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SIJOITUSKYSYNTÄ SÄILYY VAHVANA
Vaikka Suomen talous näyttää vaihte-
levasti sekä positiivisia että epävar-
moja merkkejä, kiinnostus kiinteistö-
markkinoihin jatkuu vahvana. Samalla 
keskuspankkien talouskasvua tukevat 
toimet pitävät kiinteistöt edelleen 
houkuttelevana sijoituskohteena.

Newsecin arvion mukaan Suomen kau-
pankäyntivolyymi tulee olemaan tänä 
vuonna noin 7,5 miljardia euroa. Viime 
vuosien volyymia nostaneita miljardi-
luokan platform-kauppoja emme usko 
tapahtuvan tänä vuonna. Sijoitusky-
synnästä ei ole puutetta, ja ulkomais-
ten sijoittajien kiinnostus Suomea koh-
taan pysyy vahvana. Prime-kohtei-
den kysyntä ylittää edelleen tarjonnan. 
Näkemyksemme mukaan ensi vuoden 
transaktiovolyymi laskee 7 miljardin 
euron tasolle, mikä vastaa kehittynei-
den kiinteistömarkkinoiden volyymia eli 
noin 8–10 prosenttia koko markkinasta. 
Näin ollen kiinteistöjen likviditeetti saa-
vuttaisi tasapainotasonsa. Euroopan 
keskuspankin ohjauskorkojen nosto 
näyttää yhä siirtyvän, kun taas Yhdys-

valtojen keskuspankki Fed alensi kor-
koja loppukesästä. Alhaiset korot ja kor-
kotuotot sekä pörssin epävarmuus yllä-
pitävät vahvaa kysyntää kiinteistösijoi-
tuksille.

Pääkaupunkiseudun ohella yliopistokau-
pungit, kuten Turku, Tampere ja Oulu 
kiinnostavat myös ulkomaisia sijoitta-
jia. Hyvien sijoituskohteiden niukka tar-
jonta näissä kaupungeissa rajoittaa kui-
tenkin kaupankäyntiä. Yliopistokaupun-
kien transaktiovolyymi voisi olla nykyta-
soa korkeampi, jos niiden prime-kohteet 
päätyisivät markkinoille. 

Tällä hetkellä sijoittajien silmissä kiin-
nostavia kiinteistötyyppejä ovat erityi-
sesti hotellit, asunnot sekä logistiikka-
kiinteistöt. Myös kiinnostus kasvukes-
kusten varasto- ja pienteollisuuskiinteis-
töihin on kasvanut merkittävästi.

Vastuullisuus korostuu entisestään kiin-
teistösijoittamisessa, ja esimerkiksi ESG- 
eli Environmental, Social and Gover-
nance -raportit lisääntyvät. Monien 
institutionaalisten sijoittajien vastuulli-
suuskäytännöt tulevat leviämään laajalti 
myös muiden sijoittajien keskuuteen.

HELSINGIN YDINKESKUSTAN 
VUOKRAT NOUSUSSA
Toimistotilojen vuokralaiskysyntä on 
vahvaa Helsingin ydinkeskustan alu-
eella, ja vuokratason ennustetaan jat-
kavan tasaista kasvua. Helsingin prime-
bruttovuokrataso on tällä hetkellä noin 
40 euroa neliöltä, ja siinä on vielä nou-
suvaraa, jos vertailukohdaksi otetaan 
esimerkiksi Tukholman toimistojen 
bruttovuokrataso. Helsingin parhai-
den toimistotilojen tuottovaatimustaso 
alkaa olla jo lähellä kolmea prosenttia, ja 
uskomme tämän tason säilyvän.

Coworking-ratkaisut vakiintuvat toi-
mistomarkkinoilla. Nyt coworking-tilat 
ovat Helsingissä sijoittuneet pääasiassa 
lähelle keskustaa, vaikka käyttäjillä olisi 
kiinnostusta myös keskustan ulkopuo-
lisissa asukaskeskittymissä sijaitseviin 
tiloihin. Suomessa coworkingin vahvaa 
läpimurtoa vielä odotellaan, mutta glo-
baalisti laajennettujen palveluiden toi-
mistomarkkinat ovat jo yleistyneet mer-
kittävästi.

LIIKETILOJEN KYSYNNÄSSÄ  
SUURIA ALUEELLISIA EROJA
Liikekiinteistöjen sijoituskysyntä on las-
kenut huomattavasti varsinkin isoissa 
kaupan yksiköissä, vaikka kuluvana 
vuonna onkin toteutunut useita transak-
tioita. Liiketilasegmentin sisällä on huo-
mattavia eroja: esimerkiksi päivittäista-
varakauppa on edelleen houkutteleva 
sijoitus, kun taas kasvukeskusten ulko-
puolella sijaitsevien kauppakeskusten 
sijoittajakysyntä on vähäistä. Kilpailu 
vuokralaisista kovenee entisestään, ja 
tällä hetkellä vallitsevat vuokralaisen 
markkinat. Tähän on myötävaikuttanut 
liiketilojen lisäys varsinkin pääkaupunki-
seudulla, jossa kauppakeskuksista on jo 
ylitarjontaa. Koventunut kilpailu pakot-
taa liiketilojen omistajat erottautumaan 
markkinoilla ja brändäämään kauppa-
keskuksensa onnistuneesti kysyntää vas-
taavaksi – oli kyse sitten keskittymisestä 
enemmän vaikkapa ravintolapalveluihin 
tai suuntautumisesta palvelemaan erityi-
sesti lähialueen asukkaiden tarpeita.

LOGISTIIKKAKIINTEISTÖILLÄ  
ON KYSYNTÄÄ
Moderneille logistiikkakeskuksille hyvien 
liikenneyhteyksien päässä on edelleen 
suurta sijoittajakysyntää, ja prime-logis-
tiikkatilojen tuottovaatimus onkin laske-
nut jo viiden prosentin tasolle. Sijoitta-
jien tuottovaatimukset ovat Suomessa 
nykyisin lähes samalla tasolla kuin 
muissa Pohjoismaissa, mutta laskuva-
raa on vielä jonkin verran. 

Logistiikkasegmentissä kysyntää riittää 
kaikkiin tilaluokkiin. Tämä on osa laa-
jempaa eurooppalaista ilmiötä, jossa 
uskotaan tuotteiden jakelun edelleen 
kasvavan ja tehostuvan. Verkkokau-
pan kasvun myötä varsinkin ”last mile” 

-logistiikkaan soveltuvat modernit koh-
teet kiinnostavat kiinteistösijoittajia. 
Muualla Euroopassa esimerkiksi pienet 
teollisuustilat ovat korkeampien tuotto-
jen myötä muodostuneet erittäin kiin-
nostavaksi kiinteistösijoitussegmentiksi, 
ja kiinnostus Suomen vastaaviin kohtei-
siin on merkittävässä kasvussa.

Huomionarvoisena muutoksena teolli-
suus- ja logistiikkamarkkinoilla on ollut 
viimeisen 12 kuukauden aikana vuokra-
sopimusten lyhentyminen. Tämä heijas-
telee tilojen käyttäjien epävarmuutta 
sitoutua tiloihin pidemmäksi aikaa joko 
kasvun tai muuttuvan markkinaympä-
ristön takia.

ASUNTOMARKKINAT HOUKUTTE-
LEVAT ULKOMAISIA SIJOITTAJIA
Asuntomarkkinat ovat puheenaihe niin 
kuluttajien kuin sijoittajienkin keskuu-
dessa. Myös Suomen tuoreen hallituk-
sen hallitusohjelmassa otetaan laajasti 
kantaa asuntotuotantoon ja asunto-
sijoittamiseen. Hallituksen kantava aja-
tus asuntopolitiikassa on tarve moni-
puoliselle markkinaehtoiselle asuntora-
kentamiselle sekä sitä täydentävälle val-
tion tukemalle kohtuuhintaiselle asunto-
tuotannolle.

Ulkomaiset sijoittajat ovat entistä kiin-
nostuneempia Suomen asuntomarkki-

Mikko Tenhola
Head of Advisory, MRICS, Partner

Newsec in Finland 
040 500 1310

mikko.tenhola@newsec.fi

noista, ja kiinnostus kasvanee tulevai-
suudessa. Asuntosijoitusten tuottovaa-
timukset ovat houkuttelevalla tasolla 
verrattuna muihin Pohjoismaihin ja 
Keski-Eurooppaan, vaikka erot ovatkin 
viime vuosina kaventuneet. Asunnoissa 
ulkomaisia sijoittajia kiinnostaa kilpailu-
kykyisten tuottovaatimusten lisäksi myös 
Suomen muita Euroopan maita vapaampi 
vuokrasuhteisiin liittyvä sääntely.

Tuorein esimerkki ulkomaalaisesta 
kysynnästä on syksyn alussa tapahtunut 
kauppa, jossa globaali kiinteistösijoit-
taja Starwood Capital Group osti  lähes 
2 200 asuntoa 16 Suomen kaupungissa.  
Sijoitus tehtiin yhdessä kiinteistösijoi-
tusyhtiö Avara Oy:n kanssa.  Avara Oy 
on myös hallinnoinut asuntosalkkua 
ennen kauppaa.   

Asuntojen vuokralaiskysyntä pääkau-
punkiseudulla on pysynyt korkeana, 
mutta maakunnissa rakentamisen suuri 
määrä on jo näkynyt vuokrakehityksen 
tasaantumisena. Parhaimpien kohtei-
den tuottovaatimukset asunnoissa ovat 
noin 3,3 prosentin tasolla, mikä on mui-
hin Pohjoismaihin ja Keski-Eurooppaan 
verrattuna houkuttelevaa. Uskomme 
tuottovaatimustasojen laskevan hieman 
nykyisestä ulkomaisen sijoittajakysyn-
nän vauhdittamana.

Sijoittajien silmissä kiinnostavia kiinteistötyyppejä 
ovat erityisesti hotellit, asunnot sekä logistiikka-
kiinteistöt. Myös kiinnostus kasvukeskusten 
varasto- ja pienteollisuuskiinteistöihin on kasvanut 
merkittävästi. 
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Etla ennusti maaliskuussa Suomen bruttokansantuotteen kasvun 
hidastuvan tänä vuonna 1,4 prosenttiin viime vuoden 1,7 prosen-
tista. Ensi vuodelle ennustimme enää 1,2 prosentin talouskasvua. 
Suomen vienti saa tänä vuonna vetoapua suurista laivatoimituk-
sista, mutta ensi vuodesta lähtien kasvu on entistä enemmän yksi-
tyisen kulutuksen varassa. Vienninkin näkymään liittyy suurta epä-
varmuutta, sillä presidentti Trumpin lietsoma kauppasota saattaa 
laajeta myös EU:n ja Yhdysvaltojen välille. Yksityisen kulutuksen 
kehitykseen voidaan suhtautua siinä mielessä luottavaisemmin, että 
kotitalouksien reaalisen ostovoiman kasvu näyttäisi jatkuvan myös 
ensi vuonna. Kiihtyvä kauppasota olisikin isku myös yksityisen kulu-
tuksen näkymille.

SUOMEN TALOUSKASVU HIDASTUU
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KASVU HIDASTUU MUUALLAKIN
Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä Suomen talous kasvoi 0,2 pro-
senttia edellisestä neljänneksestä ja 1,2 
prosenttia työpäiväkorjattuna vuoden 
takaisesta Tilastokeskuksen neljännes-
vuositilinpidon tietojen mukaan. Kasvu 
hidastui viime vuoden viimeisestä nel-
jänneksestä, jolloin bruttokansantuote 
kasvoi vielä 0,5 prosenttia edellisestä 
neljänneksestä ja 2,2 prosenttia vuoden 
takaisesta. Suomen talouskasvun hidas-
tuminen on linjassa euroalueen kehityk-
sen kanssa: euroalueen talouskasvu on 
hidastunut selvästi viime vuoden puo-
livälistä lähtien; sen jälkeen talousalue 
on kasvanut hitaimmillaan 0,1 prosent-
tia edellisestä neljänneksestä vuosikas-
vun ollessa samalla vain hieman yli pro-
sentin. Euroalueen kasvu tosin piristyi 
kuluvan vuoden ensimmäisellä neljän-
neksellä, mutta toiselle neljännekselle 
odotetaan taas heikompaa kasvulukua 
erityisesti teollisuuden huonon kehityk-
sen takia.

Hidastunut kasvuympäristö huomioiden 
Suomen viime kuukausien talouskehityk-
sestä voi löytää myös valopilkkuja. Tul-
lin ulkomaankauppatilastojen perusteella 
tavaraviennin arvo on kasvanut tammi-
toukokuussa keskimäärin 5 prosenttia ja 
vientihintaindeksillä deflatoitu määrä 2,9 
prosenttia. Samoin teollisuustuotanto on 
kasvanut tammi-huhtikuussa 1,9 prosent-
tia vuoden takaisesta. Myös työllisyyden 
kasvu vuoden takaiseen verrattuna on 
jatkunut tähän päivään asti.

SUOMEN NÄKYMISSÄ ON YKSI 
VÄHEMMÄN HUOMIOTA SAANUT 
HEIKKO KOHTA
Suomen pitkän aikavälin kasvunäkymien 
suurin murheenkryyni, ikääntyvä väestö 
ja sen mukanaan tuoma kestävyysvaje, 
on hyvin tunnettu. Uusi hallitus puoles-
taan on sitonut taloustavoitteensa työl-
lisyysasteen paranemiseen 75 prosent-
tiin. Keskustelun velloessa työllisyysas-
teen nostamisen keinojen ympärillä on 
toinen, pitkän aikavälin talouskasvun 
kannalta vielä tärkeämpi tekijä, jäänyt 
hyvin vähälle huomiolle. Kyse on työn 
tuottavuudesta eli arvonlisäyksestä 
työtuntia kohti. Onkin hyvä muistuttaa, 
että viime vuonna hyvän työllisyyskehi-
tyksen kääntöpuolena toteutui samalla 
erittäin heikko tuottavuuskehitys, kun 

uusimpien tietojen perusteella työn 
tuottavuus laski yli prosenttiyksikön. 
Kyse on myös yhtä vuotta sitkeämmästä 
ilmiöstä, sillä tuottavuuden kasvu on 
hidastunut trendinomaisesti Suomessa 

ja muissa länsimaissa 1990-luvun loppu-
puolelta lähtien. Heikkona jatkuva tuot-
tavuuskehitys olisikin ikävä isku van-
henevan Suomen taloudelle. Optimistit 
kuitenkin muistuttavat uusien teknolo-
gioiden, muun muassa automatisaation 
ja robotisaation tuomista hyödyistä, joi-
den he olettavat alkavan näkyä tuotta-
vuudessa nykyistä voimakkaammin vii-
meistään ensi vuosikymmenellä. 

RAHAPOLITIIKAN  
KEVENTÄMINEN TUKEE  
ASUNTOMARKKINOITA
Talouskasvu saanee tänä ja ensi vuonna 
keväällä odottamaamme enemmän 
tukea rahapolitiikan kevenemisestä 
euroalueella ja Yhdysvalloissa. Maalis-
kuun ennusteessa ennakoimme Euroo-
pan keskuspankki EKP:n nostavan ohja-
uskorkoa ensimmäisen kerran vuonna 
2021. Nyt vaikuttaa siltä, että ensim-
mäinen koronnosto siirtyy yhä eteen-
päin. Markkinoilla odotetaan sen sijaan 
ohjauskorkojen seuraavaksi laskevan 
ja keskuspankin velkakirjojen osto-
ohjelman käynnistyvän uudelleen vielä 
tämän syksyn aikana. Todennäköisesti 
EKP laskeekin syksyllä talletuskorkoaan, 
joka on tällä hetkellä -0,4. Yhdysvalto-
jen keskuspankki Fed puolestaan laske-
nee ohjauskorkoja puolella prosentilla 
vielä tämän vuoden aikana.

Talletuskorkojen laskulla olisi myös 
asuntokauppaa kiihdyttävä vaikutus, 
ohjaavathan EKP:n talletuskorot asun-
tolainakorkoina tyypillisesti käytettyjä 
Euribor-korkoja. EKP:n talletuskorkoa 

voidaan pitää Euribor-korkojen alara-
jana. Muuten asuntomarkkinoilta on 
tihkunut kuluvana vuonna ristiriitaisia 
tietoja, kun koko maan asuntohinto-
jen muutos viime vuodesta oli Tilasto-
keskuksen mukaan tammi-toukokuussa 
lähellä nollaa. Alueellinen kehitys on 
kuitenkin hyvin eriytynyttä. Vanhojen 
osakeasuntojen hinnat nousivat touko-
kuussa vuoden takaisesta pääkaupunki-
seudulla 0,5 prosenttia ja laskivat muu-
alla maassa 2,5 prosenttia. Tehtyjen 
kauppojen määrä väheni vuoden ensim-
mäisellä neljänneksellä Kiinteistönvä-
litysalan Keskusliiton tietojen mukaan. 
Toisaalta Suomen Pankin tilaston perus-
teella tammi-toukokuussa asuntolainoja 
nostettiin 1,5 prosenttia enemmän kuin 
vuosi sitten vastaavana aikana.

OHJAUSKOROT EIVÄT OLE  
AINOA ASUNTOMARKKINOIHIN 
VAIKUTTAVA TEKIJÄ
Nollakorot tai jopa negatiiviset ohjaus-
korot ovat saaneet muun muassa kes-
kuspankkien kattojärjestön BIS:n huo-
lestumaan varallisuushintojen kuplista 
ja kannattamattomista, niin sanotuista 
zombie-yrityksistä, jotka pysyvät pys-
tyssä vain kevyen rahapolitiikan ansi-
osta1. Edelliset lisäävät suhdannevaih-
teluita ja jälkimmäiset heikentävät muu-

tenkin hiipuvaa tuottavuuskehitystä. 
Ruotsalaisella aineistolla tehty tutki-
mus puolestaan havaitsi, että ohjaus-
korkojen laskeminen nollan alapuolelle 
ei enää lisää samalla tavalla pankkien 
luotonantoa kuin ohjauskorkojen aiem-
mat alentamiset2. EKP:n oma tutkimus 
on sen sijaan todennut epätavallisten 
rahapolitiikan keinojen lisänneen euro-
alueen talouskasvua voimakkaasti3.  

Keskustelu negatiivisten ohjauskorkojen 
ja ylipäänsä epätavallisten rahapolitiikan 
keinojen vaikutuksista varmasti jatkuu. 
Asuntomarkkinoiden kannalta kiinnos-
tava on myös Kansainvälisen valuut-
tarahaston IMF:n uusi tutkimus, jossa 
havaittiin, että keskuspankkien ohjaus-
korkojen muutoksilla olisi vain lyhytai-
kainen vaikutus asuntomarkkinoihin4.  
Viimeiseen nojaten, pieniä korkomuu-
toksia tärkeämpiä asuntomarkkinoiden 
kehitykselle lienevät sittenkin talouden 
ja työllisyyden kasvu.

Markku Lehmus
Ennustepäällikkö

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos 
ETLA

Asuntomarkkinoilta on tihkunut kuluvana vuonna 
ristiriitaisia tietoja, kun koko maan asuntohintojen 
muutos viime vuodesta oli Tilastokeskuksen 
mukaan tammi-toukokuussa lähellä nollaa.  
Alueellinen kehitys on kuitenkin hyvin eriytynyttä. 



NEWSEC KIINTEISTÖMARKKINAKATSAUS SYKSY 2019 11

Sanonta ”kaikki hyvä loppuu aika-
naan” muistuttaa asioiden päätty-
misestä. Euroopan kiinteistömark-
kinoilla tätä päättymistä on saatu 
odottaa, ja näkemyksemme mukaan 
saadaan yhä. Syyt piilevät osittain 
rahapolitiikan muutoksissa.

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen kaup-
pasodan tilanne vaihtelee. Uhittelu on 
välillä antanut sijaa myös maiden väli-
sille, joskin epävakaille, neuvotteluille, 
jotka voivat johtaa uuteen kahdenvä-
liseen sopimukseen. Vaikutukset ulot-
tuvat silti maailmantalouteen ja näky-
vät taloudellisen aktiviteetin heikkene-
misenä. Yhdysvaltojen talous näyttää 
hidastuvan, ja rahapolitiikan kevennys 
on vahvistanut käsitystä siitä, että maan 
talous on suhdanteen loppuvaiheessa.

Talouskasvun hidastuminen on selvää 
myös Euroopassa. Vaikka BKT:n kasvu 
tasaantui vuoden ensimmäisellä puolik-
kaalla viime vuoden lopun nopean hiipu-
misen jälkeen, euroalueen talouden kas-
vuvauhti oli 0,4 prosenttia (1,2 prosent-
tia vuodessa) ja Euroopan unionin 0,5 
prosenttia (1,5 prosenttia). BNP:n eko-
nomistit odottavat heikomman talous-
kasvun jatkuvan vuonna 2019 euroalu-
eella 1,1 prosentin vauhdilla ja Isossa-Bri-
tanniassa 1,3 prosentin vauhdilla – edel-
lyttäen, että brexit-vaikutukset saa-
daan minimoitua. Talouden viilentyessä 
myös inflaatio on ollut maltillisempaa 
sekä euroalueella (1,3 prosenttia) että 
Isossa-Britanniassa (1,9 prosenttia).

Talouden ja inflaation näkymät aja-
vat myös valtion obligaatioiden korko-
tuottoja alemmas. Viimeisen 12 kuu-
kauden aikana obligaatioiden korko-
tuotto on ollut negatiivinen yhä use-
ammassa Euroopan maassa vaihtelevia 
aikoja. Kiinteistömarkkinoilla matalat 
korot ovat kaksiteräinen miekka: Pää-
omamarkkinoilla korkotuotot jakautu-
vat obligaatioiden ja kiinteän omaisuu-
den kesken, mutta vuokramarkkinoilla 
kysyntä vähenee talouskasvun hidas-
tumisen myötä. Rakentaminen on ollut 
vähäistä nykyisessä suhdanteessa, joten 
vajaakäyttöaste on pysynyt maltilli-
sena useimmilla Euroopan markkinoilla. 
Tämä on pehmentänyt hidastuvan kas-
vun vaikutusta vuokrien nousuun. Siksi 

EUROOPAN KIINTEISTÖMARKKINAT

SEKAVA TALOUSTILANNE 
PITÄÄ KIINTEISTÖMARKKINAT 

PITKITTYNEESSÄ SUHDANTEESSA
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neet verkkokaupan voittokulusta, Man-
ner-Euroopassa liiketilavuokrat ovat 
pysyneet vakaina tai jopa nousseet. 
Viime vuonna vuokrat nousivat Dubli-
nissa (4,8 prosenttia), Milanossa (20 
prosenttia), Roomassa (16 prosent-
tia), Oslossa (7,7 prosenttia) ja pysyi-
vät aiemmalla tasolla Pariisissa ja Berlii-
nissä. Luvut ovat vertailukelpoisia Ison-
Britannian kaupunkien kanssa.

Uskomme paineen kasvavan ja johta-
van negatiiviseen tai hillitympään vuok-
rakehitykseen yhä useammassa maassa. 
Vuokrien odotetaan laskevan erityisesti 
kaikissa Saksan kaupungeissa sekä 
Lontoon keskustassa tällä ajanjaksolla. 
Vuokrien nousu tulee olemaan seuraa-
vien kahden vuoden aikana vahvinta 
Milanossa (3,1 prosenttia), Dublinissa 
(3,3 prosenttia) ja Pariisissa (3,5 pro-
senttia). Nämä ovat kaupunkikeskus-
tojen prime-kohteita, joten ne edusta-
vat maksimia segmentissä, johon tulee 
yhä kaikkialla Euroopassa kohdistumaan 
vahva paine verkkokaupan taholta.

teessa uusiin vaatimuksiin, erityisesti 
verkkokaupan vaatimassa XXL-koko-
luokassa. Tämä on jo nostanut kehitys-
kustannuksia ja sitä kautta kiihdyttänyt 
vuokrakehitystä, jonka Euroopan kes-
kiarvo vuonna 2018 oli 5,2 prosenttia. 
Odotamme kasvuvauhdin hidastuvan 
tulevina vuosina ja keskiarvon asettu-
van 1,7 prosentin tuntumaan seuraavan 
kolmen vuoden aikana.

VÄHITTÄISKAUPPA ON PAINEEN 
ALLA, MUTTA EI MURTUNUT 
Toimisto- ja logistiikkasegmentteihin 
verrattuna vähittäiskaupan kiinteis-
töihin kohdistuu painetta Euroopassa. 
Sekä vuokralaiset että sijoittajat ovat 
varuillaan. Tämä näkyy eri markkinoilla 
vaihtelevasti riippuen verkkokaupan 
osuudesta. Kulutus sen sijaan on hyvällä 
mallilla Euroopassa. Työttömyyden 
vähentyessä kuluttaminen kasvaa, ja 
Oxford Economics ennustaa sen nouse-
van 1,7 prosenttia vuosina 2019 ja 2020.

Tämä on hyvä uutinen vähittäiskaupalle 
taloussegmenttinä, mutta vähemmän 
optimistinen näkymä kiinteistösegment-
tinä, sillä kuluttajien ostotottumukset 
siirtyvät enenevissä määrin verkkoon 
kivijalkakauppojen sijaan. Ennustamme 
verkkokaupan jatkavan vahvaa kasvua 
tänä vuonna (14,0 prosenttia). Vuonna 
2018 lähes 9 prosenttia kaikesta vähit-
täiskaupasta Euroopassa käytiin ver-
kossa. Aktiivisinta verkkokauppa oli 
Isossa-Britanniassa, joka vastasi kol-
manneksesta kaikesta Euroopan verk-
kokaupasta (32 prosenttia). Manner-
Euroopassa osuus vaihteli maittain. 

Vaihtelu selittää osaltaan vähittäis-
kaupan menestyksen erilaisuutta mai-
den välillä. Isossa-Britanniassa verkko-
kaupan suosio ravistelee kivijalkakaup-
poja: Monet toimijat eivät ole pystyneet 
sopeutumaan verkkokauppaan vaan 
ovat joutuneet selvitystilaan. Ne, jotka 
ovat selvinneet ovat supistaneet kiin-
teää omaisuuttaan. Ison-Britannian lii-
ketilamarkkinoilla vallitsee epävarmuus, 
ja sijoittajat ovat varovaisia.

Tilanne on vaihtelevampi Manner-Euroo-
passa, jossa verkkokaupan vaikutus on 
ollut huomattavasti pienempää. Siinä 
missä Isossa-Britanniassa kadunvar-
siliikkeet ja ostoskeskukset ovat kärsi-

LOGISTIIKAN KASVU  
EI PYSY MUKANA
Euroopan laajuisesti logistiikkamarkki-
nat ovat olleet dynaamisin segmentti: 
monikanavaisen kaupan trendi kiihdyt-
tää logistiikkatilojen kysyntää. Perin-
teisten, kaupunkialueiden ulkopuolella 
sijaitsevien suurten varastojen ja pie-
nempien kaupunkivarastojen kehitys on 
kuitenkin ollut polarisoitunutta. Isossa-
Britanniassa, jossa verkkokaupan läpi-
lyönti on ollut voimakkaampaa kuin 
Manner-Euroopassa, vuokrien kehitys 
on ollut paljon nopeampaa. Uskomme 
tämän jatkuvan brexitistä huolimatta ja 
jopa kiihtyvän lähitulevaisuudessa sen 
tuoman epävarmuuden vuoksi. Man-
ner-Euroopassa näiden kahden sektorin 
kehityksessä on selvä ero. Kaupunkialu-
eilla sijaitsevissa kevyen logistiikan koh-
teissa kehitys on ollut vahvempaa rajalli-
sen tarjonnan vuoksi, joskin silti heikom-
paa kuin Isossa-Britanniassa. 

Kuluvan vuoden ensimmäisellä puolik-
kaalla kokonaiskysyntä oli 9 prosent-
tia suurempi kuin samaan aikaan viime 
vuonna. Vajaakäyttöaste laskee yhä 
Euroopassa runsaasta rakentamisesta 
huolimatta. Suuri osa kysynnästä ja 
aktiviteetista on keskittynyt Saksan, 
Ranskan, Ison-Britannian ja Alankomai-
den ydinmarkkinoille.

Ammattitaitoisen työvoiman puute joil-
lakin Euroopan ydinmarkkinoilla voi joh-
taa riittämättömään kehitykseen suh-

Ennustammekin, että hidastuminen 
näkyy vuokralaiskysynnän laajempana 
heikkenemisenä vuonna 2019. Vajaa-
käyttöaste laskee silti, koska useim-
missa Euroopan kaupungeissa tiloja 
valmistuu vähän. Vuoden ensimmäisen 
puolikkaan jälkeen vajaakäyttöaste oli 
laskenut 6,2 prosenttiin, eli 80 perus-
pistettä viime vuoden samaan ajanjak-
soon verrattuna. Berliinin, Münchenin 
ja Pariisin liikekeskustoissa vajaakäyt-
töasteet ovat yhä alle 2 prosenttia. Tar-
jontaa ei käytännössä ole lainkaan, mikä 
näkyy vuokrien nousuna.

Ennusteemme mukaan prime-toimisto-
jen viime aikoina piristynyt vuokrakehi-
tys tulee olemaan enintään kohtalaista 
vaihdellen välillä -1,20–+5,0 prosenttia 
vuosittain viiden vuoden jaksolla. Hei-
koimpiin markkinoihin lukeutuvat Buda-
pest (-1,2 prosenttia), Bukarest (-1,1 
prosenttia), Dublin (-0,3 prosenttia) ja 
Manchester (-0,8 prosenttia), kun taas 
vahvimpia ovat Tukholma (+3,5 prosent-
tia), Berliini (+4,1 prosenttia), Amster-
dam (+2,8 prosenttia) ja Köln (+3,2 pro-
senttia).

Odotuksemme tuottovaatimusten kehi-
tykselle vaihtelee segmenteittäin. Toi-
mistosegmentissä näemme paikoittaisen 
laskun mahdollisena, esimerkiksi Parii-
sissa, Lyonissa, Wienissä ja Prahassa, 
mutta taso pysynee pääosin vakaana. 
Logistiikassa tuottovaatimukset sen 
sijaan todennäköisesti jatkavat lasku-
aan tänä vuonna joillakin avainmarkki-
noilla sijoituskysynnän kasvun seurauk-
sena. Vahvin lasku nähtäneen Ranskassa 
ja Keski- ja Itä-Euroopan markkinoilla. 

Liiketilasegmentissä tilanne on vaihtele-
vampi, ja lasku jatkuu Wienissä, kun taas 
Berliinissä, Münchenissä ja Prahassa tul-
laan siirtymään vuoden 2019 laskusta 
nousuun vuonna 2020. Nämä ovat ääri-
päitä, sillä useimmilla Euroopan liiketila-
markkinoilla valmistaudutaan tuottovaa-
timusten nousuun vuoden 2019 aikana.

VAJAAKÄYTTÖASTE LASKEE 
YHÄ VAKAAN KYSYNNÄN  
TOIMISTOMARKKINOILLA
Heikosta talouskasvusta huolimatta 
vuokramarkkinat ovat pysyneet yllättä-
vän vakaina kaikkialla Euroopassa. Olisi 
kuitenkin epärealistista odottaa tämän 
jatkuvan koko vuoden. Vuokramarkki-
noiden näkymiä varjostavat talouskehi-
tykseen liittyvät epävarmuudet. 

kiinteistösijoittajat ovat yhä jatkaneet 
sijoittamista, joskin valikoivasti.

KOLEA SIJOITUSILMASTO  
MYÖHÄISESSÄ SUHDANTEESSA
Vaikka vuoden 2018 transaktiovolyy-
mit vielä pysyttelivät edellisvuoden tun-
tumassa, vuoden 2019 ensimmäisellä 
puolikkaalla nähtiin useimmilla mark-
kinoilla laskua. Tämä kuvastaa ennem-
min tarjonnan puutetta kuin kysynnän 
heikkoutta, sillä kaupaksi käyneissä 
kohteissa tuottovaatimukset olivat his-
toriallisen alhaiset. Euroopan volyymit 
laskivat 13 prosenttia 101,74 miljardiin 
euroon tämän vuoden ensimmäisellä 
puolikkaalla viime vuoden vastaavaan 
ajanjaksoon verrattuna. Laskun aste 
vaihteli markkinoittain. Laskua oli eri-
tyisesti Isossa-Britanniassa (-33 pro-
senttia), jossa brexit on toiminut jar-
runa. Saksassa (-6,5 prosenttia) ja 
Ranskassa (0,0 prosenttia) kehitys on 
ollut vakaampaa. Suurimmat nousut on 
nähty Tšekissä (+65 prosenttia), Espan-
jassa (+60 prosenttia) ja Italiassa (+51 
prosenttia), kun sijoittajat ovat hake-
neet sijoituksilleen monimuotoisuutta. 
Tuottovaatimukset ovat pysyneet pää-
osin vakaina ja laskeneet joillakin mark-
kinoilla ja joissakin segmenteissä.
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markkinoilla vaihtele-
vasti riippuen verkko-
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NÄKYMIÄ LONTOOSTA
Ison-Britannian markkinoista puhu-
minen on tällä hetkellä hankalaa, 
koska niihin vaikuttaa kaksi hyvin eri-
laista demokratian muotoa.

YLHÄÄLTÄ ALAS -DEMOKRATIAA 
JA B-SANA
Ensimmäinen demokratian muoto näistä 
on niin sanottu ylhäältä alas -malli (top 
down), ja kun uusi pääministerimme 
Boris Johnson uskoo olevansa myöhem-
pien aikojen Churchill, mieleen muistu-
vat Churchillin viisaat sanat: ”Demokra-
tia on huonoin hallitusmuoto, jos ei las-
keta niitä kaikkia muita muotoja...”

Taustalla on oletus, että äänestäjät ovat 
edustava otos kansasta ja että heillä 
on valintansa tukena oikeaa tietoa.  
Johnsonia ei ole valinnut koko äänestä-

EUROOPAN KIINTEISTÖMARKKINAT: NÄKYMIÄ LONTOOSTA

Richard Angliss
Consultant

Newsec in London

jäkunta, vaan noin 160 000 konservatii-
visen puolueen jäsentä (joista yli puolet 
on yli 55-vuotiaita). Hänellä on uniikki 
tapansa toimia ja hän puoltaa kovaa bre-
xitiä. Ottaen huomioon brexit-keskuste-
lun laadun, kansanäänestyksessä eroa 
puoltaneiden äänten niukan voiton sekä 
äänestyksen jälkeen muuttuneen väes-
törakenteen ja poliittisen ilmapiirin, ei 
ole selvää, että hänellä olisi koko maan 
mandaatti sopimuksettomaan eroon.

Tämä tausta ei ole riittävän vakaa tule-
vaisuuden sijoituksille. Kiinteistömark-
kinoiden näkökulmasta erityisesti Lon-
toon markkinat ovat olleet suhteelli-
sen kestävällä pohjalla vuoden alkuun 
saakka, mutta nyt tilanne alkaa selvästi 
vaikuttaa kokonaistransaktiovolyymiin. 
Taloudellisen, poliittisen ja ehkä jopa 

perustuslaillisen epävarmuuden jatku-
essa riskit ovat suuret, ja tämä tulee 
todennäköisesti vaikuttamaan kiinteis-
tömarkkinoihin jatkossakin.

ALHAALTA YLÖS -DEMOKRATIAA 
JA KIINTEISTÖALAN  
PERUSASIOITA
Toisen demokratian muodon vaikutus on 
rakentavampi ja sitä tukevat teknologi-
set innovaatiot.

Aiemmin useimmilla liiketilojen loppu-
käyttäjillä oli rajallisesti valinnanva-
raa sen suhteen, missä tehdä ostoksia 
tai työskennellä, koska päätökset teh-
tiin heidän puolestaan etukäteen jäl-
leenmyyjien ja yritysten toimesta. Tänä 
päivänä kuluttajilla on lähes rajatto-
mat valinnan mahdollisuudet, kun mel-

kein mitä vain voi ostaa verkosta. Tällä 
on merkittävä vaikutus Ison-Britannian 
kivijalkaliikkeisiin, ja kaikki merkit osoit-
tavat verkkokaupan kasvavan suhteessa 
kokonaisvähittäiskauppaan.

Myös toimistotyöntekijöillä on nyt mah-
dollisuus työskennellä eri paikoissa, eri-
laisissa työskentelytiloissa tai kotoa 
käsin. 75 prosenttia milleniaaleista mai-
nitsee itselleen tärkeäksi mahdollisuu-
den työskennellä joustavasti ilman nega-
tiivisia vaikutuksia urakehitykseen. Kun 
ammattitaitoisesta työvoimasta käy-
dään kiihtyvää taistelua, oikeanlaisten 
työskentely-ympäristöjen merkitystä 
työntekijän sitouttamisessa ei voida 
sivuuttaa.

Kiinteistömarkkinoiden demokratisaatio 
luo haasteita perinteiselle kiinteistöseg-
mentille, kun yksittäiset loppukäyttäjät 
tekevät nopeita valintoja. Näin meidän 
vastuullemme jää luoda sellaisia paik-
koja, joissa ihmiset haluavat olla; olkoon 
se sitten kokeellinen vähittäiskauppa-
ympäristö, jossa yhdistyvät vapaa-aika-, 
viihde- ja ravintolapalvelut tai innostava 
työympäristö, jossa yhteistyö kollegoi-
den kanssa luo hyvänolontunteen myötä 
sitoutumista. Nämä kaksi voivat myös 
kohdata.

Newsecillä tästä on tulossa keskeinen 
tavoite Pohjoismaiden markkinoilla, kun 
pyrimme valjastamaan pitkän aikavälin 
kestävän toiminnan ponnistukset asiak-
kaidemme hyväksi.

Ison-Britannian kohdalla voimme vain 
toivoa, että keskipitkän aikavälin mah-
dollisuus luoda tehokkaampaa ja dynaa-
misempaa, alhaalta ylös suuntautu-
vaa kiinteistömarkkinatoimintaa ei jää 
ylhäältä alas suuntautuvien vaikeuksien 
varjoon.



POHJOISMAIDEN KIINTEISTÖMARKKINAT

Hyvä
Hyvä sijainti, vahva vaikutusalue ja hyvä kävijämäärä.

Keskiverto
Hyvä sijainti, mutta keskiverto vaikutusalue ja kävijämäärä tai 
keskiverto sijainti, vaikutusalue ja kävijämäärä.

Heikko
Heikko sijainti ja keskiverto tai heikko vaikutusalue ja kävijämäärä.
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Verkkokauppa on kasvanut merkittävästi viime vuosina Pohjois-
maissa ja vastaa tällä hetkellä noin 10 prosenttia vähittäiskaupan 
kokonaisliikevaihdosta. Pohjoismaissa keskimäärin 61 prosenttia 
ihmisistä tekee verkko-ostoksen kuukaudessa, ja oston keskimää-
räinen arvo on noin 200 euroa. 18 prosenttia ostetuista tuotteista 
tulee Pohjoismaiden ulkopuolelta, eli kivijalkakauppiaat kilpaile-
vat yhä enemmän myös sellaisten tekijöiden kanssa, jotka ne ovat 
aiemmin pystyneet välttämään. Myös kulutustottumukset muut-
tuvat. Pohjoismaiset kuluttajat kuluttavat lähes kaksi kertaa niin 
paljon hotelleihin, ravintoloihin, kahviloihin ja matkustamiseen kuin 
20 vuotta sitten, mutta kolmanneksen vähemmän vaatteisiin, ruo-
kaostoksiin, kestokulutustuotteisiin ja alkoholiin. Ei siis ihme, että 
kivijalkakaupat ovat osittain pulassa. 

Vaikeuksissa ovat viime vuosina olleet 
muun muassa sellaiset jätit kuin H&M, 
IKEA, KappAhl, Stockmann ja XXL. Kon-
kurssiin ovat puolestaan menneet esi-
merkiksi BR, Boomerang, Room/Habi-
tat ja JC. Kivijalkakaupat ovat kuitenkin 
alkaneet rakentaa omaa verkkokaup-
paansa ja joissakin tapauksissa onnis-
tuneet sitä kautta korvaamaan mene-
tettyä markkinaosuuttaan. Yhtenä esi-
merkkinä tästä on merkittävästi verk-
kokauppaansa investoinut H&M, joka 
saavutti vuoden toisella neljänneksellä 
vahvan tuloksen ja 27 prosentin kas-
vun verkkokaupassa. Liiketilahankkei-
den määrä on laskenut Pohjoismaissa 
alimmilleen viiteen vuoteen, ja yhä use-
ampia hankkeita perutaan tai lykätään. 
Suomessa tämä näkyy kaupan raken-
nusluvissa.

Esimerkiksi hyvästä vähittäiskau-
pasta nostetaan usein Tukholman Mall 
of Scandinavia, jonka suosio on kas-
vanut jatkuvasti sen avattua vuonna 
2015 ja jonka päivittäinen kävijämäärä 
on tällä hetkellä keskimäärin 41 000. 
Samoin on kuvailtu myös kauppakes-
kuksia kuten Vantaan Jumbo, Kööpen-
haminan Field's, Oslon Sandvika Stor-
senter, Lillehammerin Strandtorget ja 
Vilnan Akropolis, erityisesti sosiaalis-
ten tapahtumien ja ravintolapalveluiden 
osalta. Kivijalkakaupan raportoidaan 
olevan vahvaa Tukholman Biblioteksta-
nissa, Oslon Aker Bryggessä ja osassa 
Kööpenhaminan Strøgetiä, samoin kuin 

VÄHITTÄISKAUPAN TILANNE 
POHJOISMAISSA

isoissa ostoskeskittymissä kuten Tuk-
holman Barkaby, Vilnan Outlet Park ja 
Vantaan Vantaanportti, vähittäiskaupan 
yleisestä tilasta huolimatta. Mikä ”hyvä” 
vähittäiskaupan muoto sitten pärjää 
yleisesti parhaiten? 

Isojen kauppakeskittymien (niin sanot-
tujen retail parkien) menestys on ollut 
vahvinta vuonna 2019, kun vuokrat ovat 
Pohjoismaissa nousseet 8 prosenttia. 
Niiden menestys johtuu ainutlaatuisesta 
asemasta kaupan alalla. Verkkokaupan 
kasvaessa isot kauppakeskittymät ovat 
muodostuneet erityisen kiinnostaviksi 
suurine ruoka- ja kestokulutustavara-
kauppoineen, joissa tuotetarjonta on 
laajasti ja kätevästi esillä, sekä verkko-
kauppoja edullisemmin myyvine outlet-
liikkeineen. Jopa keskitasoiset ostos-
keskittymät ovat kasvaneet 7 prosenttia 
tänä vuonna; heikompilaatuiset menes-
tyvät huonommin. Kun ruoan verkko-
kauppa käynnistyy toden teolla, vaiku-
tus voi tuntua myös parhaiten menesty-
vissä ostoskeskittymissä, jolloin niiden 
on yritettävä sopeutua nykyaikaisen 
kuluttajan tottumuksiin.

Kauppakeskusten menestys on kirja-
vampi. Hyvät kauppakeskukset vaikut-
tavat pärjäävän hyvin: niiden kasvu on 
tänä vuonna 4 prosenttia. Keskitasois-
ten keskusten kasvu on vähäistä (1 pro-
sentti), ja huonot keskukset ovat krii-
sissä. Kauppakeskusten kirjavat tulokset 
johtuvat todennäköisesti heterogeeni-

syydestä: erityisesti keski- ja huonolaa-
tuisissa kauppakeskuksissa tarvitaan 
vähittäiskaupan asiantuntemusta. Ylei-
sesti ottaen kauppakeskusten on näh-
tävä enemmän vaivaa pysyäkseen viih-
dyttävinä, jotta ne voisivat houkutella 
asiakkaita, ja merkittävää vajaakäyt-
töä pitäisi pystyä välttämään (vajaa-
käyttö on noussut myös hyvissä kaup-
pakeskuksissa). Tulokset viittaavat kui-
tenkin siihen, että kaupungin ulkopuoli-
sille ja alueellisille kauppakeskuksille on 
yhä paikkansa, ja oikein toteutettuina ne 
voivat menestyä digitalisoituvassa maa-
ilmassa.

Hyvissä kivijalkakaupoissa on ollut posi-
tiivista kehitystä (4 prosentin kasvu 
vuonna 2019), mutta keski- ja heikkolaa-
tuisissa ollaan vaikeuksissa. Tämä saat-
taa viitata siihen, että kivijalkakaupat, 
joilla on hyvä sijainti ja paljon kävijöitä, 
todennäköisesti selviävät verkkokau-
pan noususta. Liikkeiden kokoa joudu-
taan todennäköisesti kuitenkin pienen-
tämään, ja kivijalkakaupoista tulee lip-
pulaivamyymälöiden sijaan yhä useam-
min markkinoinnin välineitä, joissa on 
esillä vain avaintuotteet. Heikkolaatui-
semmissa kivijalkakaupoissa tyhjät tilat 
tulevat lisääntymään, joten kiinteistön-
omistajien on mietittävä tällaisten kiin-
teistöjen strategia uudelleen.

KAUPAN VUOKRAKEHITYS POHJOISMAISSA (%)

%

3

2

1

0

-1

-2

-3

2016             2017            2018            2019 

VUOKRAKEHITYS LUOKITTAIN (%)

%
6 
4 
2 
0 
-2 
-4 
-6 
-8

  2016    2017    2018    2019 

Hyvä               Keskitaso           Heikko

Ulrika Lindmark
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Korkeasta kysynnästä huolimatta alu-
eelliset erot kasvavat niin toimitila- kuin 
asuntomarkkinoillakin. Kohteen laatu 
ja saavutettavuus etenkin raideliiken-
teellä vaikuttavat yhä enemmän sijoitus- 
ja vuokramarkkinoilla. Asuntomarkki-
noilla on havaittavissa alueellista tar-
jonnan keskittymistä suuren uudisasun-
totuotannon myötä.

KORKEA TOIMISTOTILOJEN 
SIJOITTAJAKYSYNTÄ OHJAUTUU 
KESKUSTAN ULKOPUOLELLE
Prime-toimistokohteiden korkea kysyntä 
ja vähäinen tarjonta Helsingin ydinkes-
kustassa on kasvattanut muiden prime-
toimisto-osamarkkinoiden kysyntää. 
Etenkin Kamppi, Ruoholahti ja Keila-
niemi ovat entistä kysytympiä alueita 
sekä vuokralaisten että sijoittajien kes-
kuudessa. Näillä osamarkkinoilla tuotto-
vaatimustasoille on laskupaineita; aluei-
den hyvä vuokralaiskysyntä on nostanut 
keskimääräistä vuokratasoa sekä alen-
tanut osaltaan vajaakäyttöastetta.

Pääkaupunkiseudulla on tällä het-
kellä rakenteilla ainoastaan muutamia 
uusia toimistohankkeita. Merkittävim-
piin lukeutuu rakennusliike NCC:n Val-
lillassa sijaitsevan Fredriksbergin toi-
mistokorttelin toinen ja kolmas vaihe, 
joiden bruttoala on yhteensä 18 600 
neliötä. Lisäksi Pasilassa Triplan Worke-
ryn 50 000 neliötä käsittävien toimisto-
tornien on tarkoitus valmistua ensi vuo-
den aikana. Käynnissä on myös Euroo-
pan kemikaaliviraston uuden pääkontto-
rin rakennustyöt Helsingin Telakkaran-
nassa. Rakennusliike Skanskan toteut-
tama hanke valmistuu vuoden lopulla ja 
käsittää yhteensä 17 700 neliötä vuok-
rattavaa tilaa. Kesäkuussa kohde myy-
tiin saksalaiselle HANSAINVEST Real 
Estatelle 135 miljoonan euron kaup-
pahintaan. Suunnitteilla on kuitenkin 
useita toimistohankkeita monille prime-
toimisto-osamarkkinoille, esimerkiksi 
Keilaniemeen, Ruoholahteen ja Pasi-
laan/Ilmalaan.

Käynnissä on myös useita vanhojen toi-
mistotalojen peruskorjaushankkeita. 
Prime-osamarkkinoilla kiinteistönomis-
tajat ovat reagoineet aktiiviseen mark-
kinatilanteeseen ja saneeraavat kohteis-
taan moderneja toimistoja. Regenero Oy 
saneeraa Keilaniemessä Raaden ham-
paana tunnettua toimistotaloa Accoun-
tor Toweriksi ja Sponda Kampissa Arka-
dia n:o 6 -toimistotaloaan, johon Aktia 
muuttaa uuden pääkonttorinsa kesällä 
2020. Huomionarvoista käynnissä ole-
vissa hankkeissa ja saneerattavissa koh-
teissa on palvelujen kasvanut merkitys. 
Monen kohteen kivijalassa on toimisto-
tiloja tukevia palveluita, kuten ravinto-
loita ja liiketiloja. Kohteet ovatkin yhä 
enemmän niin sanottuja mixed use -koh-
teita, jotka suunnitellaan ympärivuoro-
kautiseen ja myös viikonloppuja palve-
levaan käyttöön.

Kaupankäynti toimistokohteista on ollut 
aktiivista kuluvana vuonna. Merkittä-
vimpiin kauppoihin lukeutuu Ilmalassa 

ALUEELLISET EROT KASVAVAT

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: PÄÄKAUPUNKISEUTU

PÄÄKAUPUNKISEUTU 

Pääkaupunkiseudun asema Suomen aktiivisimpana ja kysytyimpänä kiinteistömarkkinana säilyy. Sijoittajakysyntä on 
edelleen suurta, ja sitä tukevat korkeammat tuottovaatimustasot verrattuna Pohjoismaiden muihin pääkaupunkeihin 
ja Keski-Euroopan suurkaupunkeihin. Etenkin prime-kohteiden osalta kysyntä ylittää tarjonnan. Markkinoille tulevista 
kohteista käydään kovaa kilpailua sijoittajien kesken.
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sijaitsevan Swecon pääkonttorin myynti 
saksalaiselle GLL Real Estate Partner-
sille. Spondan myymässä kohteessa 
on yhteensä 20 000 neliötä. Skanska 
myi Aviapoliksessa sijaitsevan Aviabu-
levardi II -toimistotalon 30 miljoonan 
euron kauppahintaan ruotsalaiselle 
Niam AB:lle. Lisäksi Antilooppi on osta-
nut kahdella erillisellä kaupalla Keskinäi-
seltä Työeläkevakuutusyhtiö Elolta sekä 
Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat 
I:ltä Stella Business Parkin kolme taloa. 
Kohteiden yhteenlaskettu kauppahinta 
on 63 miljoonaa euroa. Kaupan jälkeen 
koko 23 100 neliön business park on siir-
tynyt Antiloopin omistukseen.

EPÄVARMUUS LIIKETILOJEN 
TULEVAISUUDESTA HEIKENTÄÄ 
KYSYNTÄÄ
Sijoittajakysyntä liiketiloille on laskenut 
koko maan tapaan myös pääkaupun-
kiseudulla, ja sama ilmiö on käynnissä 
globaaleilla liiketilamarkkinoilla. Suuria 
kauppakeskustransaktioita on kuitenkin 

tehty kuluvana vuonna. 34 prosenttia 
kauppakeskus Jumbosta vaihtoi omis-
tajaa noin 249 miljoonan euron kauppa-
hintaan, kun Keskinäinen Työeläkeva-
kuutusyhtiö Elo osti ranskalaisen pörs-
silistatun kiinteistösijoitusyhtiön Unibail-
Rodamco-Westfieldin osuuden kauppa-
keskuksesta. Kaupan myötä Elo vankisti 
asemaansa kohteen pääomistajana. 
Kaupan julkaistu tuottovaatimustaso 
oli 5 prosenttia. Myöhemmin kesällä 
uutisoitiin Elon ja Keskinäisen Työeläke-
vakuutusyhtiö Varman kaupasta, jonka 
myötä Jumbo ja viihdekeskus Flamingo 
yhdistyvät. Kokonaisuuden arvo on noin 
600 miljoonaa euroa, ja sen toteuduttua 
Elo ja Varma omistavat kiinteistöt tasa-
osuuksin.

Toisaalta asukaskeskittymien lähellä ole-
vat paikalliset päivittäistavarakauppave-
toiset kauppakeskukset sopivine palve-
luineen avaavat mahdollisuuksia inves-
toinneille. Tässä segmentissä on nähty 
kauppoja, joista tuoreimpiin kuuluu 

kauppakeskus Arabian ja Tampereella 
sijaitsevan kauppakeskus Duon myynti 
NREP:lle. Kohteiden kauppahinta oli 
yhteensä 77 miljoonaa euroa.

Uudet ja valmistuvat kauppakeskukset 
ovat lisänneet liiketilatarjontaa ja kil-
pailu vuokralaisista on kiristynyt. Tällä 
hetkellä liiketilasegmentissä vallitsevat 
vuokralaisen markkinat. Houkutellak-
seen vuokralaisia kauppakeskusten on 
pakko erottautua etenkin markkinoin-
nin ja brändäyksen sekä sopivien palve-
lukonseptien avulla.

LOGISTIIKKATILOJEN TUOTTO-
VAATIMUKSISSA LASKUPAINEITA
Logistiikkatiloihin kohdistuu tällä het-
kellä suurta, etenkin ulkomaista, sijoi-
tuskysyntää. Tämä on osa eurooppa-
laista ilmiötä, jossa liiketilojen kysyntä 
on siirtynyt logistiikkatiloihin – varsinkin 
pienet teollisuustilat kiinnostavat sijoit-
tajia korkeampien tuottojen vuoksi.

Tällä hetkellä parhaiden logistiikkakoh-
teiden tuottovaatimus on 5 prosentin 
tasolla. Näkemyksemme mukaan suuren 
kysynnän vuoksi tuottovaatimustasossa 
on laskupaineita seuraavan 12 kuukau-
den aikana. 

Vuokratasot Suomessa ovat Euroopan 
ja Pohjoismaidenkin mittakaavassa kor-
keat. Syitä tähän ovat esimerkiksi kor-
keat rakentamiskustannukset sekä spe-
kulatiivisen rakentamisen vähäisyys. 
Tällä hetkellä uudisrakentaminen pää-
kaupunkiseudulla keskittyy Vantaan Avi-
apoliksen ja Viinikkalan alueille.

ASUMISEN UUDET MUODOT 
TEKEVÄT TULOAAN
Historiallisen korkea asuntorakentami-
sen määrä on lisännyt myös pääkau-
punkiseudulla valmiita myynnissä ole-
via asuntoja. Rakennusliikkeet ovat vas-
tanneet muutokseen kehittämällä uusia 
markkinointi- ja myyntistrategioita. Esi-
merkiksi rakennusliike Lehdon uusi 

tuote Lehto Profit takaa asunnon osta-
jalle 24 kuukauden vuokratuottotakuun. 

Sijoituskysyntä on vilkkaasta rakenta-
misesta huolimatta korkeaa, ja viimeai-
kaisissa kaupoissa ostajina on ollut sekä 
kotimaisia että ulkomaisia sijoittajia. 
Kesäkuussa LähiTapiola Asuntorahasto 
Prime Ky myi 547 asuntoa käsittävän 
salkun Erikoissijoitusrahasto OP Vuok-
ratuotolle. Valtaosa salkun kohteista 
sijaitsi pääkaupunkiseudulla. Lisäksi 
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja 
Henki-Fennia myivät 334 asunnon port-
folion Euroopan laajuisesti sijoittavalle 
Catella Wohnen Europa -rahastolle. Sal-
kun kauppahinta oli lähes 80 miljoonaa 
euroa. Ulkomaalaisten sijoittajien osuus 
etenkin pääkaupunkiseudun asunto-
markkinoilla kasvanee jatkossa.

Vuokralaiskysyntä on edelleen hyvää 
pääkaupunkiseudulla, ja vuokratason 
ennustetaan jatkavan maltillista kas-
vua alueen vahvan muuttovoiton takia. 

Kauri Melakari
Head of Data Science

Newsec
040 359 3217

kauri.melakari@newsec.fi

Uudistuotannon määrä on kuitenkin 
hidastanut vuokratason kasvuvauhtia. 
Lisäksi asumisen uudet muodot teke-
vät tuloaan markkinoille. Esimerkiksi 
NREP:n Noli Studios -konseptissa asu-
mista tarjotaan palveluna, ja markki-
noille tuodaan uudenlaisia vaihtoehtoja 
vuokra-asumiselle.
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Helsingin keskustan kiinteistömark-
kinat säilyvät houkuttelevina. Toi-
mistojen vajaakäyttöaste on alle 10 
prosenttia ja trendi on alaspäin, ja 
markkinavuokrissa on edelleen nou-
supaineita. Coworking-tilat elävöittä-
vät ja monipuolistavat toimistotarjon-
taa. Keskustassa on pulaa sopivista 
toimistotiloista, vaikka kiinteistöjen 
aktiivinen kehittäminen tuokin alu-
eelle niin uutta toimisto- kuin hotel-
likapasiteettiakin vastaamaan kysyn-
tään.

Sijoittajakysyntä Helsingin keskusta-
alueella on pysynyt erittäin korkeana. 
Laskevat vajaakäyttöasteet ja nousevat 
markkinavuokrat kohentavat ydinkes-
kustan (CBD) tilannetta entisestään. 
Kiinnostusta löytyy kaikkiin tilatyyppei-
hin – niin valmiiksi kehitettyihin kassa-
virtakohteisiin kuin kehityskohteisiinkin. 
Kova kysyntä on alentanut tuottovaati-
muksia. 

Kauppaa onkin käyty ydinkeskustassa. 
OP Henkivakuutus myi keväällä Alek-
santerinkatu 15:ssä sijaitsevan kiinteis-
tön yhdysvaltalaiselle BlackRockin rahas-
tolle ja elokuun alussa toimistorakennuk-
sen osoitteessa Eteläesplanadi 12 saksa-
laiselle Union Investment Real Estate 
GmbH:lle.  Lisäksi Nordea Henkivakuutus 
osti Spondalta osoitteessa Keskuskatu  
1 B sijaitsevan kiinteistön, ja Capman 
puolestaan Sedmigradskyn säätiöltä 
historiallisesti merkittävän kiinteistön 
osoitteessa Pohjoisesplanadi 21. Kaikki 
kohteet ovat usean käyttäjän toimisto- 
ja liikekiinteistöjä, joissa on hyvä tai 
kohtuullinen käyttöaste.

TOIMISTOILLE RIITTÄÄ 
VUOKRALAISKYSYNTÄÄ 
Toimistotilojen kysyntä on jatkunut vilk-
kaana ja vajaakäyttöasteet ovat laske-
neet. Erityisesti tarvetta on alle 500 
neliön tiloille. Myös isommille toimisto-
kokonaisuuksille on jonkin verran kysyn-
tää, mutta pääkonttoreita ja muita suu-
rempia toimistotiloja haetaan keskusta-
alueelta vähän. 

Savills modernisoi Aleksanterinkatu 
11:ssä sijaitsevan kohteen toimistotiloja 
ja Trevian kehittää Unioninkadulla sijait-
sevaa Wuorion taloa. Töiden valmistut-
tua kohteet tarjoavat yhteensä lähes 

SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: HELSINGIN KESKUSTA

TOIMISTOJEN VAJAAKÄYTTÖ LASKEE JA KYSYNTÄ PYSYY KORKEALLA
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Tutustu maksullisiin kiinteistömarkkina-
katsauksiin pääkaupunkiseudun toimisto-
markkinoista ja Etelä-Suomen logistiikka-
markkinoista. WE TALK CITIES
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vaikka tiloille olisi kysyntää myös ydin-
keskustan ulkopuolella.

Coworking-tilat tarjoavat osaltaan hel-
potusta varsinkin pienten ja keskisuur-
ten toimistotilojen kovaan kysyntään. 
Vuokralaisille coworking-tilat tuovat 
joustavuutta tilojen käyttöön ja vuokra-
sopimusten pituuksiin. Kiinteistönomis-
tajien näkökulmasta coworking-ratkai-
sut parantavat tilojen käytettävyyttä, 
sillä ne mahdollistavat myös hankalasti 
jaettavien toimistotilojen modernisoin-
nin pieniksi toimistoyksiköiksi.

HOTELLIKAPASITEETTI  
LISÄÄNTYY, MUTTA YLITARJON-
NASTA EI OLE MERKKEJÄ
Keskustan alueella saneerataan ja laa-
jennetaan useita hotelleja, mutta myös 
rakennetaan uutta. Hotellimarkkinoille 

tulee merkittävästi uutta huonekapasi-
teettia, mutta ylitarjontaa ei ole vielä 
näköpiirissä. Operaattorit etsivät edel-
leen uusia kohteita keskustasta, ja uudet 
hotellikonversiot ovatkin todennäköisiä. 

Hotellikannan kasvu on lisännyt hotelli-
sijoitusten painoarvoa, ja hotellit edus-
tavatkin nyt merkittävää osaa keskus-
tan kiinteistösijoitusten kannasta. Vakaa 
kassavirta, pitkät sopimukset ja hyvä 
kysyntä tulevat todennäköisesti enti-
sestään kasvattamaan hotellikiinteistö-
jen suosiota sijoittajien keskuudessa. 

10 000 neliötä modernia toimistotilaa 
ydinkeskustaan. Tilat edustavat myös 
merkittävää osaa alueen markkinoilla 
olevista vapaista tiloista, sillä vastaavan 
kokoluokan tiloja ei ole vapaana muissa 
kiinteistöissä. 

Alueen aktiivinen kysyntä ja vapaiden 
tilojen vähäinen määrä tuovat vuokrata-
soon nousupaineita. CBD-alueella onkin 
nähtävissä markkinavuokrien nousua, 
etenkin pienten ja modernien toimisto-
tilojen osalta.

COWORKING-TILAT TARJOAVAT 
UUSIA VAIHTOEHTOJA  
TOIMISTOKÄYTTÄJILLE
Coworking-tilojen tarjonta on jatkanut 
kovaa kasvua. Ruotsalainen Epicen-
ter avasi Suomen tähän mennessä suu-
rimman, noin 9 000 neliön, coworking-
kokonaisuuden Mikonkadulle. Village 
Works on avannut Suomitaloon uuden 
toimipisteen, jota tullaan laajentamaan 
syksyn aikana. 

Myös ydinkeskustan ulkopuolella cowor-
king-tilojen tarjonta on kasvanut, kun 
Spaces avasi uuden toimipisteen Bule-
vardille ja UMA Kalasatamaan. Ensi 
keväänä Spaces avaa lisäksi uuden toi-
mipisteen Pasilan Triplaan. Coworking-
tilat keskittyvät tällä hetkellä enimmäk-
seen varsin pienelle alueelle keskustaan, 

Panu Santasalo
Senior Advisor, Valuation

Newsec 
040 574 3075
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CBD-alueella onkin 
nähtävissä markkina-
vuokrien nousua, 
etenkin pienten ja 
modernien toimisto-
tilojen osalta. 

Lisää ajatuksia hotellimarkkinoista 
voit kuunnella Newsecin 
We Talk Cities -podcastista 
osoitteessa 
www.newsec.fi/ajankohtaista/
podcast/

CBD
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Tampere näyttäytyy kiinteistösijoit-
tajien silmissä hyvin houkuttelevana 
sijoituskohteena, vaikka alueella ei 
ole tämän vuoden aikana tehty mon-
taakaan suurta kiinteistökauppaa. 
Kaupankäyntivolyymien odotetaan 
nousevan kotimaisten ja ulkomaisten 
sijoittajien kasvaneen kiinnostuksen 
myötä.

Uusien kehitysprojektien osalta kuu-
min vaihe alkaa olla ohi. Suuret raken-
nusprojektit, kuten Tampereen kansi ja 
areena -hanke, ovat pitkäaikaisia, ja nii-
den vaikutukset markkinoihin konkre-
tisoituvat täysimääräisesti vasta tule-
vien vuosien aikana.

yhden prosenttiyksikön 5,5 prosenttiin. 
Lähelle tätä tasoa päästäisiinkin, jos 
prime-kohteet lähes täyteen vuokrat-
tuina päätyisivät markkinoille. Taso olisi 
kuitenkin edelleen huomattavasti kor-
keampi kuin pääkaupunkiseudun prime-
kohteissa, joten se houkuttelee edelleen 
sijoittajia alueelle.

Tampereen kansi tulee sisältämään 
myös 6–7-kerroksisen toimistorakennuk-
sen, Tampereen Kannen Kruunun, johon 
tulee noin 7 000 neliötä toimistotilaa 
ja 1 000 neliötä vähittäiskaupan tiloja. 
Kansi ei sinällään tule heilauttamaan toi-
mistomarkkinoita, vaikka neliövuokrat 

Toimitilakiinteistöjen osalta on huomion-
arvoista, että hyvistä toimisto- ja logis-
tiikkakohteista on pulaa. Kauppakes-
kukset vetävät paremmin vuokralaisia 
kuin kivijalan liiketilat, vaikka pienten 
kivijalkaliiketilojen vuokraus onkin elpy-
nyt. Asuntomarkkinoilla ammattimais-
ten sijoittajien kiinnostus on edelleen 
suurta pääkaupunkiseutua korkeampien 
tuotto-odotusten ja Tampereen voimak-
kaan kaupungistumiskehityksen vuoksi. 

PRIME-TOIMISTOKOHTEITA  
NIUKASTI MARKKINOILLA
Parhaiden toimistokiinteistöjen tuotto-
taso on pudonnut viimeisen viiden vuo-
den aikana näkemyksemme mukaan yli 

PÄÄKAUPUNKISEUTUA KORKEAMMAT TUOTTOTASOT JA 
SUOTUISA DEMOGRAFINEN KEHITYS LISÄÄVÄT SIJOITTAJAKYSYNTÄÄ

Kannen Kruunussa tulevat todennäköi-
sesti olemaan jo korkeampia verrattuna 
nykyisten prime-kohteiden vuokriin.

Uusien toimistokiinteistöjen rinnalla 
on syytä huomioida myös vanha kanta. 
Monissa toimistokiinteistöissä voidaan 
nähdä upside-potentiaalia modernisoi-
malla vanhoja kohteita. Tämä voisi osal-
taan tuoda lisätarjontaa vastaamaan 
prime-kohteiden suureen kysyntään.

Toinen lähes kaikilla merkittävimmillä 
toimistomarkkinoilla vaikuttava trendi – 
coworking-tilojen määrän kasvu – näkyy 
vahvasti myös Tampereella. Ratinaan 

avattu MOW Supernova, Technopolik-
sen UMA Yliopistonrinteen kampuksella 
sekä Postitalon CrazyTown ovat tuo-
neet uuden ulottuvuuden markkinoille. 
Coworking-konsepti oikein hinnoiteltuna 
voisi olla ratkaisu tiloille, joihin on muu-
ten hankala löytää vuokralaisia.

LIIKETILOJEN VUOKRA-
MARKKINAT PIRISTYVÄT
Tampereen katukuvasta on voinut vii-
meisen puolen vuoden aikana huo-
mata useamman uuden kivijalkatoimi-
jan. Vaikka raitiotielinjan rakentaminen 
on vaikeuttanut sen varteen osuvien 
liiketilojen toimintaa olennaisesti, ovat 

vuokralaiset monessa muussa kadunkul-
massa löytäneet uudet liiketilansa mark-
kinoilta. Toisaalta vaihtuvuus on suurta, 
sillä usein vuokralainen vaihtuu vuoden 
parin jälkeen.

Kauppakeskusmarkkinoilla kokonaisuuk-
sia halutaan muokata paremmin erottu-
viksi ja lähialueen asukkaita palveleviksi. 
Niinpä kauppakeskuksen brändääminen 
astuu kuvaan yhä useammin. Esimer-
kiksi kauppakeskus Tullintoriin on suun-
nitteilla merkittävä saneeraus, jonka 
myötä liikekeskusta kehitetään enem-
män elämykselliseen suuntaan uusien 
ravintoloiden ja viihdepalveluiden avulla. 
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Toisena esimerkkinä erottautumisesta 
toimii kesäkuussa tapahtunut kiinteis-
tötransaktio, jossa pohjoismainen kiin-
teistösijoitusyhtiö NREP osti kiinteis-
tösijoitusyhtiö Cityconilta Hervannassa 
sijaitsevan noin 13 000 neliön kauppa-
keskus Duon. Duon kävijämäärät ovat 
hyvällä tasolla, mutta sitä halutaan 
kehittää entistä enemmän asukkaiden 
tarpeita vastaavaksi.

Muuten kauppakeskuksissa tulevat 
nopeasti vastaan useat ison kompleksin 
realiteetit – mitä ylemmäs kerroksissa 
mennään, sen haastavampaa tilojen 
vuokraaminen on. Lisäksi vuokralaisten 
aiempaa lyhyemmät sopimukset tuovat 
haastetta kauppakeskusten manageera-
ukseen.

LOGISTIIKKAKOHTEITA ON 
VÄHÄN TARJOLLA 
Tampereen seudun logistiikkamarkki-
nat keskittyvät vahvasti Pirkkalaan ja 
Sarankulmaan. Pirkkalan Linnakalli-
oon ja Linnakorpeen on rakenteilla use-

ampi uudiskohde, mikä houkuttaa alu-
eelle uusia toimijoita. Kaavoitetut ton-
tit logistiikkakiinteistöille ja kevytvaras-
toille varataan nopeasti uusille kohteille. 

Tuottotaso prime-kohteissa on pudon-
nut näkemyksemme mukaan alle 6 pro-
sentin, vaikkakin uudet kohteet säilyvät 
useimmiten kehittäjien omissa taseissa. 
Prime-logistiikkakohteiden kauppoja 
on tehty tähän mennessä hyvin vähän. 
Yksi merkittävä kauppa tehtiin kuiten-
kin kesän aikana, kun Aktia Toimitilakiin-
teistöt osti modernin logistiikkakohteen 
Tampereelta.

Huomionarvoinen ilmiö Tampereen seu-
dun logistiikkamarkkinoilla on synty-
mässä Kolmenkulmaan, jonne on raken-
teilla uusi cleantech-alue. Alue hou-
kuttelee varmasti useita kiertotalous-
alan yrityksiä, jolloin eri toimijat saavat 
synergiaetuja.

AMMATTIMAISTEN SIJOITTAJIEN 
KIINNOSTUS ASUNTO-
MARKKINOIHIN VAHVAA
Merkittävänä kasvukeskuksena Tampe-
reen seudun asuntomarkkinoihin koh-
distuu suurta sijoittajakysyntää. Kas-
vava nettomuutto, uudet rakennuspro-
jektit sekä pääkaupunkiseutua korkeam-
mat tuottotasot tekevät alueesta hyvin 
kiinnostavan. Suuri kysyntä on heijastu-
nut suoraan tarjontaan. Vuosina 2018 ja 
2017 kaupunkiin valmistui yhteensä yli 
340 000 kerrosneliömetriä uutta asuin-
kerrostalokantaa, kun vuosina 2015 ja 
2016 uutta asuinkerrostaloalaa valmis-
tui yhteensä noin 210 000 kerrosneliö-
metriä.

Kesän aikana solmituissa suuremmissa 
asuntoportfoliokaupoissa kohteita 
sijaitsi myös Tampereella. Erikoissijoi-
tusrahasto OP-Vuokratuotto osti Lähi-
Tapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy:n 
hallinnoimalta rahastolta kymmenen 
kohdetta, joista osa sijaitsee Tampe-
reella. Catella Wohnen Europa -rahasto 
osti kuusi asuinkohdetta Fennialta ja 
Henki-Fennialta.

Toisaalta kiinteistömarkkinoiden odot-
tava tunnelma näkyy myös asuntoseg-
mentissä uudisrakentamisen varovai-
suutena. Uusiin hankkeisiin ei lähdetä 
mukaan yhtä nopeasti, ja investointi-
päätökset venyvät.

Kaiken kaikkiaan Tampereella on näh-
tävissä sama ilmiö kuin koko Suomen 
kiinteistömarkkinoilla – prime-kohteista 
on pulaa. Niin vuokralaiset kuin sijoitta-
jatkin ovat valmiita maksamaan entistä 
kovempaa hintaa hyvistä tiloista ja koh-
teista, mutta sopivia kohteita ei ole tar-
jolla riittävästi.

Merkittävänä kasvu-
keskuksena Tampereen 
seudun asuntomarkki-
noihin kohdistuu suurta 
sijoittajakysyntää.
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TALOUDEN VAHVA VIRE 
VARSINAIS-SUOMESSA AUTTAA 
KIINTEISTÖMARKKINOITA
Varsinais-Suomen taloudellinen kasvu 
on jatkunut voimakkaana. Vetovoima 
on vahvaa sekä tuotannon että asumi-
sen saralla. Muutosta on vetänyt erityi-
sesti telakkateollisuus, jonka tilauskanta 
ulottuu vuosiin 2025–2026 asti. Kasvu 
on ollut laaja-alaista, ja se on synnyttä-
nyt kerrannaisvaikutuksia myös muille 
teollisuuden alueille, kuten kemian-
alalle ja teknologiateollisuuteen, jotka 
työllistävät jo yli 10 000 ihmistä Turun 
seudulla ja lähiympäristössä. Työllisyys-
aste on ollut voimakkaassa kasvussa, ja 
Lounais-Suomen alueelle ennustetaan 
syntyvän noin 30 000 uutta työpaikkaa 
lähivuosina. Näistä telakkateollisuuden 
tarve on jo noin 10 000. 

Kasvun jatkumiseksi tarvitaan muun 
muassa infran rakentamista, uusia toi-
mitiloja sekä teknillisen tutkimuksen 
ja koulutuksen lisäämistä. Nopeutettu 
junayhteys Turun ja Helsingin välillä eli 
niin sanottu tunnin juna ja muut jouk-
koliikenneratkaisut luovat pohjaa koko 
seutukunnan kehittymiselle ja ovat tär-
keitä tulevaisuudessa myös kiinteistöjen 
kehittämisen, sijoittumisen ja arvonnou-
sun kannalta.

KAUPANKÄYNTI JATKUU 
AKTIIVISENA
Pääkaupunkiseudun tuottovaatimus-
ten lasku ja korkeammat tuotto-odotuk-
set suuntaavat sijoituskysyntää muihin 
maakuntiin ja niiden kasvukeskuksiin. 
Yhdessä vahvan talouskasvun kanssa 
tämä on tehnyt Turun seudun erittäin 
houkuttelevaksi kiinteistösijoittajien 
näkökulmasta. Kaikki kiinteistöt eivät 
suinkaan mene kaupaksi, vaan kiinteis-
tömarkkina on edelleen polarisoitunut: 
hyvät kohteet kiinnostavat. Ostajat ovat 
hintatietoisia ja on muistettava, että 
Turun prime-kohteet kilpailevat osin 
samoista ostajista muiden yliopistokau-
punkien kanssa. Kaupankäynnin volyy-
min odotetaan kuitenkin kasvavan viime 

vuodesta kaikissa kiinteistötyypeissä. 
Kiinnostavia kohteita ostomielessä ovat 
ainakin uudet toimistotilat prime-alu-
eilla, hotellit, logistiikkakiinteistöt ja 
kokonaiset asuinkerrostalot.

Conficap Oy osti Torinkulman kiinteistön 
Turun Kauppatorin varrelta ja Lasikuu-
tio-nimisen toimistotalon Raision kes-
kustasta yksityiseltä kiinteistösijoitta-
jalta jo heti vuoden alussa. Hartela Oy 
myi United Bankersin Erikoissijoitus-
rahastot UB Suomelle rakentamansa 
Skanssissa sijaitsevan liike-, toimisto- ja 
palvelutiloja käsittävän monitoimikiin-
teistön. Turun keskustassa sijaitseva 
Kivikukkaron kiinteistö myytiin Vonto-
bel Sustainability Real Estate Europe 

-rahastolle. Entinen pankkirakennus on 
saneerattu laadukkaaksi liike-, toimisto- 
ja sairaalatilakokonaisuudeksi. Vuokra-
kartio Oy osti Varmalta osoitteessa Itäi-
nen Rantakatu 60 sijaitsevan liike-, toi-
misto- ja kuntosalitilaa käsittävän kiin-
teistökokonaisuuden.

LIIKETILOJEN PAINOPISTE 
MUUTTUMASSA POIS TORIN 
YMPÄRILTÄ
Kuten muissakin Suomen kaupungeissa, 
myös Turussa ydinkeskustan vetovoima 
on ollut hiipumaan päin. Pieniä erikois-
kaupan liikkeitä on lopettanut, ja isot 
ravintolat ovat pääosin kadonneet eri-
tyisesti Kauppatorin ympäristöstä. Tyh-
jien liiketilojen määrä on kasvanut. Tori-
parkin rakentaminen ja Linnankadun 
siirtyminen joukkoliikennekaduksi ovat 
siirtäneet ihmisvirtoja pois Kauppato-
rin alueelta lähemmäs jokirantaa. Uusia 
ravintoloita on perustettu varsinkin 
Aurajoen lähistölle. Hansakortteli pitää 
edelleen pintansa ydinkeskustan merkit-
tävimpänä kauppapaikkana. Brändiliik-
keiden seuraava vaihtoehto Hansan jäl-
keen ovat keskustan ulkopuoliset kaup-
pakeskukset, erityisesti Mylly ja Skanssi. 
Keskustan kävelykatu on myös säilyttä-
nyt asemansa hyvänä liikepaikkana, ja 
se on kerännyt varrelleen varsinkin baa-
reja ja ruokapaikkoja.

Turun seudun voimakas taloudellinen kasvu on näkynyt kiinteistömarkkinoiden 
vilkastumisena. Kaikki merkit viittaavat siihen, että myös kuluvasta vuodesta 
tulee vireä. Turun kiinteistömarkkinat nähdään tällä hetkellä erittäin mielen-
kiintoisina.

TURKU
TALOUSKASVU VAUHDITTAA KIINTEISTÖMARKKINOITA
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Liiketilavuokrien kehitysodotukset ovat 
korkeimmat Skanssin alueella ja Hauni-
sissa, jonne muun muassa Rusta avaa 
syksyllä ensimmäisen liikkeensä Suo-
messa todennäköisesti Hong Kongin 
nimen alla. Turun keskustan alueella 
odotukset ovat pessimistisempiä; Kaup-
patorin myllerrys, hotelli Hamburger 
Börsin purku ja uudisrakentaminen sekä 
asiakasvirtojen suunnan muutos ovat 
aiheuttaneet sydämen tykytystä kes-
kustan alueen liiketilojen vuokralaisille. 
Myös verkkokaupan kehitys tuo osal-
taan epävarmuutta liiketilojen ylle. Lii-
kekiinteistöjen osalta odotetaankin, että 
tuottovaatimukset tulevat nousemaan ja 
vuokratasossa saattaa olla lievää laskua.

TOIMISTOTILOJEN VUOKRALAIS-
KYSYNTÄ SUURTA
Toimistojen vajaakäyttöaste on pudon-
nut noin 7 prosentin tasolle. Laaduk-
kaan toimistotilan kysyntä on kasvanut 
tarjontaa enemmän. Kupittaan alue on 
käytännössä lähes täynnä, ja Turun kes-
kustan alueelta on vaikea löytää moder-
nia, jäähdytettyä toimistotilaa. Pelkällä 
alhaisella vuokrahinnalla ei voi enää kil-
pailla, vaan tiloilta vaaditaan laatua, toi-

mivuutta ja viihtyisää ympäristöä, mikä 
tarkoittaa sekä tilan fyysistä sijaintia 
että palvelutarjontaa ja verkostoitumis- 
ja yhteistyömahdollisuuksia. 

Vanhaa toimistotilaa on poistunut mark-
kinoilta asuntokonversioiden kautta, ja 
uutta toimistotilaa on rakennettu var-
sin nihkeästi. Tosin Kupittaalle on raken-
teilla Veritaksen uusi pääkonttori sekä 
Turun ammattikorkeakoulun kampusra-
kennus, joissa kummassakin on vuokrat-
tavana toimistotilaa myös ulkopuolisille. 
Nordea ilmoittikin perustavansa uuden 
150 henkilön call center -yksikön juuri 
Veritaksen pääkonttorirakennukseen. 
Kupittaan alueella on jäljellä enää muu-
tama rakennuskelpoinen tontti, ja toi-
mistorakentaminen tulee laajenemaan 
radan toiselle puolelle Itäharjun alueelle, 
jossa on myös mahdollisuus tavallista 
korkeampaan rakentamiseen. Laaduk-
kaiden toimistotilojen osalta kysynnän 
odotetaan jatkuvan vahvana ja vuokra-
tasojen nousevan kautta linjan erityi-
sesti Kupittaan alueella ja Turun kes-
kustassa. Turkuun syntynee toimistojen 
osalta lisää uudisrakentamista ja tuotto-
vaatimukset laskevat prime-alueilla.

LOGISTIIKKATILOJEN RAKENTA-
MINEN EI VASTAA KYSYNTÄÄ
Turun seudulla logistiikkatilat ovat 
pääosin täynnä, ja uudisrakentami-
sen tarve on suuri; uusille logistiikka-
tiloille riittää kysyntää. Vuokrauksen 
osalta ongelmana on, että toiminta on 
pienikatteista eikä vuokralainen välttä-
mättä pysty maksamaan uudisraken-
nuksen vaatimaa vuokratasoa. Tuo-
tanto- ja varastotilojen osalta tilanne 
on samankaltainen, sillä varsinkin suu-
rista tiloista on pulaa, ja käytännössä 
monelle yritykselle muutto suurempiin 
tiloihin tarkoittaa lisä- tai uudisrakenta-
mista. Tuotanto-, varasto- ja logistiikka-
tilojen rakentamista on toki käynnissä. 
Muun muassa Schenkerin uuden noin 
20 000 neliön logistiikkatilan rakenta-
minen Liedon Avannin alueelle on alka-
nut, mutta kokonaisuutena uudistuo-
tanto ei vielä vastaa kysyntää. Laaduk-
kaiden ja sijainniltaan hyvien tuotanto-, 
varasto- ja logistiikkatilojen tuottovaati-
musten odotetaan laskevan ja vuokraus-
kysynnän säilyvän vahvana.

Vesa Eronen
Regional Director

Newsec
040 552 9054

vesa.eronen@newsec.fi

UUDISRAKENTAMINEN 
VASTANNUT PATOUTUNEESEEN 
VUOKRA-ASUNTOKYSYNTÄÄN
Positiivinen rakennemuutos näkyy 
myös asuntomarkkinoilla. Vuonna 2017 
Turussa valmistui asuinkerrosalaa noin 
60 000 neliötä ja vuonna 2018 jo 140 
000 neliötä. Osaltaan tässä on purettu 
patoutunutta kysyntää, ja rakentamisen 
tahti tulee arvioiden mukaan tasaantu-
maan. Turun kaupungin väkiluku kasvaa 
noin 2 000 asukkaalla vuodessa, mutta 
kasvun odotetaan kiihtyvän. Vuoteen 
2030 mennessä kaupungin väkiluvun 
arvioidaan kasvavan 20 000–30 000 
henkilöllä. 

Vuokra-asuminen on Turussa yleisin 
asumismuoto, ja sen kasvun odotetaan 
jatkuvan. Vuoden 2019 ensimmäisellä 
puoliskolla vapaarahoitteisten vuokra-
asuntojen vuokrat nousivat eniten juuri 

Turussa, ja usko vuokratason nousuun 
on edelleen vahvaa, joskin maltillisem-
paa kuin aiemmin. Uudet, laadukkaat 
asunnot toki nostavat keskimääräistä 
vuokratasoa. Ensimmäisen vuosipuolis-
kon lopussa näytti siltä, että yksiöiden 
vuokratason nousu olisi pysähtynyt, 
mutta kaksioissa se jatkuisi edelleen. 
Uusien opiskelijoiden asunnontarve syk-
syn alussa tulee näkymään tilastoissa 
todennäköisesti yksiöidenkin vuokrata-
son nousuna.

Vuoden 2019 aikana valmistuu useita 
uusia vuokrakerrostaloja, joissa raken-
nuttajina on suuria institutionaalisia 
sijoittajia. Menossa on useampia kaa-
vahankkeita, joista suurimpia ovat Lin-
nakaupunki, Pukkilan alue, Itäharjun 
kampus ja tiedepuisto sekä Heikkilän 
kasarmin alue. Turku on edelleen asun-
tosijoittajan näkökulmasta erittäin kiin-

nostava. Kaikki merkittävät tunnusluvut, 
kuten työllisyys ja muuttoliike ovat Var-
sinais-Suomessa positiivisia, ja kasvu- ja 
arvonnousupotentiaalia löytyy edelleen.
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OULU

Vahvat kauppakeskittymät hyvien lii-
kenneyhteyksien varrella etäällä keskus-
tasta vetävät asiakkaita puoleensa. Kes-
kustassa eri toimijat, kiinteistönomista-
jat mukaan lukien, ovat tehneet töitä 
viihtyisyyden lisäämiseksi. Myös Oulun 
kaupunki on tehnyt investointeja kehit-
tämällä muun muassa joukkoliikenteen 
sujuvuutta sekä tuomalla kaupunkipyö-
rät Oulunkin katukuvaan.

KIINTEISTÖMARKKINOILLA ODOTTAVAT TUNNELMAT

Kauppakortteli Pekurin omistajanvaih-
doksen myötä keskustassa eletään odot-
tavissa tunnelmissa. Pekurin osti kesä-
kuussa Erikoissijoitusrahasto Trevian 
Suomi Kiinteistöt I. Kaikki korttelissa 
tyhjäksi jääneet tilat eivät jatkossa var-
mastikaan tule palvelemaan liiketiloina, 
vaan odotettavissa on lisää tasokasta 
toimistotilaa ydinkeskustaan. Parhaassa 
tapauksessa tiloihin muodostuu omalei-
mainen keskittymä, joka lisää keskustan 
elinvoimaisuutta.

TOIMISTOTILOILLA 
ON KYSYNTÄÄ
Oulun ydinkeskustan toimistotilamark-
kinoita leimaa kasvavissa määrin kysyn-
nän ja tarjonnan huono kohtaaminen. 
Hyvätasoisille toimistotiloille on kysyn-
tää, ja autopaikkojen merkitys yritys-
ten sijoittumisessa nousee jatkuvasti 
esille vuokrausneuvotteluissa. Prime-
kohteiden bruttoneliövuokrat ovat noin 
20 euron luokkaa, mutta vuokrasopi-
muksiin sisältyy usein erilaisia palveluja, 

mikä vaikeuttaa lukujen tulkintaa. Joka 
tapauksessa parhaiden toimistokoh-
teiden vuokrataso on noussut niukasti 
muutaman viime vuoden aikana.

Technopoliksen ydinkeskustan koh-
teen laajennus valmistuu vuoden 2020 
ensimmäisellä neljänneksellä ja tuo vaih-
toehtoja markkinoille. Muutaman seu-
raavan vuoden ajan keskustan toimis-
totilamarkkinoita muokkaa merkittä-
västi Verohallinnon siirtyminen toisaalle 

uuden oikeustalon rakennustöiden tieltä 
Torikadulta. Myös TE-toimisto muutta-
nee uusiin tiloihin, joten isoille tilakoko-
naisuuksille on kysyntää.

Danske Bankin muutto Rotuaarin kul-
malta Torinrantaan antaa mahdollisuu-
den kehittää entisestä pankkitalosta 
modernia toimitilaa. Muutostyöt Kirk-
kokatu 13:ssa sijaitsevassa arvotalossa 
käynnistyvät syksyllä 2019. Muutostöi-
hin on arvioitu investoitavan viidestä 
kymmeneen miljoonaa euroa. 

Ydinkeskustan ohella uutta toimistotilaa 
on valmistumassa Limingantulliin, jonne 
on rakenteilla Laptin tuottamana 5 500 
neliötä toimistotilaa. Kohteeseen tulee 
lisäksi lounasravintola sekä runsaasti 
parkkipaikkoja. Sijainti muutaman kilo-
metrin päässä ydinkeskustasta aivan 
eteläisen pääväylän varrella antaa hyvät 
lähtökohdat vuokraukselle. Limingan-
tullin Veturin nimellä kulkeva kohde on 
Laptin mukaan saatu vuokrattua hyvän 
kysynnän ansiosta, ja vapaana on alle 
20 prosenttia vuokrattavista tiloista. 

Oulussa eletään monella rintamalla odottavissa tunnelmissa. Keskustan 
lukuisat korttelikehityshankkeet odottavat tuloaan, samoin Torinrannan 
TerwaTower- ja Allas Sea Pool -hankkeet. Monta hanketta on kuitenkin 
saanut tuulta alleen ja rakennustöitäkin on päästy osittain aloittamaan.

Hotellien käyttöasteiden on uutisoitu olevan maan kärkiluokkaa, ja kau-
pungin asema vuokra-asuntomarkkinassa koetaan vahvana – lisäksi 
logistiikasta haetaan kilpailuvalttia. 
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jun asuinalueen kupeeseen yritysalu-
een. Kaupungin koillispuolella Ruskossa 
Kesko laajentaa Citymarketia lähes  
3 000 neliöllä. Marketin etuosaan tulee 
myös muutamia yksittäisiä liiketiloja.

MERKITTÄVIÄ LOGISTIIKKA-
INVESTOINTEJA ODOTETTAVISSA
Oulun syväväylän ruoppaus valmistui 
loppuvuodesta 2018, ja uuden 12,5 met-
rin laivaväylän odotetaan kiihdyttävän 
Oulun logistiikka-alan kehitystä. Suun-
niteltujen ratahankkeiden toteutuessa 
Oulu sijoittuu maantie-, raide- ja meri-
kuljetusten näkökulmasta palvelemaan 
koko Pohjois-Suomen tarpeita. 

Merkittäviä logistiikkainvestointeja 
on odotettavissa lähitulevaisuudessa 
Takalaanilan ja Oritkarin alueille. Part-
nera on julkaissut suunnittelevansa  
10 000 – 15 000 neliön logistiikkakes-
kuksen rakentamista Oulun satamaan. 
Oritkarin heikkoon tonttitarjontaan saa-
daan kohennusta, kun Poikkimaantie lin-
jataan uudelleen osittain meren päälle 
ja vanhan ja uuden tien väliin jäävä alue 
avautuu rakentamiselle.

HOTELLIHANKKEET ETENEVÄT
Oulussa viime aikoina paljon puhutut-
taneet hotellihankkeet ottavat askelia 
eteenpäin. Torinrantaan kaavailtu Tori-
hotelli on saanut jatkoajan hankkeen 
valmistumiselle maanvuokrasopimuk-
seensa, ja rakennustyöt on aloitettu. 
Hankkeen piti alun perin valmistua vii-
meistään kesällä 2019. Valmistuttuaan 
hotelli tarjoaa keskeiselle paikalle 130 
huonetta majoituskapasiteettia.

Torinrannassa 1970-luvulla valmistunut 
nykyinen Radisson Blu -hotelli kokee 
merkittävän korjausinvestoinnin syk-
syllä 2019. Yli 200 huoneen hotelli sul-
jetaan kokonaan noin vuoden kestävän 
remontin ajaksi. Oulunsalossa lento-
aseman viereen kaavailtu 175 huonetta 
käsittävä lentokenttähotelli on saanut 
rakennusluvan, ja rakennustöiden on 
kerrottu alkavan vielä kuluvan vuoden 
aikana.

Kaupungin pohjoispuolella uuden Rita-
väyläksi nimetyn kaupan ja palveluiden 
alueen asemakaavoitus on valmistu-
massa ensi vuonna, ja se tuo Ritahar-

Jaakko Ervasti
Regional Manager

Newsec 
040 651 6343

jaakko.ervasti@newsec.fi

ASUINRAKENTAMINEN JATKUU 
AKTIIVISENA
Oulussa asuntotuotanto jatkunee kii-
vaana keskustan lähialueilla. Oulun seu-
dun koulutuskuntayhtymä Osekk on 
myynyt Myllytullista entisen oppilaitos-
tontin kevättalvella 2019 Skanskalle ja 
Lehto Asunnoille. Kortteliin muodos-
tuu usean sadan asunnon kokonaisuus. 
Ensimmäisten asuntojen on arvioitu val-
mistuvan loppuvuodesta 2020. Toinen 
mielenkiintoinen asuntokorttelihanke 
keskustan tuntumassa on Vaaranpiha-
korttelin uudelleen rakentaminen. Kort-
teliin on suunniteltu maamerkiksi 16-ker-
roksinen asuinrakennus ja yhteensä 250 
asunnon kokonaisuus. YIT osti huhti-
kuussa Partnera Oy:ltä entisen Oulun 
Puhelimen kiinteistön. Kohteen voi-
massa oleva asemakaava sallii yhteensä 
18 300 kerrosneliötä asuinrakentamista. 

Alppilan bulevardin nimellä kulkeva 
mittava kehityshanke kaupungin ja yli-
opistoalueen välissä alkaa käynnistyä. 

Välivainion Galaksiksi ristityn hank-
keen ensimmäisestä vaiheesta on tehty 
yhteistoimintasopimus Rakennusliike 
Laptin kanssa. Ensimmäinen vaihe 
käsittää 8 700 neliötä AK-rakennusoi-
keutta. Hanke tulee olemaan mielen-
kiintoinen myös vuokra-asuntomarkki-
noiden osalta erinomaisen sijaintinsa 
sekä hyvien kulkuyhteyksien ja yhteis-
toimintasopimukseen johtaneen kilpai-
lun vaatimusten takia. Laptin kilpailu-
työn suunnitelmiin kuului muun muassa 
tutkimus uuden asuinalueen brändä-
yksestä, pysäköintiratkaisujen kehittä-
mistä sekä selvitys tulevaisuuden tieto-
verkkoratkaisuista ja rakenteiden antu-
roinneista.

Uudistuotanto aiheuttaa kasvavissa 
määrin haasteita vanhempien asunto-
jen vuokramarkkinoille. Vanhojen väl-
jästi mitoitettujen asuntojen osalta jou-
dutaan huoneistojen tasoa nostamaan 
vuokrattavuuden säilyttämiseksi, eikä 
hinnan laskeminenkaan ole vuokratta-

vuuden takeena. Vielä muutama vuosi 
sitten vuokralaisten edellytyksinä olleet 
sauna ja iso parveke eivät enää ole sel-
viä kilpailuvaltteja. Asiantuntevalla ja 
tehokkaalla palvelulla on yhä enemmän 
merkitystä vuokralaisten löytämiseksi.

Samalle tontille on mahdollista raken-
taa toinen 5 000 neliön toimistoraken-
nus. Sen aloituksesta ei ole vielä tehty 
päätöstä.

Limingantullissa Alasintiellä merkittävä 
hanke on joutunut vastatuuleen, kun 
siellä jo vuokrausvaiheessa olleen toi-
sen vaiheen toteutusta on päätetty siir-
tää. Aiemmin kohteen on kerrottu val-
mistuvan loppuvuodesta 2019.

Oulun ydinkeskustan 
toimistotilamarkkinoita 
leimaa kasvavissa mää-
rin kysynnän ja tarjon-
nan huono kohtaaminen. 
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JYVÄSKYLÄSSÄ KIINTEISTÖ-
OMISTUKSIEN KESKITTYMINEN 
JATKUU
Kaupankäynti Jyväskylän kiinteistö-
markkinoilla on ollut viime vuosina 
aktiivista. Keskustan alueella on myyty 
useita maamerkkikiinteistöjä, ja viime-
aikainen trendi kiinteistöomaisuuden 
keskittymisestä on jatkunut. Aktiivi-
sin ostaja vuoden 2019 aikana on ollut 
pörssilistatun Investors Housen Oyj:n 
vuodenvaihteessa perustama kiinteistö-
rahasto IVH Kampus Ky. Rahaston osta-
miin kohteisiin kuuluvat Nordean talona 
tunnettu kiinteistö osoitteessa Kaup-
pakatu 18, vanhana Pohjola-talona tun-
nettu KOy Vapaudenkatu 48–50, KOy 
Kävelykatu 18 sekä KOy Jyväskylän 
Kävelykatu 37. Kohteiden yhteiskaup-
pahinta oli yli 40 miljoonaa euroa.

Myös Trevianin hallinnoima erikoissijoi-
tusrahasto Trevian Suomi Kiinteistöt I 
on kasvattanut omistuksiaan Jyväsky-
lässä. Heinäkuun alussa tehdyllä kau-
palla rahasto osti Matkakeskuksen kau-
pungin omistamalta Jyväs-Parkki Oy:ltä. 

kuussa kaupunki ja rakennusliike Lehto 
perustivat kiinteistö- ja hallinnointiyhtiöt 
viemään hanketta eteenpäin. Rakennus-
suunnittelu on tällä hetkellä loppusuo-
ralla, ja syksyllä rahoitusneuvottelut on 
tarkoitus käynnistää uudelleen.

Kaupungilla on halu kehittää Eteläpor-
tin alueelle Moventasin ympärille Euroo-
pan modernein valmistavan teollisuuden 
digitaalinen palvelukeskittymä vuoteen 
2030 mennessä. Toinen kasvava teolli-
suuden ja logistiikan keskittymä Jyväs-
kylässä on Itäinen Palokärki, jonne kau-
punki on kaavoittanut yli 50 000 kerros-
neliömetriä teollisuus-, varasto- ja tuo-
tantotiloja.

LAHDESSA AKTIIVISET 
ASUNTOMARKKINAT
Suuret kaavoitushankkeet Lahdessa 
keskittyvät asuinrakentamiseen. Kau-
pungissa on käynnissä useita merkittä-
viä asuinrakennushankkeita esimerkiksi 
Radanvarren, Hennalan, Niemen sekä 
Sopenkorven alueilla. Lahden suurin 

Lisäksi rahasto osti paikallisilta sijoitta-
jilta Savelassa sijaitsevan Jyväskylän 
Energian entisen toimitalon sekä sen 
viereisen talon. 

Toimistomarkkinoilla suurin kysyntä 
kohdistuu tällä hetkellä pienempiin toi-
mistokokonaisuuksiin eikä suuria toi-
mistovuokrauksia ole nähty. Kankaan 
alueella kysyntä on ollut jonkin verran 
oletettua heikompaa. 

Asuntorakentaminen on hieman rauhoit-
tumaan päin ja keskittyy tällä hetkellä 
keskustaan, jossa on käynnissä useita 
täydennysrakennushankkeita. Kaupun-
gin tavoitteena onkin kasvattaa keskus-
tan asukaslukua merkittävästi vuoteen 
2030 mennessä. Vuokralaiskysynnän 
painopiste on myös siirtymässä keskus-
taan, joka on opiskelijoiden keskuudessa 
halutuin asuinalue.

Jyväskylän suurin kehityshanke Hip-
pos2020 koki keväällä takaiskun, kun 
yksi sen päärahoittajista, Fennia, 
ilmoitti vetäytyvänsä hankkeesta. Kesä-

JYVÄSKYLÄ

ROVANIEMI

KUOPIO



NEWSEC KIINTEISTÖMARKKINAKATSAUS SYKSY 2019 41SUOMEN KIINTEISTÖMARKKINAT: MUU SUOMI

käynnissä oleva hanke on valtatie 12 ete-
läinen kehätie, joka tulee muuttamaan 
kaupungin liikennevirtoja. Rakennustöi-
den on tarkoitus valmistua vuoden 2020 
loppuun mennessä. 

Lahden transaktiomarkkinoiden paino-
piste on pääosin asuntokohteissa. Kau-
pungissa vuokra-asuntokohteet ovat 
vaihtaneet omistajaa tasaiseen tahtiin. 
Suurin osa kaupoista on tapahtunut 
kotimaisten toimijoiden välillä. Ulkomai-
nen sijoittajakysyntä on myös kasvanut, 
ja vuodesta 2018 lähtien kaupungissa 
myydyt toimitilakohteet ovat päätyneet 
ulkomaiseen omistukseen.

KUOPION KASVUN KÄRKENÄ 
SAVILAHTI
Tasaisesta väestönkasvusta nauttiva 
Kuopio suuntaa kasvuaan Savilahden 
alueelle. Alue tunnetaan tällä hetkellä 
Itä-Suomen yliopistosta sekä toimistoti-
loista, mutta kaupungin kärkihankkeena 
alueesta on tarkoitus kehittyä yhteensä 
7 000 opiskelijan, 7 000 työpaikan ja  
8 000 asukkaan uudenlainen älykkäiden 
ratkaisujen kaupunginosa vuoteen 2030 
mennessä.

Savilahden lisäksi Kuopion asuntora-
kentaminen tulee keskittymään Möly-
mäkeen. Ammattikoulun siirtyessä 

Savilahteen 2020-luvulla alue vapautuu 
asuinrakentamiselle. Tulevaisuudessa 
alueella arvioidaan asuvan noin 3 000 
ihmistä. Ensimmäisten kerrostalojen 
rakennustyöt ovat tällä hetkellä käyn-
nissä ja valmistunevat vuoden 2020 
aikana.

Kuopiossa viimeisen 12 kuukauden 
aikana tapahtuneet asuntotransaktiot 
ovat olleet kotimaisten sijoittajien väli-
siä. Myyjänä on useammassa kaupassa 
ollut kaupungin vuokrataloyhtiö Niiralan 
Kulma, kun taas ostajia ovat olleet yksi-
tyiset sijoittajat ja asuntorahastot. 

Kokonaisuudessaan rakentaminen on 
tällä hetkellä vireää Kuopiossa. Kes-
kustan ilmakuvaa muokkaavan Kuopion 
Portti -hankkeen ensimmäinen vaihe 
valmistuu kuluvan vuoden lopulla. Hank-
keen niin sanotun A-vaiheen yhteensä  
3 484 neliön liike- ja toimistotilojen 
vuokralaisia ovat muun muassa Mat-
kahuolto, Rautakirja, Sweco ja Kesko. 
A-vaiheen toimistotilat ovat täyteen 
vuokrattuja, mutta yksittäisiä liiketi-
loja on vielä vapaana. Elite Alfred Berg 
Vuokratuotto Erikoissijoitusrahasto on 
ostanut edellä mainitut liike- ja toimis-
totilat maaliskuussa 2019 julkaistulla 
kaupalla.

Merkittävin suunnitteilla oleva teollisuu-
den investointi Kuopion alueella on Finn-
pulp Oy:n havusellutehdashanke Sorsa-
salossa. Hankkeen kokonaisinvestoinnit 
ovat noin 1,5 miljardia euroa, ja raken-
nusvaiheen työllisyysvaikutukseksi arvi-
oidaan noin 3 500 henkilöä.

LAPPEENRANNAN KESKUS-
TASSA ASUNTOJEN TÄYDENNYS-
RAKENTAMISTA
Monien muiden suomalaisten keskisuur-
ten kaupunkien tavoin Lappeenrannassa 
rakentaminen keskittyy asuinrakenta-
miseen ja painottuu keskustan alueelle. 
Kaupungissa keskustan rakentaminen 
on ollut hyvin aktiivista, ja ydinkeskus-
tan tiivistyminen jatkuu. Tällä hetkellä 
keskustan alueella on käynnissä kym-
menkunta kaavahanketta.

Lisäksi keskustan liepeillä Rakuuna-
mäen vuonna 2018 lopullisesti tyhjenty-
neen varuskunta-alueen kaavoitus pää-
osin asuinkäyttöön on pitkällä. Noin 30 
hehtaarin suunnittelualueen kaavoitus 
vastaa voimassa olevaa osayleiskaavaa 
sekä jo toteutunutta tilannetta. Kaava-
muutoksen myötä alueen kerrosala kas-
vaa noin 12 700 kerrosneliötä. 

Kuluneen vuoden merkittävin kiinteistö-
kauppa koski asuinkehityskohdetta. Eri-
koissijoitusrahasto Fennica Tontit osti 

helmikuussa keskustassa, osoitteessa 
Snellmaninkatu 12, sijaitsevan toimiti-
latontin. Tontilla on vuonna 1982 raken-
nettu liike- ja toimistorakennus, mutta 
voimassa oleva asemakaava sallii 5 750 
kerrosneliötä asuin- ja liikerakentamista. 
Nykyinen rakennus puretaan, mutta 
hankkeen aikataulu ei ole tiedossa.

VAASAN TOIMISTOMARKKI-
NOILLA SUURIA MUUTOKSIA 
Suurin kiinteistökehityshanke vuosiin 
käynnistyi Vaasassa kesäkuussa, kun 
Wärtsilän uusi Smart Technology Hub 
Vaskiluodossa sai rakennusluvan. Koh-
teen rahoittajana toimii SEB Leasing Oy, 
jonka kanssa Wärtsilä on tehnyt pitkäai-
kaisen leasing-sopimuksen rakennetta-
vista kiinteistöistä. Rakennustyöt alka-
vat syksyllä.

Keskusta koki viime vuoden lopulla piris-
tysruiskeen, kun kauppakeskus Espen 
avasi ovensa marraskuun lopulla. Se toi 
Vaasaan useita uusia muodin toimijoita, 
kuten New Yorkerin ja Halosen, mutta 
kilpailu vuokralaisista tulee kiristymään 
tulevaisuudessa. Wasa Groupin hallin-
noima rahasto WGF III on käynnistä-
nyt Kivihaassa osoitteessa Kvartsikatu 
2 sijaitsevan liikekiinteistön rakennus-
työt. Kaksikerroksisen ja 8 900 neliötä 
käsittävän kohteen toiseen kerrokseen 
tulee toimistotiloja ja pohjakerrokseen 
liiketiloja. Alueen vuokralaiskysyntä on 

hyvää, ja Kivihaka on pitkään ollut kes-
kustan lisäksi Vaasan kysytyimpiä liike-
tilan keskittymiä.

Wasa Groupilla on myös käynnissä mar-
raskuussa valmistuva GreenStar-hotel-
lihanke, joka lisää kaupungin hotellitar-
jontaa sadalla huoneella. Vaasan kes-
kussairaalan H-uudisrakennuksen raken-
nustyöt käynnistyivät kesällä. Noin  
37 000 kerrosneliömetriä käsittävän 
hankkeen kokonaiskustannukset ovat 
noin 141 miljoonaa euroa, ja tilat otetaan 
käyttöön vuonna 2022.

Asuinrakentaminen keskittyy kes-
kustaan ja sen lähialueille. Ravilaak-
soon tullaan kaavoittamaan yhteensä  
130 000 kerrosneliömetriä asuinraken-
nusoikeutta, ja alueesta on tarkoitus 
tulla 2 000–2 500 ihmisen koti. 

Kaupungin transaktiovolyymi on ollut 
edellisvuosia matalampi. Merkittävin 
kuluvan vuoden kiinteistökauppa toteu-
tettiin maaliskuussa, kun Suomen Yli-
opistokiinteistöt Oy myi Palosaaren 
kampuksella sijaitsevia rakennuksia 26 
miljoonan euron kauppahintaan Vaasan 
yliopistolle ja Vaasan kaupungille. Kau-
pan kohteena oli yhteensä kahdeksan 
rakennusta, joiden kokonaispinta-ala on 
noin 30 000 neliömetriä.

HÄMEENLINNAN KESKUSTAN 
TIIVISTYMINEN JATKUU
Kanta-Hämeen uuden keskussairaalan 
toteutuminen ei ole vahvistunut. Hank-
keen kehitysvaihe käynnistyi vuoden 
2018 kesällä, eikä toteutuspäätöstä ole 
vielä tehty. Kokonaiskustannusten on 
arvioitu olevan yli 350 miljoonaa euroa.

Asemarannan alueen rakentaminen jat-
kuu useita vuosia, minkä lisäksi Enge-
linrannan ensimmäinen asemakaava 
on luonnosvaiheessa. Vuoteen 2030 
saakka rakentuvalla asuinalueella tulee 
asumaan noin 2 600 hämeenlinnalaista. 
Merkittävin käynnissä oleva toimitila-
hanke on Huhtamäen uuden tuotanto-
laitoksen rakentaminen Käikälän teolli-
suusalueella. NREP:n omistaman koh-
teen on tarkoitus valmistua vuoden lop-
puun mennessä.

Aktia Henkivakuutus Oy sekä Kirkon Elä-
kerahasto myivät Keinusaaren alueella 
sijaitsevan Keinusaaren Toimistotalo I:n 
toukokuussa Erikoissijoitusrahasto eQ 
Hoivakiinteistöille. Vuosina 2010 ja 2011 
valmistuneen 6 300 neliön rakennuksen 
päävuokralaisena toimii terveydenhuol-
topalvelujen tuottaja Mehiläinen, jonka 
lisäksi rakennuksessa on muita terveys- 
ja yhteiskuntapalvelutoimijoita. 

VAASA

KUOPIOSEINÄJOKI

KUVA: WÄRTSILÄ
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SEINÄJOESTA KASVAMASSA 
POHJANMAAN LIIKETILA- 
KESKITTYMÄ
Pohjanmaan merkittävimmän liiketila-
hankkeen, Ideaparkin, avajaisia viete-
tään 14. marraskuuta. Kohteen vuokra-
usaste oli toukokuussa 95 prosenttia, ja 
vapaana oli vain muutamia pienempiä 
liiketiloja. Bruttoalaltaan 66 000 neliön 
kauppakeskuksessa on yli 100 liiketilaa, 
ja vuokralaisiksi tulee useita toimijoita, 
joita Seinäjoella ei ole aikaisemmin ollut. 
Kaupungin liiketilamarkkinoiden paino-
piste siirtyy pois keskustasta, ja kauppa-
keskus vaikuttaa koko Pohjanmaan liike-
tilamarkkinoihin. Seinäjoesta on kasva-
massa koko maakunnan selkeä liiketila-
keskittymä.

Myös kaupunkikeskusta kehittyy, ja 
uuden keskustorin avajaisia vietettiin 
huhtikuun lopulla. Kaupungin tavoit-
teena on kehittää keskusta-aluetta ja 
vahvistaa samalla koko Seinäjoen veto-
voimaa ja kilpailukykyä. Suunnitelmissa 

onkin kasvattaa keskustan asukaslukua 
merkittävästi lähivuosien aikana. Lisäksi 
Seinäjoen keskussairaalan kehitys jat-
kuu 2020-luvulle. Psykiatrinen sairaala 
muuttaa keväällä 2021 uuteen M-taloon, 
jonka pinta-ala on noin 25 000 neliötä. 

Kuluvan vuoden merkittävin kiinteistö-
kauppa koski Alfred Kordelinin säätiön 
omistamaa Seinäjoen oikeustaloa. Sää-
tiö myi kohteen helmikuussa Trevianin 
hallinnoimalle Trevian Suomi Kiinteistöt 
I -erikoissijoitusrahastolle. Pinta-alal-
taan 3 013 neliön kohde on vuokrattu 
oikeusministeriölle, ja siinä toimii Etelä-
Pohjanmaan käräjäoikeus.

ROVANIEMEN VUOKRA-
ASUNTOMARKKINAT TOIMIVAT 
TEHOKKAASTI
Rovaniemen vuokra-asuntomarkkinat 
käyvät kuumina. Ero on suuri esimer-
kiksi Ouluun, jossa rakentamisen val-
mistuttua kohteita ei välttämättä saada 

vuokrattua täyteen. Rovaniemellä koko-
nainen asuinrakennus saadaan usein 
täyteen vuokrattua jopa kaksi kuukautta 
ennen kohteen valmistumista.

Lapin matkailun kasvu heijastuu myös 
Rovaniemen kiinteistömarkkinoihin. 
Trevian suunnittelee Rovaniemen ydin-
keskustaan Antinkulman tontille 26-ker-
roksista hotellia, jonka yhteyteen tulisi 
myös modernia toimisto- ja kongressiti-
laa 8 000 neliön verran. 93 metrin kor-
kuiseen tornihotelliin on suunniteltu yli 
200 huonetta.

Lisäksi Senaatti-kiinteistöt on hake-
nut asemakaavamuutosta keskustassa 
osoitteeseen Koskenranta 3. Uuden kaa-
van myötä tontti voitaisiin pilkkoa osiin 
ja osia myydä rakennuksineen uusiin 
käyttötarkoituksiin. Yhtenä mahdolli-
suutena tontille voisi nousta myös uusi 
hotelli.

Kevään aikana Rovaniemellä tehtiin 
muutama kiinteistökauppa. Fastighets 
AB Esmero Retail Property myi viisi 
K-Rauta-liikekiinteistöä, joista yksi 
sijaitsi Rovaniemellä. Kohteet ostivat 
Kauko E. Naumanen Oy ja Kiinteistö Oy 
Naumanen perustettavien yhtiöiden 
lukuun. 

KEHYSKUNTIEN KIINTEISTÖ-
MARKKINOITA RUOKKII 
KASVANUT LOGISTIIKKAKYSYNTÄ 
Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin lukeu-
tuvat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, 
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuu-
sula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen. 

Logistiikkakiinteistöjen sijoittajakysyn-
nän kasvu on heijastunut kehyskuntien 
kiinteistömarkkinoihin. Kehyskunnat 
ovat kasvaneet viime vuosina Vantaan 
jälkeen merkittävimmäksi logistiikka-
keskittymäksi Etelä-Suomessa. Järven-
päässä on rakenteilla Lidlin vastaval-

Vuokra-asuntojen rakentaminen on 
säilynyt kehyskunnissa aktiivisena, ja 
rakenteilla on useita kymmeniä asun-
tokohteita. Asuntorakentamista ylläpi-
tää rautatieasemien läheisyydessä ole-
vien asuntokohteiden hyvä vuokralais-
kysyntä.

mistuneen logistiikkakeskuksen 12 500 
neliön laajennus, jonka on tarkoitus val-
mistua ensi kevään aikana. Lisäksi SOK 
laajentaa Sipoon Bastukärrissä logistiik-
katilojaan 19 000 neliöllä.

Kehyskuntiin on suunnitteilla useita 
uusia logistiikka-alueita. Tuusulassa 
Sunan alueen kaavoitus on alkamassa, 
ja sen lisäksi Kehä IV Focus -alue tulee 
kehittymään 2020-luvulla. Nurmijärvi ei 
ole vielä käynnistänyt Ilvesvuoren poh-
joisosan kaavoitusta. Usealla kehyskun-
nalla on hyvä logistiikkatonttitarjonta 
ja ne kilpailevatkin keskenään uusista 
logistiikkakäyttäjistä.

Merkittävimpiin kiinteistökauppoihin 
lukeutuu myös logistiikkakiinteistöjen 
kauppoja. Onvest myi toukokuussa Onni-
sen 40 000 neliön logistiikkakeskuksen 
Hyvinkäällä norjalaiselle Ness, Risan & 
Partnersille 65 miljoonan euron kauppa-
hintaan. Niinistönkadulla sijaitsevan koh-
teen kauppahinta oli 1 713 euroa neliöltä.

JÄRVENPÄÄ
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Kaupan ala elää tällä hetkellä voimak-
kaassa ja jatkuvassa muutoksessa. 
Kuluttajakäyttäytymisen muuttumi-
nen, verkkokaupan kasvu ja julkisten 
palveluiden siirtyminen kauppakes-
kuksiin lähelle kuluttajaa edellyttävät 
kaikilta alan toimijoilta kykyä sopeu-
tua ja reagoida nopeasti.

Kaupan alan monitahoinen ja muuttuva 
toimintaympäristö edellyttää niin kiin-
teistönomistajilta, kauppakeskusjoh-
dolta kuin vähittäiskaupan toimijoiltakin 
markkinoiden kehityksen aktiivista seu-
raamista ja rohkeutta uudistua mark-
kinamuutosten mukana. Kaupan alalla 
eri toimijoiden haasteena on myös kil-
pailun koveneminen. Useita kaupallisia 
uudishankkeita ja kauppakeskusten laa-
jennuksia on toteutettu viime vuosina, 
ja etenkin pääkaupunkiseudulle syntyy 
myös tulevina vuosina uusien kauppa-
keskushankkeiden myötä satojatuhan-
sia neliöitä uutta liiketilaa. 

KAUPPAKESKUKSET MYYNNIN 
KASVUN VETUREINA
Kauppakeskusten myynnit ovat kas-
vaneet nopeammin kuin kaupan alalla 
yleensä. Samalla kauppakeskukset ovat 
nostaneet markkinaosuuttaan ja vakiin-
nuttaneet rooliaan kaupanteon ja pal-
veluiden kohtaamispaikkana. Suomen 
Kauppakeskusyhdistyksen mukaan 

kauppakeskusten osuus Suomen vähit-
täiskaupan myynneistä oli 16,8 prosent-
tia vuonna 2018, kun kymmenen vuotta 
aikaisemmin osuus oli 13 prosenttia. 
Kauppakeskusten kokonaiskävijämää-
rien jatkuva yli kahden prosentin vuosi-
kasvu Suomessa viimeisen kymmenen 
vuoden aikana osoittaa, että kauppa-
keskuksille on riittänyt palvelukonsep-
tina kysyntää verkkokaupan kasvusta 
huolimatta.

Kauppakeskuksiin myös investoidaan 
tällä hetkellä voimakkaasti. Esimerkiksi 

pääkaupunkiseudulle rakentuu lähes 
200 000 neliötä uusia kauppakeskus-
tiloja vuoteen 2022 mennessä. Tämä 
tarkoittaa paitsi enemmän mahdolli-
suuksia kuluttajille myös tiukentuvaa 
kilpailua alalle. Vuokrattavien liiketilo-
jen määrän merkittävä kasvu lisää kil-
pailua vuokralaisista ja haastaa kauppa-
keskuksia ja muita kaupan keskittymiä 
erottautumaan. Jokainen kauppakeskus 
on yksilöllinen kokonaisuus, joka raken-
tuu sijainnin, koon, fyysisten puitteiden 
ja vuokralaismixin pohjalle. Nämä tekijät 
ratkaisevat, onko keskus riittävän hou-
kutteleva pärjätäkseen kilpailluilla mark-
kinoilla.

Kuluttajakäyttäytymisen muutokset vai-
kuttavat kaikkiin kaupan alan toimijoihin. 
Esimerkiksi kauppakeskuksilta kuluttajat 
hakevat ostosmahdollisuuksien lisäksi 
palveluita ja elämyksiä. Ravintola- ja 
kahvilapalvelut sekä erilaiset vapaa-
ajan aktiviteetit ovat kauppakeskuksissa 
yhä suuremmassa roolissa. Myös julki-
sia palveluita tuodaan kauppakeskuksiin 
lähemmäs kuluttajia, mikä luo kauppa-
keskuksista alueellisia keskuksia. Verk-
kokaupan kasvu, tavaroiden kuluttami-
sen väheneminen sekä kiertotalous ovat 
nousevia trendejä, joiden vaikutukset 
koko toimialaan eivät vielä kokonaisuu-
dessaan ole nähtävissä.

Uudet kauppakeskukset ja olemassa ole-
vien keskusten laajentaminen vaikutta-
vat kivijalkamyymälöiden ja paikallisten 
pienempien ostoskeskusten mahdolli-
suuksiin, kun suuremmat kaupan kes-
kittymät korostuvat. Toisaalta samaan 
aikaan yhä tärkeämpään rooliin nouse-
vat asioinnin helppous ja nopeus eten-
kin päivittäisten asioiden hoidossa. 
Tällä hetkellä kauppakeskuksilta vaadi-
taan houkuttelevaa konseptia, nykyai-
kaista brändiä, hyvää saavutettavuutta 
ja monipuolisia arjen palveluja. Menes-
tymisen avaintekijöinä ovat kuluttajan 

ymmärtäminen, erottuminen sekä oman 
kohderyhmän ja vaikutusalueen määrit-
täminen – ylipäätään muutoksessa elä-
minen yhteiskunnan mukana.

KIINTEISTÖNOMISTAJALTA 
VAADITAAN AKTIIVISTA 
OMISTAJUUTTA
Kaupan alan muutokset heijastuvat vää-
jäämättä myös kiinteistönomistajien 
toimintaan. Menestyminen nykypäivän 
alati kovenevassa kilpailussa vaatii muu-
toksen hyväksymistä, valmiutta inves-
tointeihin ja aktiivista omistajuutta. Kai-
ken pohjalla on hyvä suunnittelu, varau-
tuminen alkuvaiheen haasteisiin sekä 
uskallus tehdä ratkaisuja, jotka tuke-
vat omaa kaupan kokonaisuutta ja sen 
kehittämistä. Tiloja ei tule täyttää vain 
täyttämisen vuoksi, vaan potentiaalisia 
vuokralaisia täytyy tarkastella kriitti-
sesti ja valita ne, joille omassa konsep-
tissa nähdään menestysmahdollisuuksia. 
Myös vuokralaistyytyväisyyden ylläpitä-
miseen tulee panostaa, jotta konseptia 
on mahdollista kehittää pitkäjänteisesti.

Kaikkia kaupan alan toimijoita yhdis-
tävät samat uhat ja mahdollisuudet. 
Luovuudella, aktiivisella yhteistyöllä 
ja vuoropuhelulla on mahdollista saa-
vuttaa toimivia ratkaisuja ja menesty-
viä konsepteja eri puolille maata. New-
secin kokenut tiimi tuo kokonaisuuteen 
ammattilaisen näkemykset kiinteistölii-
ketoiminnan ja kaupan alan kaikista osa-
alueista – kauppakeskusjohtamisesta ja 
kaupallisesta konsultoinnista aina käyt-
täjän näkökulmaan.

KAUPAN ALA 
MURROKSESSA

Hanna Santasalo
Head of Leasing & Retail

Newsec
040 152 1778

hanna.santasalo@newsec.fi

Tällä hetkellä kauppakeskuksilta vaadi taan hou-
kuttelevaa konseptia, nykyai kaista brändiä, hyvää 
saavutettavuutta ja monipuolisia arjen palveluja.
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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 palve-
luita niin kiinteistöjen omistajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Newsec on perus-
tettu vuonna 1994 Ruotsissa, ja on yksityisten partnereiden omistama. Konsernilla 
on 41 toimistoa seitsemässä maassa Pohjois-Euroopassa ja noin 1 800 työntekijää, 
joista yli 400 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimiston Lontooseen palvel-
lakseen entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä 
sijoittajia.

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

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

HYÖDYNNÄ ENTISTÄKIN TARKEMPI KIINTEISTÖMARKKINADATA! 

Tutustu maksullisiin kiinteistö-
markkinakatsauksiin pääkaupunki-
seudun toimistomarkkinoista ja 
Etelä-Suomen logistiikkamarkkinoista.
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