATSAUS KEVÄT 2019 21SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: HELSINGIN KESKUSTA

KAMPPI

RUOHOLAHTI

YDINKESKUSTA 

TÖÖLÖNLAHTI

E

B

A

C

D

samalla tasolla kuin esimerkiksi Tukhol
massa.

Uudet kiinteistöt kiinnostavat, ja niistä 
saadaan korkeimmat hinnat nykyisessä 
markkinatilanteessa. Houkutteleva 
alue keskustassa on Töölönlahti, jossa 
on nähty markkinoiden ennätyshintoja. 
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen teki kaksi 
kauppaa Töölönlahdelta: se myi loppu
vuonna osoitteessa Alvar Aallon katu 

3 sijaitsevan toimiston 116 miljoonalla 
eurolla ja aikaisemmin keväällä osoit
teessa Töölönlahdenkatu 3 olevan toi
miston 190 miljoonalla eurolla. Molem
missa kaupoissa tuottovaatimus painui 
reilusti alle 4 prosentin.

Keskustassa tehtiin myös liiketilakaup
poja, esimerkiksi kun Pohjoisesplana
din kulmalla sijaitseva maamerkkimäi
nen Kirjatalo myytiin. Kohteen liiketi
lojen päävuokralaisina toimivat Aka
teeminen Kirja kauppa ja HOKElannon 
Food Market Herkku. Lisäksi kiinteis
tön ylemmissä kerroksissa on merkit
tävä määrä toimistotilaa. Kohteen osti 
Stockmannilta AEW Europe City Retail  
 rahasto 108,6 miljoonalla eurolla. Toi
nen merkittävä liike tilakauppa vuonna 
2018 oli kauppakeskus Kluuvin myynti 
AXA Investment Managersille. 

Helsingin keskusta on perinteinen ja 
merkittävä kiinteistömarkkinaalue 
Suomessa. Todistetusti tällä alueella on 
tehty Suomen kalleimpia kiinteistökaup
poja, ja alueella on muita alueita korke
ampi vuokrataso. Keskustaalue on laa
jentunut uusien rakennusten myötä ja 
hakee vielä todellista painopistettään  
 – Helsinki jatkaa kehittymistään esimer
kiksi Pasilan uusien rakennusten valmis
tuessa. 

B

A

C

D

E

KÄYNNISSÄ	OLEVIA	RAKENNUSHANKKEITA

Kaupunki Kohde Tilatyyppi Arvioitu valmistuminenVuokrattava ala m2

Helsingin oikeustalo

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Hotellikiinteistö (entinen Keskon pääkonttori; vaihe C)

Lapland Hotels Bulevardi (182 huonetta) 

Hotel Scandic Marski (saneeraus, laajentaminen)

Scandic Helsinki Rautatieasema (500 huonetta)

hotelli

hotelli

hotelli

hotelli  

2019 Q1

2019 Q1

2019 Q2

2020 Q4

 

 

20 000*

 

Alvar Aallon katu 3  
(Alma Median pääkonttori)

Eteläranta 4

Seurahuone

Erottajankatu 2  
(Tullihallituksen talo)

toimisto

toimisto

toimisto

hotelli

toimisto

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

Helsinki

200

116

 

 

 

50 000

11 845

4 400

 

 10 000

Hemsö Fastighets AB

M&G European Property 
Fund

HYY-Yhtymä

BlackRock Real Assetsin 
hallinnoima rahasto

Sponda Oyj

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö 
Ilmarinen

Berfin Oy

Sponda Oyj

Lapis Rakennus Oy:n konkurssipesä 
(As. Oy Helsingin Dianapuisto,  
As. Oy Helsingin Yrjönkulma)

2

2

3

4

4

3

1

1

Uudet	kiinteistöt	kiinnostavat,	ja	niistä	saadaan	
korkeimmat	hinnat	nykyisessä	markkina	tilan-
teessa.	Houkutteleva	alue	keskustassa	on	Töölön-
lahti,	jossa	on	nähty	markkinoiden	ennätyshintoja.

lähes 500 huoneen hotellin. Exili onilla on 
hotellihanke myös Pasilassa. Lisäksi HYY 
Yhtymä hankki Spondalta Seura huoneen 
tarkoituksenaan laajentaa hotellitoimin
taa ylioppilas talon puolelle. Helsingin 
matkailutilastojen mukaan hotellitarjon
nalle on myös kysyntää. Vuonna 2017 yli
tettiin neljän miljoonan yöpymisen raja
pyykki, ja kasvu on ollut nopeaa. 

ARVOKKAIMPIA	KIINTEISTÖJÄ	
KESKUSTAN	MODERNIT	
TOIMISTORAKENNUKSET	
Sijainnista ja korkeasta vuokratasosta 
johtuen markkinoiden suurin sijoitusky
syntä kohdistuu Helsingin keskustaan. 
Viimeisen 12 kuukauden aikana keskus
tassa on tehty suoria kiinteistösijoituk
sia ennätyshinnoin. Parhaimpien kohtei
den tuottovaatimukset ovat painuneet 
jo lähelle Euroopan suurimpien mark
kinaalueiden hintoja, ja ne alkavat olla 

VIIMEAIKAISIA	MERKITTÄVIÄ	KIINTEISTÖKAUPPOJA

Nimi Tilatyyppi Kaupunki Hinta milj. € Pintaala Ostaja Myyjä

* bruttoala Lähteet: Newsec, KTI

Kauri	Melakari
Head of Data Science

Newsec
+358 40 359 3217

kauri.melakari@newsec.fi

TRANS-  RAKENNUS- 
AKTIOITA HANKKEITA

Toimisto

Hotelli
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Tampereen	 keskusta	 on	 aina	 ollut	
tärkeää	 aluetta	 liiketilamarkkinoilla,	
mutta	 painopiste	 on	 muuttumassa	
enemmän	kohti	rautatieasemaa.	Niin	
kotimaiset	kuin	ulkomaisetkin	sijoit-
tajat	 olisivat	 kiinnostuneita	 Tampe-
reen	 kohteista,	 mutta	 tarjontaa	 on	
niukanlaisesti.	

Tampereen keskustan toimitilat alkoivat 
todella nykyaikaistua 1990luvulla, kun 
eläke yhtiö Varma otti omistukseensa 
vanhat Finlaysonin tilat ja löysi niille 
uutta käyttöä. Kaupungin kasvun myötä 
keskusta on pysynyt elinvoimaisena ja 
haluttuna alueena.

Tampereen toimistomarkkinat kokivat 
suurimpia muutoksia, kun Business Park 
Tulli sekä Technopoliksen Yliopistonrin
teen ensimmäinen toimistorakennus val
mistuivat lähes 10 vuotta sitten. Ennen 
näitä kehitysprojekteja toimistoalue oli 
oli hajallaan keskustassa ja sen reuna
alueilla sekä Hervannassa. Uudet tilat 
loivat painetta kunnostaa vanhoja kes
kustan toimistotiloja, sillä vajaakäyttö 
oli kasvussa. Suuret vuokralaismuu
tokset Hervannassa, kuten esimerkiksi 
Microsoftin lähtö, lisäsivät tyhjien tilojen 
määrää alueella. Nykyään tiloja on pys
tytty täyttämään melko hyvin, ja tätä 
edistää myös tuleva raitiotie. Keskustan 
modernien tilojen vajaakäyttöasteet 
ovat pysyneet uusista toimistohank
keista huolimatta maltillisella tasolla.

VAHVISTUNUT	TALOUSKASVU	
VAUHDITTAA	TOIMISTOTILAN	
KYSYNTÄÄ
Modernin toimistotilan kysyntää on 
edesauttanut vahvistunut talouskasvu. 
Technopolis aloitti viime vuonna Asema
keskuksen kampuksen sekä ensimmäi
sen että toisen vaiheen rakentamisen, 
mikä kasvattaa modernin toimistotilan 
määrää keskustaalueella noin 21 000 
neliöllä. Asemakeskuksen ensimmäinen 
vaihe valmistuu vuoden 2019 loppuun 
mennessä ja toinen vaihe kesällä 2020. 
Lisäksi Sponda rakennuttaa 13 700 
neliön toimistotalon kauppakeskus Rati
nan viereen.  

Uudisrakentaminen Kaupissa on vahvaa 
myös Tampereen yliopistollisen sairaa
lan kehittämisen ansiosta. Pirkanmaan 
sairaanhoitopiirillä on rakenteilla kaksi 

10 000 neliön hotellin että Tampere 
talon viereen rakenteilla olevan Marriott
ketjun hotellin myötä. Työeläkevakuutus
yhtiö Kevan omistamaan rakennukseen 
tulee yhteensä 229 hotellihuonetta sekä 
yhdyskäytävä Tamperetaloon.

UUDET	HANKKEET	MUOKKAAVAT	
LIIKETILOJEN	PAINOPISTETTÄ
Liiketilamarkkinoilla Tampereen kes
kusta ja Hämeenkatu ovat aina olleet 
tärkeitä alueita. PHämppi sekä uusi 
kauppakeskus Ratina ovat siirtäneet 
keskustan kaupallista painopistettä 
itään. Tuleva Kansihanke muuttaa 
todennäköisesti keskustan painotusta 
yhä lähemmäs rautatieasemaa. Suurin 
kysyntä kohdistuu tällä hetkellä Stock
mannin sekä kauppakeskus Ratinan ja 
Koskikeskuksen muodostamalle akse
lille. Kilpailu vuokralaisista on kiristynyt 
viimeisen 12 kuukauden aikana, mikä on 
kasvattanut vajaakäyttöasteita sekä 

hanketta, joista 19 000 neliön Lraken
nus valmistuu vuoden 2019 syksyllä ja 
37 000 neliön Drakennus vuoden 2020 
alussa. Keväällä valmistui jo 14 000 
neliön Sydänsairaala sekä 400 paikan 
pysäköintihallin ensimmäinen osa. 

Kehityshankkeita on ollut myös kau
pan. Keskinäinen työeläkevakuutus
yhtiö Varma myi Pyynikin Trikoon enti
sen tehdaskiinteistön Aberdeen Stan
dard Investmentin hallinnoimalle sijoi
tusyhtiölle. Uusi omistaja jatkaa alueen 
kehittämistä, ja koko kiinteistö kunnos
tetaan pala kerrallaan. Ensimmäisessä 
vaiheessa rakennuskompleksin keskim
mäiseen osaan valmistuu vuonna 2020 
noin 70 asuntoa, minkä lisäksi alueen 
palvelutarjontaa laajennetaan.

Hotellihuoneiden määrä kasvaa Tam
pereella tulevina vuosina sekä Kansi 
ja Areena hankkeeseen suunnitellun 

Tuleva	Kansi-hanke	muuttaa	todennäköisesti	
keskustan	painotusta	yhä	lähemmäs	
rautatieasemaa.
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SARANKULMA-
PARTOLA

LIELAHTI

KAUPPI

MESSUKYLÄ

HERVANTA

NEKALA

KESKUSTA / 
YDINKESKUSTA

PIRKKALA
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A

A

B

D
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KÄYNNISSÄ	OLEVIA	RAKENNUSHANKKEITA

Nimi

Kaupunki Kohde Tilatyyppi Arvioitu valmistuminenVuokrattava ala m2

Toimisto- ja tuotannollinen 
kiinteistö

Tampere

Tampere

Tampere

Pirkkala

Tampere

Tampere

Asemakeskus-kampus (vaihe I & II)

Toimisto ja liikekiinteistö

S-Market

DHL:n logistiikkakiinteistö

Courtyard by Marriott -hotelli (229 huonetta)

TAYSin laajennus (D, F, L -siivet)

toimisto

toimisto

liiketila

logistiikka

hotelli

muu tilatyyppi

2019 Q4 / 2020 Q3

2020 Q2

2019 Q4

2019 Q2

2019 Q4

2019 Q3 / 2020 Q1 / 
2020 Q4 

20 500

13 700*

 

4 000*

9 000*

65 200*

Terveydenhuolto- ja 
toimistokiinteistö

toimisto

toimisto

Tampere

Tampere

10,3

 

 

9 400

AB Sagax

Erikoissijoitusrahasto eQ 
Hoivakiinteistöt

Alma Media Oyj

OP Toimitilakiinteistöt

D Kaksi teollisuus kiinteistöä logistiikka Tampere 5,8 6 000 Kiinteistö Oy Sähkö-Pelto

C Hermia 5 – 6 toimisto Tampere  30 000  Aberdeen Standard Investment

2

2

3

4

4

5

6

6

1

1

Markku	Turunen
Regional Director, RICS, LKV, Partner

Newsec
+358 40 845 34 82

markku.turunen@newsec.fi

VIIMEAIKAISIA	MERKITTÄVIÄ	KIINTEISTÖKAUPPOJA

Tilatyyppi Kaupunki Hinta milj. € Pintaala Ostaja Myyjä

* bruttoala Lähteet: Newsec, KTI

pidentänyt uudelleenvuokrausaikoja. 
Hämeenkadun varren liiketilat ovat kär
sineet raitiotietyömaasta, joka on vai
keuttanut liikkumista sekä autolla että 
kävellen. Häiriöt tulevat jatkumaan vielä 
useamman vuoden, sillä ensimmäisen 
vaiheen rakentaminen kestää kevää
seen 2021.

Suomen kiinteistömarkkinoiden kan
sainvälistymisen myötä Tampereen 
kiinteistö kauppojen määrä on lisäänty
nyt huomattavasti. Keskimäärin Tampe
reella tehdään euromääräisesti mitat
tuna noin 6 prosenttia koko maan kiin
teistökaupan volyymistä. Vuosi 2017 
oli Tampereen kiinteistömarkkinoilla 
ennätysvilkas, kun transaktiovolyymi 

ylitti ensimmäistä kertaa 800 miljoo
naa euroa. Vuonna 2018 ei päästy enää 
samoihin lukemiin volyymin jäädessä 
560 miljoonaan. Suurin syy on markki
noille myyntiin tulevien kohteiden vähäi
nen lukumäärä etenkin yli 10 miljoonan 
euron kokoluokassa sekä Tamperetta 
koskevien suurten portfolio kauppojen 
vähäisyys. Tampereen kiinteistömark
kinoilla kysyntä kotimaisten ja ulko
maisten sijoittajien toimesta on mer
kittävästi korkeampaa kuin tarjonta, ja 
tilanne pysynee samanlaisena tänäkin 
vuonna. Kasvava kysyntä on myös nos
tanut hintoja. 

TRANS-  RAKENNUS- 
AKTIOITA HANKKEITA

Toimisto

Liiketila

Hotelli

Logistiikka / 
tuotannollinen

Muu tilatyyppi
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TURKU
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Vuosi 2018 oli Turun alueen kiinteistö
markkinoilla vilkas ja mielenkiintoinen. 
Alueella tehtiin useita kauppoja, joissa 
ostajina oli valtakunnallisia kiinteistö
sijoittajia, kun paikalliset kiinteistösijoit
tajat olivat enemmänkin myyjän roolissa. 
Uudet ostajat ovat erittäin tervetulleita 
markkinoille, sillä he pitävät markkinat 
likvideinä ja houkuttelevat mahdolli
sesti lisää uusia toimijoita alueelle. Tuot
tovaatimukset ovat paikoin laskeneet 
ennätyksellisen alhaisiksi, joskin Turun 
alueen kehityksen myötä kiinteistöissä 
on kuitenkin jäljellä vielä hyvää tuotto
potentiaalia. 

Vaikka Turun kaupungin alueella onkin 
vireillä useita merkittäviä kehityshank
keita, usko hankkeiden toteutumiseen 
on vahva. Lounaiskulman hyvä taloudel
linen kehitys ja kasvu sekä uusien uskot
tavien sijoittajien ilmaantuminen anta
vat aiheen odottaa, että kehityshank
keet ennen pitkää lähtevät liikkeelle ja 
onnistuneet tarinat ruokkivat lisää kehi
tysinnokkuutta.

KESKUSTASSA	SUURIA	
MUUTOKSIA
Kaupungin kärkihankkeiden lisäksi julki 
putkahtelee tuon tuosta uusia hankkeita. 
Keskustavisio 2050:n julkistamisen jäl
keen uusina hankkeina tulivat Kupittaa
Itäharjun alueella sijaitsevan Science 
Park alueen kehittäminen, Ratapihan 
alueen kehittäminen uudeksi elämys
painotteiseksi asuin ja toimisto alueeksi 
sekä telakan läheisyyteen tuleva Blue 
Industry Park, jonne on ajateltu sijoit
tuvaksi nimenomaan telakkaa tukevaa 
tuotannollista toimintaa. Viime syk
synä julkaistiin myös Turun satamaan 
uusi kehityshanke. Turun Satama Oy 
rakentaa uuden terminaalin matkustaja
liikenteen käyttöön. Tämä mahdollistaa 
uuden tulevaisuuden Turun Linnan ja 
Aurajoen väliselle alueelle, jonne on kaa
vailtu sijoitettavaksi muun muassa his
toriallista museota. Turun Linnan ympä
ristö ja sataman lähellä olevat alueet 

tulevat lähivuosina olemaan se osa kau
punkia, joka kehittyy ja kasvaa kiivaasti. 

Turun keskustan alue on lähitulevaisuu
dessa isojen muutosten vallassa. Tori
parkin rakentaminen on vihdoin ja vii
mein käynnissä, mikä lopetti torikaupan 
lähes kokonaan. Rakentaminen tulee 
vaikuttamaan voimakkaasti koko Turun 
ydinkeskustan toimintaan ja siellä liikku
miseen muutaman vuoden ajan. Torin 
varrella sijaitseva KOPkolmio on kun
nostustoimenpiteiden alla, ja rakennus 
tulee jatkossa tarjoamaan lisää kauan 
kaivattua uudistettua liike ja toimisto
tilaa Turun keskustaan. KOPkolmioon 
siirtyy ainakin osa Turun kaupungin 
asiakaspalvelusta sekä Kelan toimin
taa. Nykyinen hotelli Hamburger Bör
sin rakennus puretaan, ja tilalle raken
netaan uusi hotellirakennus, jonka luon
noskuvia on kiitelty paikallisessa mitta
kaavassa hämmästyttävän laajaalai
sesti. Turun Osuuskauppa TOK laajen
taa ja saneeraa niin ikään Kauppatorin 
reunalla sijaitsevaa City Börsin hotellia, 
jonka katto baarista voinee ihailla kau
pungin kaunista silhuettia ehkä jo tule
vana vappuna.

KIINTEISTÖKAUPOISSA	
VILKASTA
Turussa ja sen ympäristössä tehtiin 
useita isoja kiinteistökauppoja vuoden 
2018 aikana. Merkittävin kokonaisuus 
oli, kun Turun kaupunki ilmoitti valmis
televansa hoiva ja sairaalakiinteistö
jensä myymistä Hemsölle ja jäävänsä 
kiinteistöihin vuokralaiseksi pitkäaikai
sella vuokrasopimuksella. Kiinteistöjen 
yhteenlaskettu pintaala on noin 80 000 
neliötä ja kauppahinta noin 130 miljoo
naa euroa. Kauppaehtoihin kuuluu myös, 
että ostaja sijoittaa 50 miljoonaa euroa 
Turun Teknologiakiinteistöjen osakkei
siin, mikä auttaa saajayhtiötä investoi
maan tulevaisuudessa KupittaaItähar
jun alueelle rakentuvaan tiedepuistoon. 
Turun kaupunki päätti myös myydä 
osuu tensa Logomon Toimistot Oy:stä, 

Vilkkaan	ja	mielenkiintoisen	viime	vuoden	jälkeen	Turun	kiinteistömarkkinat	
eivät	näytä	hiljenemisen	merkkejä.	Kiinteistömarkkinoille	on	tullut	niin	valta-
kunnallisia	kuin	kansainvälisiäkin	uusia	ostajia,	joiden	uskotaan	lisäävän	Turun	
kiinteisömarkkinoiden	likviditeettiä.

TURKU
KIINTEISTÖMARKKINOILLA VIREÄT NÄKYMÄT
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METSÄMÄKI
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PANSIO

LENTOKENTTÄ
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koska yhtiön pääomistaja Hartela Oy 
on löytänyt kohteelle ostajan. Kokonai
suus on noin 10 000 neliön suuruinen, 
pääosin toimistotiloja käsittävä osuus 
rakennuksesta.

Kiinteistömarkkinoiden vilkkaus näkyi 
kaikissa toimitilaluokissa. Asuinkerros
talokauppoja tehtiin vuoden aikana 
useita niin keskustan alueella kuin 
Länsi keskuksessa ja IsoHeikkilän alu
eellakin. Turun Teknologiakiinteistöt 
myi kaksi Turun keskustassa sijaitse
vaa toimistotaloa Kielolle. Trevian teki 

Turun alueella useita kauppoja ostaen 
Raision keskustasta kolme liike ja toi
mistokiinteistöä, Varissuon liikekeskuk
sen, Leaf Centerin, TV Centerin Mälik
kälästä ja Kaarinan Puuilon. Sagax osti 
Urusvuoressa ja Pitkämäessä sijaitse
vien toimitilakiinteistöjen muodostaman, 
kolme eri kohdetta käsittävän kokonai
suuden. KansallisYhtiöt hankki omistuk
seensa keskustan alueella osoitteessa 
Yliopistonkatu 31 sijaitsevan toimistota
lon useilla eri kaupoilla. Rausanne Oy osti 
YIT:ltä Kupittaan alueelta Intelligate III  
 hankkeen ja uudisrakennuksen, johon 
tulee sijoittumaan Turun Osuuskaupan 
operoima Sokoshotelli. CapMan Hotels 
RE Ky rahasto myi Corum Asset Mana
gementin hallinnoimalle rahastolle hotel
likiinteistökokonaisuuden, johon kuului 
muun muassa osoitteessa Yliopistokatu 
29 toimiva hotellikiinteistö. Turussa on 
vireillä useita isoja kiinteistöjä käsittä
viä trans aktioita, joten vuoden 2019 alku 
näyttää kauppojen suhteen vilkkaalta.

Myös vuokramarkkinat ovat pysyneet 
vilkkaina. Keskustan alueella on edel
leen pulaa modernista, nykyaikaisesta, 
jäähdytetystä toimistotilasta. Brutto
vuokra taso nousee helposti yli 20 
euroon neliöltä kuukaudessa ja lähenee 
jo 25 euroa neliöltä. Kupittaan alueen 

toimistotilat ovat käytännössä täynnä. 
Kupittaalle valmistuu vuonna 2020 sekä 
noin 30 000 neliötä käsittävä ammatti
korkeakoulun kampus kokonaisuus 
että Veritaksen uusi pääkonttoriraken
nus, mutta nämä eivät juuri tuo helpo
tusta kovaan toimistotilojen kysyntään. 
Kupittaalla on jäljellä muutama yksittäi
nen rakentamiseen soveltuva toimisto
talotontti, mutta toimisto rakentamisen 
odotetaan ja toivotaan laajenevan Itä
harjun puolelle jo lähivuosina. Tuotanto, 
varasto ja logistiikkatilojen rakentami
nen on myös päässyt vauhtiin. Varsin

kin suuremmista vuokrattavista tiloista 
on edelleen pulaa, koska rakennettaviin 
tiloihin on usein jo käyttäjät valmiina. 

Asuinkerrostalojen rakentaminen on 
pysynyt vilkkaana. Osa rakentamisesta 
tyy dyttää patoutunutta kysyntää, ja 
asun tojen vuokrataso onkin ollut nou
sussa kuluvan vuoden aikana. Toisaalta 
yksityisten asuntosijoittajien tuleminen 
vuokramarkkinoille on selkeästi lisän
nyt vuokraasuntojen määrää kaupun
gissa, ja vuokraasuntoja on ollut tar
jolla poikkeuksellisen runsaasti. Tilastot 
eivät kerro, johtuuko vuokratason nousu 
pikemminkin asuntojen laatu tason 
parantumisesta kuin kysynnän runsau
desta. Tulevaisuudessa asuntorakenta
minen tasoittunee jonkin verran, vaikka 
Turun asukasmäärän vuosittainen kasvu 
on kiihtymään päin.

TUOTTOVAATIMUKSET	
ENNÄTYKSELLISEN	ALHAALLA
Kiinteistömarkkinoiden vilkkaus on 
näkynyt niin tyhjien tilojen määrän 
vähenemisenä kuin laskevina tuottovaa
timuksinakin. Ydinkeskustassa sijaitse
vien toimisto ja liikerakennusten tuotto
vaatimus on ennätyksellisen alhainen ja 
vaihtelee 6 prosentin molemmin puolin 
riippuen rakennusten kunnosta, vuokra

laisista ja vuokrasopimusten pituuksista. 
Tuotanto, varasto ja logistiikkatilojen 
tuottovaatimukset vaihtelevat pääosin 
9 — 12 prosentin välillä.

Asuinkerrostalojen kauppoja on tehty 
pääosin 4 — 5 prosentin tuottovaatimuk
sella, uusien kerrostalojen hintojen pai
nottuessa asteikon alkupäähän. Kaupun
gin väkimäärän oletetaan kasvavan noin 
25 000 — 30 000 henkilöllä vuoteen 2030 
mennessä, ja lähes 80 prosenttia heistä 
tulee asumaan kerrostaloissa. Näistä 
noin 2/3 tulee sijoittumaan Turun kes
kustan välittömään läheisyyteen Pukki
lan, Ratapihan, Fabriikin, IsoHeikkilän ja 
Juhana Herttuan Puistokadun alueille. 

Vuoden 2018 aikana myös ulkomai
set kiinteistösijoittajat tulivat voimak
kaasti Turun kiinteistömarkkinoille. Eri
tyisesti heitä kiinnostivat keskustan 
toimisto ja liikekiinteistöt sekä koko
naiset asuinkerrostalot, mutta kiinnos
tus laajeni myös tuotanto, varasto ja 
logistiikkasegment tiin. Kiinnostuksen 
kasvun selittää osaltaan se, että Turun 
alueen ympäristöineen uskotaan tar
joavan meneillään olevan kehityksen 
ja kasvun perusteella riittävän turval
lisen ja houkuttelevan tulevaisuuden 
kiinteistö investoinneille. Turun alueen 
kohteista sijoittaja saa myös paremman 
tuoton kuin esimerkiksi pääkaupunki
seudulla. Isojen kauppojen syntymistä 
on lisäksi edesauttanut, että tällaisia 
kohteita on ylipäätään tullut myyntiin 
markkinoille. Vuoden 2019 odotetaan 
olevan mielenkiintoisen vilkas sekä 
myynti että vuokrausmarkkinoilla.

Vesa	Eronen
Regional Director

Newsec
+358 40 552 9054

vesa.eronen@newsec.fi

Turussa	on	vireillä	useita	isoja	kiinteistöjä	käsit-
täviä	transaktioita,	joten	vuoden	2019	alku	
näyttää	kiinteistökauppojen	suhteen	vilkkaalta.

KÄYNNISSÄ	OLEVIA	RAKENNUSHANKKEITA

Kaupunki Kohde Tilatyyppi Arvioitu valmistuminenVuokrattava ala m2

Leaf Center

Turku

Turku

Turku

Turku

Turku

Hotelli Kakola (155 huonetta)

Opetuskiinteistö Åbo Akademi & Turun yliopisto

Tyks T3 -sairaala

Ammattikorkeakoulu

Original Sokos Hotel Kupittaa (196 huonetta)

hotelli

muu tilatyyppi

muu tilatyyppi

muu tilatyyppi

hotelli

2020 Q2

2021 Q2

2021 Q3

2020 Q1

2020 Q2

 

23 000*

55 000*

28 400*

 

TV Center

Scandic Turku

Kiinteistö Oy Puolalankatu 5

Kiinteistö Oy Puutarhakatu 1

logistiikka

logistiikka

hotelli

toimisto

toimisto

Turku

Turku

Turku

Turku

Turku

 

 

 

 

 

36 048

24 050

 

 

 

Trevian Suomi Kiinteistöt I

Trevian Suomi Kiinteistöt I

Corum AM

Kielo AB

Kielo AB

Yksityiset sijoittajat

Yksityiset sijoittajat

CapMan Hotels RE Ky

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

Turun Teknologiakiinteistöt Oy

2

3

4

5

1

2
3

4

1
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OULU
Oulun	 keskustan	 liiketilojen	 vajaa-
käyttö	on	vähentynyt	ja	mahdollisista	
uusista	hankkeista	toivotaan	keskus-
talle	uutta	nostetta.	Toimistotiloissa	
kiinnostavat	modernit	ja	muokattavat	
tilat,	joita	tällä	hetkellä	tarjoaa	pää-
asiassa	Technopolis.

LIIKETILOJA RAKENTUU KESKUSTAN ULKOPUOLELLE

Oulun kiinteistömarkkinat ovat edel
leen pääosin kotimaisten toimijoiden 
hallussa. Ulkomaisten sijoittajien osuus 
kuitenkin kasvoi viime vuoden aikana 
merkittävästi, kun brittiläinen pääomasi
joittaja Kildare Partners lunasti Techno
polis Oyj:n pörssistä. Technopoliksen 
kiinteistö omaisuuden velaton markkina
arvo lunastushetkellä oli noin 950 mil
joonaa euroa. Yhtiöllä on yhteensä noin 
185 000 neliötä toimistotilaa ja noin 30 
prosentin markkinaosuus Oulussa. 

Käynnissä oleva asuntorakentaminen 
on keskittynyt keskustan ruutukaava
alueelle sekä Limingantullin keskustan 
puoleiselle alueelle ja Toppilansalmeen. 
Asemantornin 12kerroksisten asuin

talojen ensimmäinen ja toinen raken
nus ovat rakenteilla aseman kupeessa. 
Ensimmäinen tornitalo valmistui vuoden
vaihteessa ja kolmannen talon on suun
niteltu valmistuvan vuoden 2020 lopulla. 
Kaikkiaan taloihin tulee yhteensä 337 
asuntoa. Lisäksi Albertinkatu 9:ään on 
rakenteilla 12kerroksinen liike ja asuin
talo, jonka tieltä purettiin 1980luvulla 
valmistunut Käpälänkulmana tunnettu 
Pohjolavakuutusyhtiön rakennus. 

INVESTOINNIT	
PIRISTÄVÄT	KESKUSTAN	
TOIMISTOMARKKINOITA
Merkittävin käynnissä oleva toimitila
hanke on Technopoliksen ydinkeskus
tassa sijaitsevan Sepänkadun kampuk

sen laajennus, mikä on selvä merkki siitä, 
että vuokralaiskysyntä keskustan toimis
totiloihin on hyvää. Sepänkadun kampuk
sen toinen vaihe käsittää vuokrattavaa 
alaa yhteensä 8 400 neliötä. Technopo
liksen investoinnin suuruus on noin 25 
miljoonaa euroa, ja se tukee koko kes
kustan toimistomarkkinoiden kehitystä.

Kuten muuallakin Suomessa, Oulussa 
suurin vuokralaiskysyntä painottuu 
moderneihin ja monikäyttöisiin toimisto
tiloihin. Technopoliksen markkinaosuus 
on tästä segmentistä sekä koko kaupun
gin toimistokannasta merkittävä. Tilan
tarjoajien määrän lisääntyminen kasvat
taisi kaupungin toimistokäyttäjien vaih
toehtoja ja lisäisi kilpailua. Toisin kuin 

pääkaupunkiseudulla Oulussa toimisto
käyttäjien päätöksentekoon vaikuttaa 
merkittävästi tilojen tarjoamat pysä
köintiratkaisut, sillä tilankäyttäjien ylei
sin kulkuväline on henkilöauto.

Uutena toimistotilatyyppinä viime vuo
sina Suomeen rantautuneet coworking
tilat eivät ole vielä löytäneet kunnolla 
paikkaansa Oulun toimistomarkkinoilla. 
Aiemmin coworkingtilaratkaisuja on 
kokeiltu muun muassa OP Oulun ja Luo
van laboratorion toimesta. Lisäksi UMA 
Linnanmaa on yksi osa Technopoliksen 
coworkingverkostoa. Oulussa on kui
tenkin kysyntää tämän kaltaisille tiloille, 
ja markkinat tulevat varmasti reagoi
maan siihen.

LIIKETILOJEN	PAINOTUS	
MUUTTUMASSA	KESKUSTAN	
ULKOPUOLELLE?
Oulun keskusta on kärsinyt useamman 
vuoden liiketilojen korkeista vajaakäyt
töasteista, mutta keskustan kehitty
minen on tukenut tilojen täyttymistä. 
Viime vuosien merkittävin liiketilahanke 
keskustassa, kauppakeskus Valkea, on 
myös muuttanut jalankulkijoiden kulku
suuntia ydinkeskustassa. Tällä hetkellä 
suurin liiketilakysyntä on Kauppurienka
dun varrella itälänsiakselilla, kun aiem
min keskustan liiketilan painopiste oli 
koko Rotuaarin kävelykadun ympärillä.

Liiketilan määrä keskustan ulkopuo
lella kasvaa lähivuosina merkittävästi, 



LIMINGANTULLI
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Oulun Medikiinteistöt Oy 
(500 vuokra-asuntoa)

Oulu

Oulu

Oulu

Oulu

Technopoliksen Sepänkadun kampus (vaihe II)

K-market

Logistiikkakeskus

OYS, Lasten ja naisten sairaala

toimisto

liiketila

logistiikka

muu tilatyyppi

2020 Q1

2019 Q2

2019 Q4

2021 Q3

8 400

2 350*

15 000*

23 800*

asunto Oulu   Lapti, Ålandsbanken 
Tonttirahasto

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin kuntayhtymä

2

2

3

3

4

4

1

1

kun Oulunportin kauppa ja työpaikka
alueen rakentaminen alkaa vuonna 
2020. Alueelle on luvassa hieman yli 
100 000 neliötä uutta tilaa Valtatie 4:n 
varteen Kaakkurin liikekeskuksen tun
tumaan. Lisäksi Limingantullin alueella 
on käynnistynyt viime vuonna valmis
tuneen, osoitteessa Alasintie 10 sijait
sevan liike ja toimistotilakohteen toi
sen vaiheen rakentamisen valmistelu. 
Kohteen toinen vaihe käsittää yhteensä 
7 000 neliötä, ja tilojen vuokraaminen 
aloitettiin kuluneena kesänä. Kaupungin 
pohjois puolella sijaitsevaan Rita port
tiin on tehty syksyn aikana suunnittelu
varauk sia muutamille yrityksille.

Oulussa liiketilakysynnän painopiste on 
uusien hankkeiden myötä siirtymässä 
pois keskustasta. Ilman merkittäviä toi
menpiteitä liiketilakysyntä vähenee pit
källä aikavälillä keskustan alueella, ja 
tulevaisuus näyttää epävarmalta, vaikka 
keskusta tarjoaa isoja mahdollisuuksia 
kehittäjille. Tästä hyvänä esimerkkinä 
on keskustaan kehitteillä oleva suu
ren kokoluokan Oulun Ratapiha hanke. 
Hankkeen kehitysvaiheen ehdollinen 
rahoitus on varmistunut, mutta raken
tamispäätöstä ei ole tehty. Hankkeen 
on määrä edistyä vasta, kun kaikki alu
een maanomistajat ovat siinä mukana. 
Hanke käsittää yhteensä 150 000 
neliötä, johon kuuluu asuntojen lisäksi 
näyttelytiloja, hotelli, ravintola sekä 
bussi terminaali. 

Lisäksi Oulun keskustaan on suunnit
teilla 22 kerrosta käsittävä Terwa Tower, 
jonka 23 500 kerrosneliöön sijoittuisi 
hotelli, toimistotilaa, ravintola ja koko
ustilaa sekä coworkingtiloja. YIT Talo 
Oy:n, Terwa Kiinteistökehitys Oy:n ja 
Terwa Management Oy:n hanke olisi 
merkittävä sysäys koko Oulun kaupun
gin imagolle sekä alueen kiinteistömark
kinoille. 

Tämän ohella mielenkiintoinen ja koko 
kaupunkikuvaa kehittävä hanke on 
Oulu Allas Sea Pool. Kaupunginhalli
tus hyväksyi hankkeen tonttivarauksen 
tammikuussa. Rakennustöiden on tar
koitus alkaa kevään aikana vuokrasopi
musneuvottelujen päätyttyä. Hanketta 
vetää Töölö Urban, joka on toteuttanut 
vastaavan hankkeen myös Helsingin 
kauppatorin laitaan. Suunnitellut hank

paa nopeammalla aikataululla. Kokonai
suus käsittää yhteensä noin miljardin 
euron investoinnin sekä kymmenen vuo
den horisontin, jonka aikana uusi yliopis
tollinen sairaala rakennetaan.

Oulussa	liiketilan	määrä	keskustan	ulkopuolella	
kasvaa	lähivuosina	merkittävästi,	ja	vuokralaisten	
painopiste	on	uusien	hankkeiden	myötä	siirty-
mässä	pois	keskustasta.

Jaakko	Ervasti
Regional Manager

Newsec 
+358 40 651 6343

jaakko.ervasti@newsec.fi

keet parantavat toteutuessaan keskus
tan vetovoimaa ja vaikuttavat positiivi
sesti liiketilakysyntään. 

Käynnissä on myös Oulun yliopistolli
sen sairaalan Lasten ja naisten sairaa
lan sekä ydinsairaalan ensimmäisen 
vaiheen rakentaminen Kontinkankaan 
sairaalaalueella. PohjoisPohjanmaan 
sairaan hoitopiirin rakennushanke käsit
tää yhteensä 46 000 neliötä, ja urakan 
kokonaiskustannusarvio on 164 mil
joonaa euroa. Rakennukset on tarkoi
tus ottaa käyttöön vuoden 2021 lopulla. 
Sosiaali ja terveysministeriön marras
kuun lopulla myöntämän poikkeusluvan 
perusteella PohjoisPohjanmaan sai
raanhoitopiiri on saanut luvan edistää 
laajempaa OYS 2030 hankettaan aiem

Nimi
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JYVÄSKYLÄSSÄ	KANKAAN	ALUE	
KEHITTYY
Jyväskylässä uudisrakentaminen keskit
tyy suurelta osin Kankaan alueelle, mikä 
muokkaa kaupungin kiinteistömarkkinoi
den dynamiikkaa merkittävästi. Alueelle 
on tulossa asuntorakentamista 250 000 
kerrosneliötä ja toimitilarakentamista 
85 000 kerrosneliötä. Seitsemänkerrok
sisen toimistokiinteistön, Kankaan Arkin, 
rakentamisen on määrä alkaa keväällä. 
Keväällä 2020 valmistuvasta rakennuk
sesta on vuokrattu jo lähes 80 prosent
tia, ja päävuokralaisiksi ovat tulossa 
Accountor, YIT ja Monetra KeskiSuomi. 
Peab rakentaa osoitteeseen Paperiteh
taankatu 9 yli 10 000 kerrosneliön Opti
mes Business Garden toimitilakiinteis
tön. Kohteeseen sijoittaa Erikoissijoitus
rahasto Fennica Toimitilat I, ja päävuok
ralaisiksi rakennukseen tulevat muun 
muassa Landis+Gyr ja Jyväskylän Ener
gia. Oman lisänsä Kankaan toimitilakan
taan tuo historiallisen konttorirakennuk
sen, Valkoisen talon, saneeraus uuteen 
käyttöön. Jyväskylän kaupunki myi koh
teen joulukuun alussa Jorma Hyökyvaa
ran omistamalle kiinteistöyhtiölle. Myös 
asuntorakentaminen on päässyt Kan
kaalla hyvään vauhtiin: 15kerroksinen 
KeskiSuomen opiskelijaasuntosäätiön 
käyttöön tuleva KOAS Kankaantorni val
mistui syyskuun alussa. Lisäksi Skanska 
rakentaa vanhan paperitehtaan lähei
syyteen kaksi vuokraasuntorakennusta 
LähiTapiolan omistukseen. 

omis tajaa, kun GE Holding I myi 4 000 
neliön kohteen yksityisille sijoittajille. 
Jyväs kylän keskustassa osoitteessa 
Yliopistonkatu 28 sijaitseva toimitila
kiinteistö vaihtoi omistajaa, kun Samla 
Toimi tilat II Ky osti kohteen yksityissi
joittaja Markku Rainamolta. Noin 8 000 
neliön kohde on Suomen kasvukeskuk
sissa sijaitseviin toimitiloihin sijoittavan 
rahaston ensimmäinen sijoitus. Lisäksi 
Keskimaa myi keskustassa sijaitsevan 
Kauppakeskus Sokkarin yläkerrokset 
Royal House Oy:lle ja JärviSuomen 
Asunnot Oy:lle. Myydyt 4 600 kerros
neliön toimistotilat on kaavamuutoksen 
myötä suunniteltu saneerattavan noin 
100 asuinhuoneistoksi.

Lisäksi pörssilistatun Investors Hous en 
omistama, kiinteistörahastoksi muut
tunut IVH Kampus osti Nordean talona 
tunnetun KOy Kauppakatu 18 koko 
osake kannan Royal House Oy:ltä. Koh
teen kauppahinta oli 9,3 miljoonaa 
euroa.

LAHDESSA	SIJOITTAJA	KYSYNTÄ	
PAINOTTUU	ASUNTOKOHTEISIIN
Lahdessa käynnissä olevat asuinraken
nushankkeet keskittyvät Radanvarren, 
Hennalan, Niemen sekä Sopenkorven 
alueille. Radan eteläpuolella sijaitsevasta 
Starkin alueesta on suunniteltu asuinalu
etta, Askon alueen kehittäminen jatkuu 
ja Hennalan varuskuntaalue kehittyy 

Jyväskylän kaupunginvaltuusto antoi 
keväällä vihreää valoa Hippos2020
hankkeelle, ja joulukuussa pääsijoitta
jien Fennia Varainhoito Oy:n sekä Lehto 
Group Oyj:n hallitukset hyväksyivät 
hankkeen jatkorahoituksen. Hanke on 
laajuudeltaan yhteensä 160 000 ker
rosneliötä, ja sen kokonaisbudjetti on 
220 — 250 miljoonaa euroa. Rakentami
nen kestänee vuoden 2023 loppuun.

Keskustassa Valtiontalo saneerataan 
kauttaaltaan liike ja toimistotilaksi, ja 
siihen muuttavat Yle ja Forenom. Naa
puriin rakennetaan myös seitsemänker
roksinen Reimaritalo, johon tulee noin 
6 300 neliötä liike ja toimistotilaa sekä 
asuntoja ylempiin kerroksiin. Aallon
porttiin kohoavaan uuteen asuinkort
teliin valmistui loppuvuodesta ensim
mäiset asuintalot. Toisen vaiheen asuin
rakennukset ovat parhaillaan raken
teilla, ja hankkeen viimeisen vaiheen 
kolme taloa ovat ennakkomarkkinoin
nissa. Seppälänkankaalle rakennetaan 
ensi vuodesta lähtien uusi ajoneuvo
keskus. Terminaaliin investoi kiinteistö
yhtiö, jonka omistavat vuokralaiseksi 
tuleva Kuljetusliike Ville Silvasti sekä 
Jykia, joka myöhemmin tulee luopu
maan omasta osuudestaan

Loppuvuoden aikana Jyväskylässä 
on tehty useampi suurempi kiinteistö
kauppa. Seppälässä sijaitseva Plantage
nin käytössä oleva liikerakennus vaihtoi 

LAHTI

JYVÄSKYLÄ

ROVANIEMI
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asuinalueen ja palveluiden lisäksi yritys
ten yhteiseen käyttöön. Renkomäen alu
een sij ainti liikealueena paranee, kun uusi 
eteläinen kehätie valmistuu; alueelle on 
suunnitteilla ja valmistunutkin useita lii
kerakennushankkeita. Lisäksi keskus
sairaalan peruskorjauksen toinen vaihe 
valmistuu alkuvuoden aikana.

Sijoittajakysyntä Lahteen on pysynyt 
kohtalaisena, mutta painottunut asun
tokohteisiin. Useassa laajemmassa asun

toportfoliokaupassa on myyty Lahdessa 
sijaitsevia asuntokohteita. Portfolioi
den ostajina ovat olleet Kojamo, Kunta
asunnot sekä kansainvälinen sijoittaja 
Morgan Stanley Real Estate Investing. 
Lisäksi Lahdessa on myyty yksittäisiä 
asuntokohteita, joiden ostajina on ollut 
paikallisia toimijoita. 

Merkittävin yksittäinen kiinteistökauppa 
koski toimistorakennus BW Toweria. 
Vuonna 2015 valmistunut 7 800 neliön 

toimistorakennus sijaitsee Matkakeskuk
sen naapurissa. Kohteen myivät Keskinäi
nen Vakuutusyhtiö Fennia, Aktia Henki
vakuutus Oy sekä Teollisuusliitto ry, ja 
ostajana oli ranskalaisen Corum Asset 
Managementin hallinnoima rahasto.

KUOPION	KIINTEISTÖ-
MARKKINOIDEN	AKTIVITEETTI	
ENNÄTYSKORKEA	VIIME	VUONNA
Kuopion kaupungin kiinteistömarkki
noiden kehittyminen keskittyy tällä het
kellä voimakkaasti Maljalahden, Puijon
laakson ja Savilahden alueille. Savilah
desta on suunniteltu merkittävää asumi
sen, opiskelun ja yritystoiminnan koko
naisuutta. 

Niiralan Montun alueelle rakennetta
van Kuntolaakson toteuttajaksi valikoi
tui YIT. Kokonaisinvestoinniltaan 46,2 
miljoonan euron hanke käsittää jäähal
lin perusparannuksen, uimahallin uudis
rakennuksen ja 360paikkaisen pysä
köintilaitoksen. Hankkeen on määrä olla 
valmis vuonna 2020. 

Lisäksi Puijon sairaalan vanhan pää
rakennuksen vuodeosaston ja polikli
nikkatilojen peruskorjaus alkoi viime 
vuoden keväällä. 60 000 neliön ja kus
tannusarvoltaan 164 miljoonan euron 
laajuisen hankkeen on suunniteltu val
mistuvan vasta vuonna 2025. Allianssi
mallilla toteutettavan hankkeen pääura
koitsija on Rakennusliike Lapti Oy.

Savonia ammattikorkeakoulun uudet 
tilat Microkadulla valmistuivat kulu
van vuoden tammikuussa. Technopolis 
rakentaa Microkadulle lisää kampustilaa, 
ja 8 700 neliön uudishankkeen on määrä 
valmistua jo elokuussa.

Kuopion Portti tulee muokkaamaan 
Kuopion asemanseutua huomattavasti. 
Viime vuoden toukokuussa rakennus
luvan saanut hanke rakennetaan kol
messa vaiheessa vuoteen 2023 men
nessä. Alueelle tulee yli 200 asuntoa, 
liike, hoiva ja toimistotiloja sekä erilli
nen pysäköintilaitos noin 470 autolle. 

Vuonna 2018 Kuopion kiinteistömark
kinoiden aktiviteetti oli ennätyskorkea. 
Transaktiovolyymi ylitti 170 miljoonaa 
euroa, ja ulkomaisten sijoittajien osuus 

kasvoi voimakkaasti lähinnä Technopo
liksen kaupan myötä. Technopolis omis
taa Kuopiossa noin 80 000 neliötä toi
mistotilaa, joka vastaa noin 20 prosent
tia kaupungin toimistotilakannasta. Mer
kittävin yksittäinen kiinteistökauppa 
koski näkyvällä paikalla torin laidalla 
Kauppakatu 41:ssä sijaitsevaa 10 300 
neliön liikekiinteistöä. Kohteen myyjänä 
oli Citycon Oyj ja ostajana Fennian hal
linnoima erikoissijoitusrahasto Fennica 
Toimitilat I. Kohteen vuokralaisiin lukeu
tuvat Kesko, Tokmanni, Danske Bank 
sekä Restel Ravintolat. Lisäksi Suomen 
Hoivatilat Oyj osti rakennusliike Lapti 
Oy:ltä 65 palvelu ja hoivaasuntoa käsit
tävän kiinteistöosakeyhtiön, joka on osa 
Kuopion Portti hanketta. 

LAPPEENRANNAN	KESKUSTA	
RAKENTUU
Lappeenrannan keskustan rakentami
nen on ollut poikkeuksellisen aktiivista 
viime vuosien aikana, ja alueelle on tul
lut ja tulossa huomattava määrä uudis
tuotantoa. IsoKristiinan laajennus val
mistui vuonna 2015, ja Citykorttelin 
uudistaminen jatkuu. Lisäksi Pormes
tarin korttelin asemakaavamuutos on 
käynnissä, ja se mahdollistaisi täyden
nysrakentamisen korttelissa. 

Ikean ja mahdollisesti sen yhteyteen 
toteutettavan kauppakeskuksen aika
taulu ei ole vielä selvillä, mutta hanke 

ei kuitenkaan toteudu lähiaikoina. Lap
peenrannan kaupunki on päättänyt luo
pua EteläKarjalan maakuntaareenan 
sijoittamisesta Ikean tontille. 

Vuonna 2018 Lappeenrannan merkittä
vimmät kiinteistökaupat käsittivät pää
asiassa liikekiinteistöjä, joista suurin 
koski kauppakeskus Galleriaa. Kauppa
keskuksen osti Keskinäisen Työeläke
vakuutusyhtiö Elon, ruotsalaisen kan
sallisen eläkerahasto Första APfon 
denin sekä Trevian Asset Management 
Oy:n omistama Agore Kiinteistöt Ky. 
Myyjä, Barings Real Estate Advisers, 
myi samassa yhteydessä Rovaniemellä 
sijaitsevan kauppakeskus Revontulen. 
Lisäksi loppusyksystä Teollisuuskatu 
6:ssa Prisman naapurissa sijaitseva 
liike kiinteistö vaihtoi omistajaa, kun City 
Kauppapaikat Oy myi kohteen EteläKar
jalan Osuuskaupalle. 

VAASAN	TRANSAKTIO-
MARKKINAT	AKTIIVISET	
Syksyn aikana suurin uutinen Vaasan 
alueella koski Vaskiluotoon rakennet
tavaa Wärtsilän tutkimus, tuotekehitys 
ja tuotantokeskusta Smart Technology 
Hubia. Wärtsilä aikoo siirtää Vaasan kes
kustassa olevat toiminnot ja työn tekijät 
uuteen keskukseen vuoteen 2020 men
nessä. Tämä luo mahdollisuuksia van
hojen tilojen kehitykselle keskustan 
pohjoisosiin. YIT:n suunnittelema Wasa 

Station nytkähti loppuvuoden aikana 
eteenpäin, kun vanhan linjaautoase
man purkutyöt aloitettiin. Sepänkylän
tielle rakennettavaan monitoimikortte
liin on suunniteltu muun muassa 21 150 
neliötä vuokrattavaa liiketilaa, 8 000 
neliön musiikki ja kongressikeskus sekä 
150 hotellihuonetta.

Osin rakenteilla oleva ja osin jo valmis
tunut lentoaseman kupeessa sijaitseva 
yhteensä 16 700 neliön toimistokoko
naisuus Powergate II myytiin viime vuo
den kesäkuussa Nordisk Renting Ab:lle. 
Kohteen myyjänä oli Oy Vaasa Parks 
Ab, joka on myös kohteen rakennut
taja. Kolmesta rakennuksesta koos
tuva kokonaisuus on vuokrattu Wärtsilä 
Oyj:lle, ja yhteensä 900 yhtiön työnte
kijää pääsee muuttamaan saman katon 
alle kohteen valmistuttua. Powergate 
II:n Atalo valmistui viime vuoden kesä
kuussa ja Btalo syyskuussa. Kolmannen 
osan, noin 4 200 neliön laajuisen Ctalon, 
rakennustyöt käynnistyivät viime vuo
den heinäkuussa. Näin koko kompleksi 
valmistunee tämän vuoden lopulla. 

WasaGroupilla on rakenteilla Kivihaan 
alueelle ns. Kivikiilana tunnettu toimis
torakennus, joka on suunnattu finanssi 
ja talousalan toimijoille. Kahdeksan
kerroksinen rakennus käsittää 14 500 
neliötä, ja WasaGroupkonserni tulee 
siirtämään sinne pääkonttorinsa. Koh
teen sijoittajana sekä rahoittajana toimii 

VAASA

KUOPIO
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konserniin kuuluva WGF III kiinteistö
kehitysrahasto. Hankkeen kokonais
arvo on noin 20 miljoonaa euroa. Kon
serni on mukana myös GreenStar Hotel 

hankkeessa, jonka myötä Vaasan kes
kustan lähelle valmistuu kuluvan vuo
den lopulla noin 100 huonetta käsittävä 
hotelli. Hanke on suuruusluokaltaan 
7 — 8 miljoonaa euroa. Lisäksi sekä Vaa
san että Mustasaaren valtuustot ovat 
hyväksyneet Laajametsän suurteolli
suusalueen asemakaavan. Alueelle on 
kaavoitettu yhteensä noin 750 000 ker
rosneliömetriä muun muassa akkuteh
taalle soveltuvia tontteja, joista suurin 
on kooltaan noin 200 hehtaaria. 

Kaupungin transaktiomarkkinat olivat 
aktiiviset viime vuonna. Alkuvuonna 
ruotsalainen Nordika Fastigheter AB 
myi yhteensä 11 kohteen liikeportfolion, 
josta kolme kohdetta sijaitsi Vaasassa, 
seitsemän Ruotsissa ja yksi kohde Rova
niemellä. Kaikki Vaasan kohteet sijaitsi
vat Kivihaan alueella, ja niistä suurin oli 
kauppakeskus GW Galleria. Muissa kau
pan kohteissa toimivat muun muassa 

Vepsäläinen ja Byggmax. Portfolion 
ostaja oli sveitsiläinen Partners Group, 
ja koko salkun kauppahinta oli noin 120 
miljoonaa euroa. Lisäksi Kivihaassa 
sijaitseva Plantagenin myymälä vaih
toi omistajaa osana kolmen Plantagen
myymälän portfoliokauppaa. Kaupan 
molemmat osapuolet olivat norjalaisia 
sijoittajia, sillä myyjänä toimi Oslon kau
pungin eläkerahasto Oslo Pensjonsforsi
kring ja ostajana Regde Eiendom As. 

Kaupungin keskustassa sijaitseva Origi
nal Sokos Hotel Royalin kiinteistö vaih
toi omistajaa viime vuoden syyskuussa. 
Kohteen myyjänä toimi CapManin hal
linnoima rahasto CapMan Hotels RE 
Ky, ja ostajana oli KPOKiinteistöt Oy. 
Lisäksi Vaasan kaupunki myi niin sanot
tuna Saunatalona tunnetun, osoitteessa 
Vöyrinkatu 46 sijaitsevan toimisto talon 
Samla Toimitilat Ky:lle. Talossa toimii 
kaupungin sosiaalivirasto, ja tilat on 
vuokrattu kaupungin käyttöön viideksi 
vuodeksi. Korttelissa on käynnissä ase
makaavamuutos, joka mahdollistaisi 
noin 150 asunnon lisärakentamisen. 

Kaavamuutoksessa uudet asuintalot 
tulisivat korttelin pohjoisosaan, eivätkä 
sijaitsisi Saunatalon kiinteistöllä.

HÄMEENLINNASSA	AKTIIVISTA	
ASUNTORAKENTAMISTA
Vastikään valmistuneista hankkeista 
suurin on palvelukeskus Nummi, joka 
otettiin käyttöön viime kesänä. Palvelu
keskus käsittää kirjaston, neuvolan, kou
lun sekä nuoriso ja liikuntatiloja. Kanta
Hämeen uuden keskussairaalan hank
keen kehitysvaihe käynnistyi viime vuo
den keväällä. Hankkeen toteutuspää
tös tullaan tekemään kuluvan vuoden 
lopulla, jolloin rakentaminen alkaisi ensi 
vuoden aikana. Hankkeen kokonaiskus
tannusten on arvioitu olevan yli 350 mil
joonaa euroa.

Ydinkeskustaan Vanajaveden rannalle 
on nousemassa 2 600 hämeenlinna
laisen asuinalue Engelinranta. Lisäksi 
rakentaminen on alkanut rautatiease
man viereen ja Vanajaveden rantaan 
tulevalla Asemarannan alueella. Alu

een ensimmäiset asuinkerrostalot val
mistuivat viime vuonna. Yhteensä alu
eelle on kaavoitettu 60 000 kerrosne
liötä asuntorakentamista. Lisäksi NREP 
on aloittanut Huhtamäen uuden tuotan
tolaitoksen rakentamisen Käikälän teol
lisuusalueelle. Rakennuksen on tarkoi
tus olla valmis vuoden 2019 aikana, ja 
Huhtamäki siirtää tuotannollisen toi
mintansa Hämeenlinnassa uuteen tuo
tantolaitokseen.

Hämeenlinnassa on sijainnut asuntokoh
teita useissa alkuvuonna 2018 tehdyissä 
portfoliokaupoissa, muun muassa Koja
mon OPryhmän rahastoilta ostamia 
asuntokohteita sekä Morgan Stan
ley Real Estate Investingin Kojamolta 
ostamia kohteita. Lisäksi kaupungissa 
sijaitsi Avara Asuinkiinteistörahasto I 
Ky:n rakennusliike Lehdolta ostama 
rakenteilla oleva asuinrakennuskohde. 
Yksi vuoden merkittävimmistä toimi
tilakiinteistökaupoista tehtiin touko
kuussa. Kauppa koski Moreenin alueella 
sijaitsevaa vuonna 2012 rakennettua, 
Posti Kiinteistöt Oy:n vuokraamaa noin 

kustassa, osoitteessa Itsenäisyydenkatu 
33 sijaitsevan Terveystalon kiinteistön 
myynti Erikoissijoitusrahasto eQ Hoiva
kiinteistölle. Kauppahinta oli 16 miljoo
naa euroa, ja Terveystalo jatkaa tiloissa 
vuokralaisena 10 vuoden määräaikai
sella vuokrasopimuksella. Lisäksi kes
kustan itäpuolella osoitteessa Paana
kedonkatu 16 — 18 sijaitseva liikekiinteistö 
myytiin heinäkuussa. Kohteen myyjänä 
oli NREP:n hallinnoima rahasto ja osta
jana Fennia Toimitilat I Erikoissijoitus
rahasto. Kohde käsittää noin 6 400 
neliötä, ja se on vuokrattu Leon Leikki
maa Oy:lle sekä Stadium Outlet AB:lle 
pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. 

Investors House osti Rauman Hovi Oy:lle 
vuokratun hotellikiinteistön Tradeka
kiinteistöt Oy:ltä. Kaupassa vaihtoi omis
tajaa myös Kotkassa sijaitseva Scandi
cille vuokrattu hotellikiinteistö. Porin 
alueella on lisäksi sijainnut asunto ja 
liike kohteita, jotka ovat vaihtaneet omis
tajaa suurten port foliokauppojen yhte
ydessä. Kaupungissa sijaitsi asunto
kohteita Kojamon Morgan Stanley Real 

9 000 neliön logistiikkakiinteistöä. Koh
teen myyjänä oli Auratum Kiinteistöjen 
hallinnoima rahasto AKR Tuotto II Ky ja 
ostajana NREP:n hallinnoima rahasto.

PORISSA	RAKENNETAAN	
MALTILLISESTI	
Porin rakennusaktiivisuus on pysynyt 
suhteellisen maltillisena. Karjarannan 
uutta rantakaupunkia kehitettiin viime 
kesänä pidettyjä asuntomessuja var
ten, ja uusi asemakeskus on rakenteilla 
Satakunnan ammattikorkeakoulun vie
reen. Lisäksi loppuvuonna Gigantti ja 
XXLketjujen uudet myymälät valmistui
vat Paanakedonkadun varteen. 

Kauppakeskus Puuvillan omistajat kiin
teistösijoitusyhtiö Renor sekä eläke
vakuutusyhtiö Ilmarinen suunnittelevat 
noin 6 000 neliön laajennusta kauppa
keskukselle. Laajennus lisäisi vuokratta
vaa alaa noin 15 prosenttia.

Porin transaktiovolyymi kasvoi vuonna 
2018. Merkittävin kauppa oli Porin kes

HÄMEENLINNA
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sanottu uusi puoli puretaan. Keskustan 
ulkopuolella Prismakeskuksen remontti 
ja laajennus valmistui kokonaisuudes
saan elokuun lopulla, ja Prisman liike
tilat laajenivat noin 1 000 neliöllä. 

Viime vuonna Rovaniemen transak
tiomarkkinat olivat aktiiviset etenkin 
liike kiinteistöjen osalta. Viime vuoden 
aikana kaksi kaupungin suurimmista 
kauppakeskuksista vaihtoivat omis
tajaa. Kauppakeskus Revontulen osti 
Agore Kiinteistöt Ky. Myyjä, Barings 
Real Estate Advisers, myi samassa yhte
ydessä Lappeenrannassa sijaitsevan 
kauppakeskus Gallerian. Kauppakeskus 
Sampokeskuksen myi pörssilistattu City
con Oyj Trevianin hallinnoimalle Trevian 

Suomi Kiinteistöt I erikoissijoitusrahas
tolle. Lisäksi Rovaniemen kaupungin 
kiinteistöyhtiö Rovaseudun markkina
kiinteistöt Oy osti Rovaniemen keskus
tassa sijaitsevat kolme Alvar Aallon 
suunnittelemaa kiinteistöä Antti Ahon 
perikunnan jäseniltä.

PÄÄKAUPUNKISEUDUN	
KEHYSKUNNAT	VAHVOILLA	
LOGISTIIKKAKIINTEISTÖISSÄ
Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin lukeu
tuvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Kirkko nummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuu
sula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen. 

Kehyskuntien sijainti pääväylien ympä
rillä tekee niistä houkuttelevan ympäris
tön rakentaa ja kehittää logistiikkakiin
teistöjä. Syksyn aikana Keravan Kercan 
alueelle valmistui 27 000 neliön logis
tiikkakeskus Frode Laursenin käyttöön. 
Tuusulassa Logitri Oy:n käyttöön valmis
tui lähes 15 000 neliön logistiikkakeskuk
sen laajennusosa. OP Kiinteistösijoitus 
Oy:n hallinnoimien pääomarahastojen 
yli 40 miljoonan euron arvoinen suur
hanke on laajuudeltaan yhteensä noin 
31 000 neliötä. 

Järvenpäässä Lidlin uusi yli 60 000 
neliön logistiikkakeskus avautui loka
kuussa. Kolmas jakelukeskus saa heti 
jatkoa, kun yhtiö ilmoitti aiemmin syk
syllä, että keskusta laajennetaan 12 500 
neliön kokoisella lisävarastolla. Sipoossa 
SOK:n uutta logistiikkakeskusta laajen
netaan noin 19 000 neliötä.  

Keravalle valmistui marraskuussa kaup
pakeskus Karuselli. Keskinäisen Eläke
vakuutusyhtiö Ilmarisen omistamassa 
kauppakeskuksessa on noin 5 500 
neliötä yhteensä 26 liiketilalle. Kauppa
keskuksen yhteyteen valmistuu myös 
kaksi asuinrakennusta, joihin tulee 
yhteensä 140 vuokraasuntoa Ilmarisen 
omistukseen. Järvenpäässä Lujatalo 
joutui luopumaan Perhelähankkeesta. 
Kaupunkikeskukseen oli määrä valmis
tua 7 000 neliötä liike ja toimistotilaa 
ja noin 500 vuokra ja omistusasuntoa.

Viime vuoden jälkimmäisen puoliskon 
merkittävin kiinteistötransaktio kehys
kunnissa tehtiin loppukesästä, kun Bro
man Group osti Keravalla 19 000 neliön 

Estate Investingille myymässä port
foliossa sekä liike kiinteistöjä Trevian 
Asset Management Oy:n Fortesalkussa, 
josta myytiin yhteensä 12 kohdetta Elite 
Kiinteistö kehitysrahasto I Ky:lle. 

SEINÄJOELLE	UUTTA	PUHTIA	
IDEAPARKISTA
Seinäjoen ja koko Pohjanmaan liiketila
markkinoiden kulkusuuntaa tulee muut
tamaan loppuvuonna valmistuva Idea
park. Uuden Ideaparkin liiketiloista on 
vuokrattuna jo kolme neljäsosaa. YIT:n 
Lakeuden Ankkuri hankkeen tilalle 
nousevassa Ideaparkissa tulee olemaan 
yli sata vuokralaista. Loppusyksystä 
Roveksen alueelle valmistui FinnPowe

logistiikkakeskuksen Keskolta. Järven
päässä Boogien liiketilaalueella osoit
teessa Riffikatu 1 sijaitseva moderni lii
ketilakiinteistö vaihtoi omistajaa, kun 
Aktia Toimitilakiinteistöt osti kohteen 
Callardo Capital Oy:ltä. Viime kesänä 
valmistuneessa kohteessa on noin 3 250 
neliötä vuokrattavaa pintaalaa, ja se 
on vuokrattu pitkäaikaisilla sopimuk
silla kahdelle vuokralaiselle. Erikoissijoi
tusrahasto eQ Liikekiinteistöt osti niin 
ikään Järvenpään keskustassa sijaitse
van nelikerroksisen vuonna 2000 raken
netun toimistorakennuksen Ilmariselta. 
Kohde on laajuudeltaan noin 3 300 
neliötä, ja siinä toimivat Järvenpään 
kaupunki ja Uudenmaan verotoimisto.

rin uusi tuotantokiinteistö. Uudessa 
20 000 neliön kompleksissa työsken
telee noin 380 työntekijää, mikä tekee 
FinnPowerista yhden alueen suurim
mista työnantajista. 

Viime vuoden merkittävin kiinteistö
kauppa tehtiin rakennusliike Peabin ja 
yksityishenkilön välillä. Kaupan koh
teena oli Itikanmäen alueella sijaitseva 
Kalevan navetta. Noin 5 000 neliön 
kohde on rakennettu 1890luvulla ja 
suo jeltu. Uuden kevyen liikenteen sil
lan myötä kohde on kävelyetäisyydellä 
keskustasta, ja uusi omistaja tulee jatko
kehittämään kohdetta. Lisäksi Seinä
joella sijaitsi yksi liikekiinteistö kahdes
tatoista kohteesta, jotka Trevian Asset 

Management Oy myi Fortesalkusta Elite 
Kiinteistökehitysrahasto I Ky:lle.  

ROVANIEMEN	VETURINA	
MATKAILUN	KASVU
Lapin matkailu kasvoi huomattavasti 
vuoden 2018 aikana, mikä osaltaan hei
jastui rakennusaktiviteettiin koko alu
eella. Muun muassa Senaatin omista
malle Lapin aluehallintoviraston kiin
teistölle on haettu kaavamuutosta, joka 
mahdollistaisi hotellin ja kahden kerros
talon rakentamisen. Niin ikään Rovanie
men keskustassa Pohjolan Osuuspankki 
rakentaa uudet toimitilat osoitteeseen 
Koskikatu 12. Kohteen niin sanottu 
vanha puoli tullaan säilyttämään ja niin 

ROVANIEMI
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2000luvulla työympäristöt muuttui
vat radikaalisti mobiiliteknologian yleis
tyessä. Työpaikan ja ajan käsitteet 
muuttuivat. Yhä suurempi osa työstä oli 
mahdollista tehdä asiakkaiden ja kump
panien tiloissa tai etänä, esimerkiksi 
kotona. Työympäristötutkimuksessa 
fyysisen ja sosiaalisen tilan rinnalle nos
tettiin uusi virtuaalinen työympäristö. 
Organisaation rajojen eriytyessä toi
mistorakennuksen seinistä yhteisöllisyy

teen täytyi panostaa uusilla tavoilla. Jos 
työn voi suorittaa missä vain, mikä saa 
työntekijät tulemaan samaan paikkaan?

LÄHTÖKOHTANA	
ORGANISAATION	JA	
TYÖNTEKIJÖIDEN	TARPEET
Vaikka teknologia on vähentänyt tilan
tarvetta, digitalisaatio korostaa tilojen 
merkitystä. Nykyaikaisen työympäristö
suunnittelun lähtökohta on organisaa
tion ja sen työntekijöiden erilaiset tar
peet. Monitilaratkaisulla tai toimistolla 
tarkoitetaan erilaisista tilavyöhykkeistä 
ja tyypeistä koostuvaa kokonaisuutta, 
joka tukee eri työtehtäviä parhaalla 
mahdollisella tavalla. Tietotyöläisten 
monipuolisiin ja nopeasti vaihteleviin 
tarpeisiin vastaaminen vaatii tilakonsep
tilta joustavuutta ja muunneltavuutta, 
mutta hyvin toteutettu monitilaratkaisu 
näkyy työntekijöiden tyytyväisyydessä, 
tuottavuudessa ja yhteisöllisyydessä.

Monitilatoimiston rinnalla on erityi
sesti 2010luvulla kehittynyt ajattelu
tapa, jossa työympäristöt sulautuvat 
osaksi muita tilasegmenttejä ja kaupun
kirakennetta. Yksi ilmentymä tästä ovat 
niin sanotut coworkingtilat, joissa toi
sistaan riippumattomat tahot, niin pien
yrittäjät kuin suurten yritysten työnteki
jätkin, työskentelevät itsenäisesti naut
tien coworkingyhteisön tarjoamasta 

verkostosta, palveluista ja kanssakäymi
sestä. Näiden tilojen määrä on lisäänty
nyt huimasti viimeisen kymmenen vuo
den aikana niin maailmalla kuin Suo
messakin. Startup ja kasvuyrityksille 
ne tarjoavat tilojen ja tilapalveluiden 
lisäksi jäsenyyden yhteisössä, jollaisesta 
pieni yritys omassa toimistossaan voisi 
vain haaveilla. Vakiintuneiden yritysten 
keskuudessa coworkingtilojen suosi
ota selittää kiristyvä kilpailu innovaati

oista. Avoimen innovaation periaatteen 
mukaan yritysten tulee menestyäkseen 
hyödyntää sisäisiä ja ulkoisia ideoita. 
Siinä missä monitilaratkaisu kannustaa 
kohtaamisiin ja ideoiden leviämiseen yri
tyksen sisällä, coworkingtilojen yhtei
söön osallistuminen altistaa yrityksen 
uusille ideoille ja kumppaneille.

Coworkingtilojen suosion kasvu käyttä
jien keskuudessa on lisännyt myös suur
ten kiinteistösijoittajien ja rahastojen 
kiinnostusta niitä kohtaan. Tunnetuin 
esimerkki coworkingtilojen ja  yhteisö
jen valtavasta kasvusta lienee yhdys
valtalainen WeWork, jonka ensimmäi
nen toimipiste avattiin New Yorkin 

SoHossa 2010. Vuonna 2014 WeWorkia 
pidettiin nopeimmin kasvavana toimisto
tilojen vuokraajana New Yorkissa. Tänä 
päivänä yhtiön arvoksi on arvioitu yli 
40 miljardia dollaria, ja se toimii yli 20 
maassa. Jäseniä WeWorkyhteisössä on 
jo yli 100 000. Suomessa WeWorkia ei 
ole vielä nähty. Meillä coworkingtiloja 
ja konsepteja ovat lanseeranneet muun 
muassa Sponda, Technopolis ja Helsin
gin kaupunki sekä lukuisat muut toimi
jat. Löytyypä Helsingistä Slushin tausta
organisaation ylläpitämä Startup Sauna.

Työympäristöjen kehitys heijastelee vah
vasti yritysten arvomaailman kehitystä. 
Siinä missä 1980 ja 1990luvuilla yritys
ten menestyksen mittareina voitiin pitää 
näyttäviä sisäänkäyntejä, vastaanotto
tiloja sekä hulppeita taidekokoelmia 
ovat 2020luvulla yritysten menestyk
sen mittareina kyky uudistua ja inno
voida sekä menestyä työntekijätyyty
väisyysmittauksissa. Tämä on tuonut 
työntekijät ja heidän hyvinvointinsa työ
ympäristön kehityksen keskiöön. Seu
raava työn tekemistä muuttava trendi 
lienee jakamistalouden ja yhteisöllisen 
työympäristön lisäksi keskittymisen vaa
liminen ainaisen tavoittamisen sijaan. 
Tulevaisuus näyttää, miten se muuttaa 
työympäristöjä – tullaanko ehkä jonakin 
päivänä keskittymistä suojaamaan taas 
omin työhuonein.

KOPPIKONTTOREISTA 
YHTEISÖLLISIIN  
COWORKING-TILOIHIN

Toimistot	heijastavat	aikansa	aja-
tuksia	työn	luonteesta.	Viime	vuo-
sikymmenien	työympäristökehitys	
on	nivoutunut	yhteen	tietoteknii-
kan	 ja	 tietotyöläisten	 esiinmars-
sin	kanssa.	Vielä	1980-luvulla	toi-
mistorakennukset	olivat	hulppeita	
monumentteja,	 jotka	 kuvastivat	
käyttäjäyrityksen	 vaurautta	 ja	
menestystä.	 Julkisivuihin,	 mate-
riaaleihin	 ja	 uusimpiin	 LVI-tekni-
siin	 ratkaisuihin	 panostaminen	
oli	 myös	 itseisarvo.	 Vaikka	 hen-
kilökohtaiset	tietokoneet	alkoivat	
yleistyä,	teknologia	ei	vielä	haas-
tanut	hierarkiaa	toimistojen	suun-
nittelua	ohjaavana	piirteenä.

1990-luvulle	tultaessa	tietoko-
neet	alkoivat	täyttää	paitsi	johta-
jien	myös	toimisto	työntekijöiden	
valtavia	työpöytiä.	Tietotyöläi-
sistä	koostuvissa	asiantuntija-
organisaatioissa	huomio	kääntyi	
enenevissä	määrin	puitteista	tilo-
jen	käyttäjiin.	Työympäristötut-
kimuksessa	puhuttiin	tilan	sää-
telymahdollisuuksien	merkityk-
sestä	käyttäjätyytyväisyyteen.	
Esimerkiksi	avautuvat	ikkunat,	
ilmastoinnin	säätö	ja	näköala	ulos	
yleistyivät	toimistoissa	käyttä-
jien	arvostuksen	seurauksena.

Vaikka	teknologia	on	vähentänyt	tilantarvetta,	
digitalisaatio	korostaa	tilojen	merkitystä.	
Nykyaikaisen	työympäristösuunnittelun	
lähtökohta	on	organisaation	ja	sen	työntekijöiden	
erilaiset	tarpeet.

Anna-Liisa	Sarasoja
Deputy Managing Director

Newsec
+358 40 193 1083

annaliisa.sarasoja@newsec.fi

Lauri	Pulkka
Project Manager, Research & Digitalization

Newsec
+358 50 518 5676

lauri.pulkka@newsec.fi
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Newsecissä	 on	 tarjottu	 vuokralais-
edustuspalvelua	jo	2000-luvun	alusta,	
mutta	 viime	 vuosina	 sen	 käyttö	 ja	
tunnettuus	on	 lähtenyt	 toden	teolla	
leviämään	 markkinoilla.	 Newsecin	
vuokra	laisedustuspalvelu	 toteuttaa	
vuosittain	 15	—	20	 projektia	 kuuden	
ammattilaisen	voimin.	Kuten	muutkin	
palvelumme,	myös	vuokralais	edustus	
on	 päässyt	 digikehityksen	 siiville.	
Lopputuloksena	on	syntynyt	Newse-
cin	uusi	digitaalinen	Tenrep	-työkalu,	
joka	lanseerataan	alkukeväästä	2019.

Perinteinen vuokravälittäjän rooli on 
ollut tuoda toimitilan vuokran antaja ja 
vuokralainen yhteen, kun taas vuokra
laisedustuksessa prosessi on viety 
pidem mälle. Siinä edustaja toimii 
vuokra laisen kumppanina koko pro
sessin ajan katsoen, että vuokralaisen 
etu toteutuu. Tällä varmistetaan, että 
vuokra laisella on tasaarvoinen asema 
neuvotteluissa ammattitaitoisen kiin
teistönomistajan kanssa ja että heille 
löydetään juuri tarpeita vastaavat tilat.

Vuokralaisedustuspalvelu perustuu aja
tukselle, että edustaja on lojaali vuokra
laiselle ja pyrkii ajamaan vain tämän 
etuja. Palkkio projektista saadaan vuok
ralaiselta, ja se on usein yhteydessä saa
vutettuihin säästöihin. Näin ollen edus
taja ei voi samalla olla vuokranantajan 
puolella tai saada häneltä palkkiota, 
koska tämä olisi ristiriidassa toiminnan 
periaatteiden kanssa.

PUOLUEETONTA	MARKKINA-
TIETOA	JA	VUOKRALAISEN	ETU-
JEN	AJAMISTA
Vuokralaisedustuspalvelu on saanut 
alkunsa jo 80luvulla Yhdysvalloissa, 
jossa vuokralaiset tarvitsivat puoluee
tonta markkinatietoa sekä tahtoivat ajaa 
omia etujaan markkinoilla. Toimi tilojen 
vaihtoon ja markkinoihin liittyvää tietä
mystä ei kerry yrityksiin, koska ne vaih
tavat toimitiloja melko harvoin. Suo

meen vuokralaisedustuspalvelu rantau
tui kansainvälisten yritysten tarpeiden 
myötä 2000luvun taitteessa. 

Newsecin ensimmäiset vuokralais
edustus asiakkaat olivatkin kansainväli
siä yrityksiä. Palvelu kehittyi ja laajen
tui 2000luvun alussa Suomessa melko 
hitaasti, ja sen tunnettuus oli heikkoa 
niin alan sisällä kuin ulkopuolellakin. 
2010luvun loppupuolella vuokralais
edustuspalveluiden yleistyminen on 
ollut kiivasta, ja etenkin suuret yritykset 
hyödyntävät lähes poikkeuksetta asian
tuntijaapua tilahaussa. Vielä meillä on 
kuitenkin matkaa lukuihin Yhdysval
loissa, jossa tutkimusten mukaan 98 
prosentissa vuokrauksista käytetään 
vuokralaisedustuspalvelua.

Vuokralaisedustusta tarjotaan yleensä 
yrityksen aloittaessa toimintansa tai 
sijoittuessa uudelleen. Vuokralaisedus
tuksen prosessin vaiheet seuraavat pit
kälti tilahaun vaiheita:  

1.  Vuokralaisen tarpeiden määritys  
ja analysointi 

2.  Markkinakartoitus 

3.  Kohteiden vertailu ja kohdekäynnit 

4.  Tarjouspyynnöt ja tarjousten 
vertailu 

5.  Vuokrasopimusneuvottelut 

Newsec teetti vuonna 2017 diplomityön 
vuokralaisedustuspalvelun kehittämi
sestä. Haastattelujen perusteella tutki
muksessa todettiin, että vuokralaisedus
tuksen yleistymisen edellytys on proses
sin vaivattomuus vuokranantajille. Ajan
tasainen ja kattava markkinakartoitus 
vaatii aina vuokranantajien aktiivisuutta 
tilahakuihin vastaamisessa. Jos omien 
kohteiden ilmoittaminen vaatii paljon 
aikaa ja jos prosessi ei ole läpinäkyvä, 
potentiaalisia kohteita jää ilmoittamatta 
ja vuokranantajien mielikuva hakuihin 
osallistumisen hyödyllisyydestä kärsii.

Tutkimuksen pohjalta asetimme New
secin vuokralaisedustuspalvelun kehit
tämiselle kolme tavoitetta: 

1.  Vähentää vuokranantajien 
tilahakuihin käyttämää aikaa

2. Lisätä tilahakujen läpinäkyvyyttä 
vuokranantajille

3.  Parantaa vuokralaisedustuspalvelun 
laatua vuokralaiselle.

Vuoden 2018 aikana kehitimme digitaa
lisen Newsec Tenrep työkalun, joka pit
kälti korvaa aiemman sähköpostikyselyi
hin perustuneen toimintatavan ja vastaa 
kaikkiin kolmeen tavoitteeseen. Newsec 
Tenrep vähentää tilahakuihin vastaa
miseen käytettävää aikaa mahdollista
malla tarjottujen tilojen tallentamisen ja 
hyödyntämisen seuraavissa tilahauissa 
vain parilla klikkauksella. Palvelussa 
vuokranantaja pääsee itse reaaliajassa 
tarkastamaan, missä vaiheessa hänen 
hakuihin ilmoittamansa tilat ovat, mikä 
lisää prosessin läpinäkyvyyttä. Teke
mällä vuokralaisedustusprosessista par
haan mahdollisen vuokranantajille, pys
tymme parantamaan palvelua asiak
kaillemme muun muassa kattavamman 
markkinakatsauksen muodossa. New
sec Tenrep digityökalu otetaan päivit
täiseen käyttöön alkukevään aikana, ja 
sitä kehitetään jatkuvasti vuokrananta
jilta, vuokralaisedustajilta ja vuokralai
silta saadun palautteen perusteella. 

VUOKRALAISEDUSTUS  
NOUSUSSA SUOMESSA

Ville	Inkeri
Head of Corporate Solutions, MRICS

Newsec
+358 40 749 5021

ville.inkeri@newsec.fi

TARVEKARTOITUS
Kartoitetaan ja 
kuvataan tulevien 
tilaratkaisujen 
kriteerit.

TARJOUSPYYNNÖT
Newsec laatii 
tarjouspyynnöt 
valituista kohteista, 
analysoi saadut 
tarjoukset ja 
esittelee ne 
asiakkaalle.

TILAHAKU
Newsec on 
yhteydessä eri 
tilantarjoajiin.

VUOKRASOPIMUS- 
NEUVOTTELUT
Neuvotteluihin 
valitaan yleensä 2 – 3 
kohdetta. Newsec 
johtaa neuvotteluja 
asiakkaan parhaaksi.

ANALYYSI
Kartoituksen 
tulokset 
analysoidaan 
ja esitetään 
asiakkaalle.

KOHDEKÄYNNIT
Newsec koordinoi 
kierroksen 3 – 5 
parhaimmalta 
vaikuttavaan 
kohteeseen.

KÄYTTÖÖNOTTO
Tilat otetaan 
käyttöön sopimuksen 
mukaisesti ja samalla 
varmistetaan, 
että vanha tila on 
luovutuskunnossa.

PROJEKTIN KESTO NOIN 2 – 6 KK

Vuokralaisedustuspalvelu	perustuu	ajatukselle,	
että	edustaja	on	lojaali	vuokralaiselle	ja	pyrkii	
ajamaan	vain	tämän	etuja.	
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HELSINGIN TOIMISTO

Postitalo,  

Mannerheiminaukio 1 A

PL 52, 00101 Helsinki

Puh. +358 207 420 400

TAMPEREEN TOIMISTO

Aleksanterinkatu 32 B

33100 Tampere

OULUN TOIMISTO

Saaristonkatu 11 A

90100 Oulu

TURUN TOIMISTO

Yliopistonkatu 16 C, 5. krs

20100 Turku

KUOPION TOIMISTO

Kirkkokatu 1, 3. krs

70100 Kuopio

JYVÄSKYLÄN TOIMISTO

Kauppakatu 18 C 34

40100 Jyväskylä

HÄMEENLINNAN TOIMISTO

Talaskuja 3

13200 Hämeenlinna

IMATRAN TOIMISTO

F. O. Virtasen katu 6, 3. krs

55100 Imatra

HELSINKITURKU

TAMPERE

JYVÄSKYLÄ

KUOPIO

OULU

HÄMEENLINNA

IMATRA

VAASA

VAASAN TOIMISTO

Futura I, 3. krs

Yrittäjänkatu 17

65380 Vaasa

Huom! 1.3.2019 alkaen:

Vaasanpuistikko 18, 3. krs

65100 Vaasa

NEWSEC SUOMESSA

 

Kuuntele Newsecin ajankohtaiset 
podcastit kiinteistöalasta

WE TALK CITIES
PODCAST



THE FULL SERVICE PROPERTY HOUSE

•	 NEWSEC	IS	AN	ALLIANCE	MEMBER	OF		
BNP	PARIBAS	REAL	ESTATE

•	 OVER	6,500	PROFESSIONALS	IN	36	COUNTRIES	

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – tarjoaa kattavasti 
kiinteistöarvioinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistökaupan neuvonannon palveluita 
niin kiinteistöjen omistajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Newsec on perustettu 
vuonna 1994 Ruotsissa, ja on yksityisten partnereiden omistama. Konsernilla on 41 
toimistoa seitsemässä maassa PohjoisEuroopassa ja noin 1 750 työntekijää, joista 
noin 400 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimiston Lontooseen palvellakseen 
entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä sijoittajia.

Joka vuosi Newsec toteuttaa menestyksekkäästi tuhansia toimeksi antoja ja hallinnoi 
yli 5 300 kiinteistöä. Suuret volyymit, hyvä paikallistuntemus sekä eri toimialojen 
syvä ymmärrys tuovat meille erityisosaamista PohjoisEuroopan kiinteistömarkki
noilla. Teemme myös läheistä yhteistyötä BNP Paribas Real Estaten kanssa, joka on 
yksi johtavista kiinteistöneuvonantajista Euroopassa. Olemme julkaisseet säännöl
lisesti kiinteistömarkkinakatsauksia Pohjoismaista vuodesta 2001 ja Suomesta vuo
desta 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

KANSIKUVA:  
MALL OF TRIPLA -HAVAINNE KUVA,  
YIT SUOMI OYJ


