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Uusia oppimis- ja
Työpaikkamahdollisuuksia lahteen

pääkirjoitus

Viime vuoden aikana Lahdessa tehtiin
merkittäviä päätöksiä, jotka ohjaavat
Mukkula-Niemen alueen kehitystä pitkälti tulevaisuuteen. Näiden päätösten
seurauksena kampusalueella Isku Centerin yhteyteen sijoittuu Lahden ammattikorkeakoulun keskeiset toiminnot.
Alueella on hyvät mahdollisuudet
kehittyä työn ja oppimisen vuorovaikutusalueeksi, jossa eri toimijat kohtaavat.
Keskittämällä ammattikorkeakoulun
toiminnot Niemen kampusalueelle ja
samalla hyödyntäen teollisuuden käytöstä poistuvia teollisuustiloja kestävän kehityksen näkökulmasta syntyy
esimerkki rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisesta, jolla on myös
laajempi yhteisöllinen ja rakenteellinen
ulottuvuus. Tästä esimerkkinä kampus
ja rakennus voivat toimia myös ympäristö- ja energiatehokkuuden demonstraatioalustana. Alueelle on syntymässä
verkostomainen toimintaympäristö,
jossa yhdistyvät osaaminen, asiantuntijuus, tutkimus, innovaatio, koulutus
sekä yrittäjyys.
Kampusalueen sijoittuminen Niemen kaupunginosaan luo myös osaltaan kasvavaa kysyntää erilaisille arjen
palveluille. Tällaisia ovat esim. liikenne,
päivittäistavarakauppa, kioskipalvelut,
ravintolapalvelut, hyvinvointi- ja harrastepalvelut sekä opiskelija-asuminen.
Joutjoen varren viheralue on hyvä sijoituspaikka uusille palveluille ja palvelujen
tuottajille samoin kuin alueella jo olevat
palvelujen tuottajat voivat laajentaa toimintaansa ja tuottaa myös uusia palveluja. Asia on otettava huomioon alueen
kaavoitusratkaisuissa..

Pitkään jatkunut liiketilarakentaminen on hiipunut ainakin toistaiseksi Lahden
alueella. Tämä ei sinänsä ole ihme, sillä uutta liiketilaa on runsaan kymmenen
vuoden aikana rakennettu yli 200 000 m2. Liiketilan rakentaminen on lähes
kokonaisuudessaan tapahtunut kaupungin keskustan ulkopuolelle. Laaja rakentaminen on siirtänyt erikoistavarakauppaa pois keskustasta Kariston ja Renkomäen kauppakeskuksiin, hypermarketteihin, sekä niiden eteismyymälätiloihin.
Toki tilanne on vastaava kaikilla kaupunkiseuduilla. Tilanne johtuu osin siitä,
että lähelle kaupungin keskustaa on haastavaa sijoittaa isoja kaupan yksiöitä
ja osin, että pysäköintipaikkojen rakentaminen keskustaan ja keskustan tuntumaan on kallista. Ihanteellisen kaupunkirakenteen kannalta olisi suotavaa,
että tonttien luovutushinta olisikin kaupungin keskustassa ja sen tuntumassa
matalampi kuin keskustan ulkopuolella. Tällä voitaisiin kompensoida kalliin
pysäköintirakentamisen hintaa ja saada aikaan tiiviimpi kaupunkirakenne.

Jukka Anttonen
Isku kiinteistöyhtiöt
Isku Työterveys Apila Oy

LIIKERAKEnTAMINEN HYYTYI

Hennalan varuskunnan
rakennukset myyntiin
LAHDEN KESKUSTA UUSIUTUU
Keskustan uuden toripysäköintilaitoksen avautumiseen ajoittuu myös
usean keskustan kiinteistön saneerauksen valmistuminen. Toimitilamarkkinoille valmistuu huomattava määrä uuden veroista liiketilaa. Tilojen vuokraus on
onnistunut vaihtelevasti. Kuluvan vuoden aikana on odotettavissa liiketiloissa
liikehdintää kaupallisen keskustan tultua valmiiksi tällä erää. Hotellikanta on
muutoksen turbulenssissa. Perinteinen hotelli Musta Kissa muuttuu asunnoiksi ja Lahden keskustassa on näin yksi hotelli vähemmän. Uutta hotellikapasiteettia kuitenkin suunnitellaan isolla ”pensselillä” Ranta-Kartanoon, Teivaan
rinteeseen ja Mukkulaan. Harmillista on, että yksikään hankkeista ei ole valmistumassa vuoden 2017 MM-hiihtokisojen käytettäväksi..

VIRASTOT UUSIIN OSOITTEISIIN
Hennalan varuskunta-alueelle on sijoittumassa Hämeen pääpoliisiasema.
Oikeustaloa sovitetaan Askon alueelle ja samassa yhteydessä entinen Vientikerma Mannerheiminkadun varressa lopettaa toimintansa. Tarjolle tulee matkakeskuksen yhteyteen erinomainen ja iso kiinteistökehityskohde. Matkakeskuksen läheisyyteen ja radanvartta itä- ja länsisuuntaan on mahdollisuus rakentaa laajasti uudistuotantoa. Rakentamista odottaa Mannerheiminkadun varsi
Askon suuntaan sekä Varikon- ja Starkin alue. Talven aikana alkaa Hennalan
varuskunnan rakennusten ja niihin liittyvien tonttien myynti. Toimitilamarkkinoille tulee kaupan noin 70 000 m2 erityyppistä toimitilakantaa. Myyntiin tuleva rakennuskanta on mittava ja markkinavaikutuksia on odotettavissa ainakin
toimistotilojen markkinoilla.
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Lahti
Hotellikapasiteetti uudistuu
Lahdesta on kaksi hotellia lopettanut toimintansa ja yhden
osalta toiminta on haastavassa vaiheessa. Hotellikanta on
uudistumassa. Karinimenkadun tuntumaan on suunnitteilla
noin 200 huoneen kongressihotelli, jossa olisi uintikeskus, keilahalli ja muita vapaa-ajan palveluita. Investoinnin suuruusluokka on 100 miljoonaa euroa ja 50 000 m2. Pitkään suunniteltu Teivaanrannan 30 000 m2 kylpylähotellin asemakaavan
laadintaa jatketaan uuden yleiskaavan vahvistuttua. Teivaa
ja Kariniemenkadun hotelli rakennettaisiin lähes rinnakkain.
Ranta-Kartanon hotellisuunnitelmien lisäksi on Mukkulaan
kartanon yhteyteen suunnitteilla 12 000 m2 hotelli, jonka asemakaava on vireillä. Aika näyttää, mitä sitten loppujen lopuksi
toteutuu. Toivottavasti jotakin valmista on MM kisoihin 2017.
Keskustaan rakennetaan parhaillaan konservatorion kiinteistöön asuntoja rakennuksen saneerauksen yhteydessä.
Aivan ydinkeskustaan Vapaudenkadun varteen saneerataan
entisen hotellin neljää kerrosta noin 50 asunnoksi. Lahden
keskustan tuntumaan on suunniteltu kaksi isoa asuinrakennushanketta. Ranta-kartano linja-autoaseman tuntumaan
kilometrin päähän kauppatorista on kaavavalmiina ja käsittää
rakentamista noin 56 000 kem2. Alueen rakentamisen aloitus
on viivästynyt, kun ns. Shellin tontin rakennustyötä ei käynnistetty esillä olleen aikataulun mukaisesti. Ranta-Kartanon alueen asuinkerrostalojen ja hotellin rakentaminen sekä konservatorion saneeraus-laajennus siirtää keskustan painopistettä
kaupungin länsipuolelle. Hyvä näin, koska Aleksanterinkadun
länsipää on liiketilojen osalta vähemmän haluttua yritystilaa.
Aluetta leimaa tällä hetkellä tyhjillään oleva entinen pankkitalo
Aleksi 5 ja sitä vastapäätä vajaasti käytössä oleva Valtakulman
kiinteistö. Tilanne on haastava, mutta uudisrakentaminen ja
toripysäköinnin käyttöönotto saattavat helpottaa tilannetta.

Keskustan kaaos helpottaa
Lahden kaupallisen keskustan poikkeustila on helpottamassa,
kun toriparkki valmistuu loppukeväästä. Aleksi 11 ja Kulmalan
talojen saneeraukset ovat pitkällä ja osa liiketiloista on jo saatu
käyttöön. Saneerausten valmistuttua keskusta-alueen toimitilamarkkinan normalisoituminen pääsee käyntiin. Seuraavan
kahden vuoden aikana on odotettavissa vuokralaismuutoksia
ja myös vuokrat hakevat uusia tasojaan, kun yritykset aloittavat paluun keskeisille kauppapaikoille. Sokos uudistuu kevään
aikana, kun Marks&Spencerin myymälä avataan tavarataloon.

Rautatieaseman alue kehittyy
Syksyllä valmistuvan matkakeskuksen rakennustyöt ovat
hyvässä vauhdissa. 17,8 miljoonaa euroa maksavan matkakeskuksen viereen nousee 7 500 m2 laajuinen BW Tower –niminen
toimistotalo, jonka päävuokralaiseksi tulee Lahden kaupungin
tekninen ja ympäristötoimiala. Toimistotalon yhteyteen tulee

noin 200 autopaikan robottiparkki, jonka kustannusarvio on
noin 7 miljoonaa euroa. Tulevan matkakeskuksen pohjoispuolella oikeustalon ja poliisilaitoksen korttelien kehittäminen
tulee ajankohtaiseksi, kun Hämeen pääpoliisiasema aikanaan
näillä näkymin sijoittuu Hennalaan entiseen varuskuntaruokalan rakennukseen ja käräjäoikeus muuttaa Askonalueelle
vuonna 2016. Niin ikään oikeustalon kanssa samassa korttelissa sijaitseva Orkla Foods Finlandin tehdas lakkautetaan
tämän vuoden lopulla, joten jalostettavaa rakennusmassaa
on käytännössä korttelin verran matkakeskuksen ja keskustan
välisellä alueella. Kun eteläinen kehätie jollain aikavälillä
toteutuu, kytkeytyy matkakeskus ja radanvarsi tiiviimmin
keskustan yhteyteen, koska valtatie ei enää rajaa keskustaa
eteläpuolelta.

Uudet yritys- ja asuinalueet
Puolustusvoimat poistui Hennalasta lopullisesti viime vuoden
joulukuussa. Alueen kaavarungon valmistelu on käynnissä.
Senaatti-kiinteistöt myy varuskuntakiinteistöt mitä ilmeisemmin osissa ja kiinteistöjä tullaan käyttämään jatkossa yritystoimintaan ja asumiseen. Markkinoille tulee noin 70 000 m2
kehitettävää toimitilaa.
Niemen alueen kehittyminen toimisto-kampus-asuinalueeksi jatkuu, kun vanhoja teollisuuskiinteistöjä kaavoitetaan
asumiseen ja ammattikorkeakoulu keskittää kaikki toimintonsa
Iskun vanhaan huonekalutehtaaseen Mukkulankadulle. Tämä
tulee lisäämään Isku Centerin kiinnostavuutta markkinoilla ja
antaa siten lisävauhtia vanhojen tuotantotilojen jalostamiseen
toimistoiksi.
Keskustan itäpuolella kaupunki on käynnistänyt Möysän entisen paloaseman alueen korttelisuunnittelukilpailun.
Alueelle etsitään kiinteistökehittäjää, joka ostaisi myös paloasemalta vapautuneet kaksi suojeltua rakennusta.

Liiketilarakentaminen hyytyi
Lahdessa ja ympäristössä liikerakentaminen on käytännössä
pysähdyksissä. Hennalan S-markettia lukuunottamatta muun
liiketilan rakentaminen antaa odottaa aloitusta. Renkomäen ja
Holman alueilla on pitkälle vietyjä suunnitelmia, mutta aloituksia odotetaan. Merkittävää on, että Lahteen rakennetaan viisi
uutta yksityistä hoivakotia ja kolme yksityistä uutta päiväkotia.
Tältä osin markkinamuutos on suuri.
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Tulevia investointialueita Lahden
keskustassa, luvut suuruusluokkia
1. Luhdan korttelin peruskorjaus ja rakentaminen, n. 80 milj. €,
50 000 kem2
2. Ranta-Kartanon alue, 200 milj. €
3. Rautatien ja Puistokadun välisen alueen asuin- ja
toimistorakentaminen
4. Mannerheiminkadun varren liike-/asuinrakentaminen
5. Keskusta, Rauhankatu 2 uudelleen rakentaminen
6. Keskusta, Aleksi 5 kiinteistön uudelleen rakentaminen
7. Keskusta, Vesijärvenkatu 11, Teknisen viraston talon
saneeraus

Suunnitteilla, luvut suuruusluokkia
8. Aleksi 6 kiinteistön saneeraus
9. Alatorin hyödyntäminen uudisrakentamisessa
10. Keskusta, Janhusen tontti, uutta asuinrakentamista
11. Keskusta, Rajalan tontti asuinrakentamista
12. Teivaanrannan hotellihanke
13. YIT:n huoneistohotelli satamassa
14. Vesijärvenkatu 74 kiinteistön uudisrakentaminen
15. Saimaankatu 29, tontin uudelleenrakentaminen, 10 000 kem2
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22
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0

Rakenteilla, luvut suuruusluokkia
16. Yritys- ja kulttuurikeskus Malski, saneeraus ja uudisrakentaminen n. 6 M €
17. Matkakeskus- ja toimistotalo n. 18 milj. €
18. Lahden Konservatorion saneeraus n. 25 milj. €
19. Torin pysäköintilaitos n. 600 autopaikkaa
20. Aleksi 11, liike-, toimisto- ja asuntosaneeraus
21. Aleksi 16, liike-, toimisto- ja asuntosaneeraus, 12 milj. €
22. Askonalueen toimisto-työpaikka-alue
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Tulevia investointialueita
Lahdessa, luvut
suuruusluokkia
1. Hennalan varuskunta-alueen
uudelleen käyttöön saattaminen ja
uudisrakentaminen
2. Renkomäki, Lahden Portin liikekeskuksen rakentaminen, 80 000 kem2
3. Kariston Portin toimitila-alueen
rakentaminen, 30 000 kem2
4. Starkin alueen uudelleen
rakentaminen, 60 000 - 80 000 kem2
5. Mytäjäisten varikkoalueen täydennysrakentaminen asuntotuotantoon
6. Möysä, paloaseman korttelin
uudelleen käyttö, 10 000 kem2
7. Niemi, UPM-Kymmenen alueen
eteläisen osan uudisrakentaminen,
30 000 kem2
8. Niemen teollisuuskiinteistöjen
jalostaminen
9. Holman uusi asuntoalue teollisuusrakennusten paikalle, 40 000 kem2

0

Suunnitteilla, luvut
suuruusluokkia

Teollisuusvarastokiinteistömarkkina
seisahtui

10. Hämeen pääpoliisiaseman
sijoittuminen Hennalaan
11. Mukkulan kartanon hotellihanke
12. Kujala, Speed Oy:n
logistiikkaterminaali
13. Ajokatu 65 ja 81 liikekiinteistöjen
jalostus
14. Technowaren laajennus,
4 500 kem2

Teollisuus-varastokiinteistökauppa kävi
Lahdessa viime vuonna erittäin verkkaisesti. Kiinteistöjen omistajia vaihtui
sinänsä normaalisti, mutta suurimmassa osassa oli kuitenkin kyseessä Certeum
Oy:n salkun täyttö omistajiensa kiinteistöillä. Todellisuudessa Lahdessa tehtiin
viime vuonna kauppoja murto-osa edellisien vuosien määristä ja vajaakäyttö
on lisääntynyt 1990 luvun tasolle. Aktiviteettia loi yksityishenkilöiden käyttöön
tarkoitettujen varasto-osakkeiden markkinoille tulo.

Rakenteilla, luvut
suuruusluokkia
15. IskuCenter, ammattikorkeakouluja toimistokeskittymä,
n. 80 000 m2
16. Hennalan uusi S-market,
4 700 kem2
17. Holman K-rauta, n. 7 200 m2

Liikenneinfrastruktuuri
kehittyy
Eteläisen kehätien tiesuunnitelma valmistuu toukokuussa. Tiesuunnitelma on
alkuperäisestä suunnitelmasta karsittu.
Talousalueen kehityksen kannalta olennaista on saada valtatien rakentaminen
käyntiin, joka sitten mahdollistaa tulevien vuosikymmenien investointihankkeet
Lahden eteläpuolella. Suora junayhteys
Lahdesta Tampereelle supistaa matkaajan Tampereelle puoleentoista tuntiin,
kun Riihimäen kolmioraide valmistuu
vuonna 2016. Samaan aikaan junayhteys
Helsinki-Vantaan lentokentälle yhteydet
paranevat, kun kehärata tulee käyttöön.
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Lahden alueellinen
vajaakäyttötutkimus
Q1/2015
Lahden alueellinen vajaakäyttötutkimus toteutettiin nyt kolmannen kerran.
Koko kaupungin mittakaavassa tilojen
käyttöasteet voivat kehittyä eri suuntiin ja vajaakäytön tarkastelu alueittain
antaa hyvän yleiskuvan eri osamarkkinoiden kehityksestä.
Liiketilojen vajaakäyttö on lisääntynyt vuoden takaisesta kaikilla kaupallisilla alueilla. Keskustassa vajaakäyttö
lisääntyi noin 1 500 m2 vajaakäyttöasteen noustessa 6,9 prosentista 7,5 prosenttiin. Launeen- Renkomäen alueella
vajaakäyttö lisääntyi prosenttiyksikön
verran 3,7 prosenttiin ja vapaata tilaa
oli noin 2 700 m2 enemmän kuin vuosi
sitten. Holman ja Karsiman kaupallisilla alueilla vajaakäyttö on edelleen
maltillista, mutta lisäystä tuli viimevuodesta puolitoista prosenttiyksikköä
3,8 prosenttiin. Vajaakäyttöä on nyt
noin 2 300 m2.
Keskustan saneeraushankkeista
Kulmala ja Aleksi 11 ovat kesken ja liiketiloja tulee siten markkinoille vielä
runsaasti kuluvan vuoden aikana. Näin
ollen kaupallisen keskustan vajaakäyttöaste tulee nousemaan tämän hetken
tilanteesta ja ylittämään 8 % rajan vuoden 2015 aikana. Toriparkin työmaan
valmistuessa keskustan vetovoima
paranee, mutta sen tuoma positiivinen

vaikutus ei kuitenkaan näy hetkessä tilojen käyttöasteen paranemisena.
Toimistotilojen osalla vajaakäyttöasteiden muutokset ovat Niemen alueella
Isku Centeristä johtuen neliömääräisesti huomattavia. Toimistotilakanta on
lisääntynyt Niemen alueella Yrityspuiston uudisrakentamisen ja Isku Centerin saneerausten myötä viimevuosina
merkittävästi, mutta noin 4 500 m2
lisäys on joka tapauksessa niin merkittävä, että vajaakäyttöaste on noussut
15,3 prosenttiin. Keskusta- alueella toimistotiloja on vapaana noin 1 500 m2
viimevuotta vähemmän ja vajaakäyttöaste on laskenut 0,9 prosenttiyksikköä
5,9 prosenttiin. Askonalueella toimistotilaa on vapaana noin 1 400 m2 eli 4,4 %.
Huomion arvoista on, että kun Hennalan
varuskunnan tilat vapautuivat tämän
vuoden alussa, tuli toimistomarkkinaan

Lahti, alueellinen vajaakäyttö,
LIIKETILAT q1/2013–q1/2015

Lahti, alueellinen vajaakäyttö,
TOIMISTOTILAT q1/2013–q1/2015

m2

m2

Liiketilat
Tilakanta m2
Vajaakäyttö m2

Keskusta
257 000
19 420

Laune-Renkomäki
269 000
9 990

Holma, Karisto
61 000
2 340

Toimistotilat m2
Tilakanta m2
Vajaakäyttö m2

Keskusta
173 000
10 250

Askonalue
32 000
1 410

Niemen alue
60 000
9 240

Tevatilat
Tilakanta m2
Vajaakäyttö m2

1 792 000
139 500

Keskusta

LauneHolma ja
Renkomäki Karisto

Keskusta

15,4%

Q1/2013
Q1 /2014
Q1 /2015

140 000
120 000

Niemen Askon alue
alue

7,7%

7,0%

40 000

7,2%

80 000

1,3%
0,6%
4,4%

5 000
1,2%
2,3%
3,8%

5 000

2,7%
3,7%

3,8%

10 000

Lahti, vajaakäyttö, teollisuus ja
varastotilat q1/2013–q1/2015

100 000

14,8%
13,6%

10 000

15 000

Q1/2013
Q1 /2014
Q1 /2015

15 000
6,8%
5,9%

20 000

noin 15 000 m2 pääosin hyväkuntoista
vapaata tilaa, mikä ei näy tutkimuksen
luvuissa, koska Hennala sijaitsee tarkastelualueen ulkopuolella.
Tuotanto- ja varastotilojen vajaakäyttö lisääntyi, kun puolustusvoimilta vapautui vuoden lopulla noin
10 000 m2 huolto- ja varastotiloja ja Tiimarilta Niemestä yli 10 000 m2 varastotilaa. Yli 20 000 m2 kertalisäys vapaisiin tiloihin nosti Lahden teollisuus-varastotilojen vajaakäytön jo 7,7 prosenttiin, joka
lähentelee 1990- luvun laman tilannetta.
Vajaakäyttö kohdistuu pääasiassa vanhaan tilakantaan, joka poistuu hiljalleen
markkinasta, kun kiinteistöjä jalostetaan
uuteen käyttöön. Näin on tapahtunut jo
Niemessä ja Askonalueella ja sama suuntaus jatkuu muilla vanhoilla teollisuusalueilla, jotka ovat jääneet kaupunkirakenteen sisään.

Toimitilakanta ja vajaakäyttö Lahdessa alueittain Q1/2015

5,4%

25 000

Q1/2013
Q1 /2014
Q1 /2015

8,4%
6,9%
7,5%
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Heinola
Metsäteollisuuden rakennemuutos on
koetellut Heinolaa tehtaiden lakkautusten myötä. Kaupungista on poistunut
työpaikkoja ja asukasluku on laskussa.
Heinolan väestömäärä putosi alle 20 000
asukkaaseen viime vuoden aikana.
Ostovoiman vähentyminen puolestaan
vaikeuttaa kaupan yritysten toimintaa. Kaupungin keskustan länsipuolella
sijaitsevassa Hevossaaren, Korpinmaan
ja Vasikkasaaren alueessa on potentiaalia kaupungin kasvun kannalta, mikäli
Heinolan päättäjät pystyisivät tekemään
kauaskantoisen strategisen päätöksen
alueen kehittämiseksi uudeksi houkuttelevaksi ranta-asuinalueeksi. Yhdessä
Suomen Urheilukeskuksen kanssa Heinolaan muodostuisi Suomen huomattavin vapaa-ajankeskus ja ranta-asuinalue.
Heinolan kaupallinen keskusta
rajoittuu hyvin suppealle alueelle toria
ympäröiviin kortteleihin, joiden lisäksi
valtatie 4 liittymäalueille on sijoittunut
kaupallista toimintaa. Puhtaita toimitilainvestointeja ei ole hetkeen nähty
eikä myöskään suunniteltu kaupungin
keskustaan. Alueelle on kyllä vireillä
muutamia kaavamuutoksia, jotka mahdollistaisivat uutta liike- ja toimistorakentamista, mutta vähäinen kysyntä jo
olemassa olevia toimitiloja kohtaan ei
rohkaise investoimaan. Positiivinen asia
on, että Heinolan keskustan kivijalkamyymälöiden vuokrausaste on hivenen
parantunut vuoden takaisesta. Toisaalta
osa uusista vuokralaisista on ns. pop-up
myymälöitä, jotka toimivat tiloissa vain
tietyn sesongin ajan.
Keskustan ulkopuolella Päijänteen
Telakka Oy:n investointi on valmistunut ja Mikkelin Betoni suunnittelee
uutta toimistorakennusta Vierumäen
tehtaalleen. Muilta osin uusia toimitilahankkeita ei ole rakenteilla eikä suunnitteilla. Carelogi Oy jatkaa Valolinnan
jalostusta hyvinvointikeskukseksi,
johon tulee hoivapalveluiden lisäksi
senioriasuntoja. Osa asunnoista tarjotaan vuokralle ja osa myydään. Valolinnan
yhteydessä sijaitseva hotellirakennus

Hevossaaren, Korpinmaan
ja Vasikkasaaren alueessa
on potentiaalia
rakenteilla

vaihtoi omistajaa viime vuonna. Niin ikään
Valolinnan lähistöllä sijaitseva Itä-Häme
talo myytiin. Rakennuksen tiloista suuri
osa on vapaana ja vuokralaisista pääosa
on kunnallisia toimijoita.

1. Valolinnan jalostaminen

suunnitteilla
2. Hevossaaren, Vasikkasaaren ja
Korpinmaan alueen kehittäminen
3. Mikkelin Betonin toimistohanke
4. Faneerinrannan ja Sahanniemen
uudelleen käyttöönotto
E75

4

2

1
E75

tu

aka

Silt

4

3
0

0,5 km

Maankäyttö c 2013
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Hollola
Hollolan suurin toimitilainvestointi on
pitkään ja hartaasti kuntakeskukseen
suunniteltu noin 27 500 m2 laajuinen
hypermarket. Marketin kustannusarvio liikkuu 40 miljoonan 2955
euron tasossa
- mikäli hanke toteutuu. Erikoistavarakaupan osuus tiloista olisi 7 000 m2.
Rakentamiseen on rakennuslupa, mutta
kunnan kanssa tehdyn maankäyttöso12
pimuksen mukaan myymälän tulee olla
valmis vuoden 2017 alussa. Toistaiseksi
ei ole tietoa rakentamisen aloittamisesta. Mikäli hypermarket toteutuu, on
sillä huomattava vaikutus Salpakankaan taajamassa vähittäiskaupan tilojen
markkinatilanteeseen.
Ns. Pullapoikien risteyksen tuntumaan Tarmontielle valmistui vastikään
supermarket myymälä. Päivittäistavarakaupan liiketilojen lisäys ei kuitenkaan
lopulta ole kovin suuri, koska samalla
myös olemassa olevaa päivittäistavarakaupan tilaa poistuu. Kuntakeskuksessa nykyisen market-myymälän paikalle
suunnitellaan asuinkerrostaloa. Liiketilojen nettolisäys on suurin erikoistavarakupan tilojen osalla, mutta se ei silti riitä
vastaamaan Lahden erikoistavarakaupan tarjontaan ja näin ollen on odotettavissa, että ostovoimaa siirtyy edelleen
Lahteen. Liiketilan määrän nopea lisäys
tyhjentää todennäköisesti Hollolan vanhoja liikerakennuksia, joten kiinteistöjen
tuleva käyttö tulee harkittavaksi myös

5

11
2

2

3
4

54
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muilta osin. Eläkevakuutusyhtiö Varma
on ilmoittanut halusta korvata jollain
aikavälillä Virastotien ja Keskuskadun
kulmassa sijaitseva liiketalo asuinkerrostalolla ja myös Koy Keskustalo 8 on
pohtinut liiketalon tilalle kerrostaloa.
Hollolan vanhin ostoskeskus Soramäellä on suhdanteista ja rakentamisen painopisteiden muuttumisesta huolimatta
säilynyt elinvoimaisena ja sen kaikki liiketilat ovat käytössä.
Paassillan ja Hopeakallion alue ei ole
toistaiseksi kiinnostanut yrityksiä odotetusti. Maanrakennustyöt ovat kuitenkin
jo käynnissä Paassillassa. Nostavan
logistiikka-alueen maanrakennustöiden
on määrä alkaa aikaisintaan syksyllä.
135 ha laajuisen logistiikkakeskuksen
rakentaminen edellyttää eteläisen
kehätien valmistumista, joten logistiikkaterminaalien nousu Nostavalle vie
vielä vuosia.

Suunnitteilla

3

1. Salpakangas, Prisma –keskus
n. 27 500 m2
2. Salpakangas, liikekiinteistöjen
uudelleen rakentaminen
3. Riihimäentien risteysalue,
ABC-liikenneasema
4. Nostavan logistiikkaterminaali
n. 135 ha
5. Messilän ja Pyhäniemen vapaa-ajan
hankkeet

Hennalan varuskunnan toiminnan
päätyttyä on avoinna Hollolan kuntakeskuksen tuntumassa sijaitsevan puolustusvoimien Hälvälän harjoitusalueen
tuleva käyttö. Mikäli puolustusvoimat
luopuu Hälvälän käytöstä, saattaa olla
mahdollista laajentaa pientaloasuinaluetta Hävälän suuntaan.

Asikkala
Asikkalan toimitilarakentamisen hankkeet ovat olleet viimevuosina hyvin
vähissä. Investointien kannalta kiinnostavin alue on Asikkalan eteläosassa,
Pasolanharjulla, jonne on kaavoitettu
toimitila-aluetta. Viipurilaisen Kotileipomon jälkeen Pasolanharjulle ei kuitenkaan ole selvillä uusia tulijoita. Lahdentien toisella puolella sijaitseva Kokoushotelli Tallukka sen sijaan suunnittelee
yli 2 miljoonan euron kylpyläinvestointia. Hotellin tontilla on käyttämätöntä
rakennusoikeutta 10 000 kem2. Asikkalan

kunta lähtee rahoittamaan hanketta
0,5 miljoonalla, mikäli Tallukka tekee
positiivisen investointipäätöksen. Myös
Lehmonkärjen koulutus- ja juhlakeskus
laajenee, kun alueelle valmistuu kuluvana keväänä uusi kongressirakennus.
Muilta osin toimitilamarkkinoilla on
edelleen hiljaista. Keskustassa Anian
Immen kiinteistön entisen pankki- ja
ravintolarakennuksen saneeraus Mikeva Oy:n Palvelutaloksi on valmistunut.
Mikeva on rakennuksessa vuokralla.
Kanavatien varrella sijaitsevalle Nuokun

tontille on valmistunut asemakaavan
muutos, joka sallii nykyisen rakennuksen paikalle asuin- ja liikerakentamista.
Vanha keskusta on kesäaikaan hyvinkin
vilkas kesämatkaajien vierailukohde.
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Toimitilamarkkinakatsaus 2015

Orimattila
Orimattilan liiketilojen käyttöaste ei
ole kohentunut, vaan vapaata tilaa on
ollut jo usean vuoden ajan runsaasti
keskustan kauppapaikoilla ja tilanne on
muuttunut jo krooniseksi useiden liikehuoneistojen kohdalla. Vuokralaisten
vaihtuvuus on vähäistä, eikä uusia vuokralaisia ole näköpiirissä. Viimeisimpänä
Nordea on ilmoittanut lakkauttavansa
Orimattilan konttorinsa.
Virkkeen entisen tehtaan jalostus
palvelu- ja liikekeskittymäksi on edelleen aikeissa. Rakentamisen edellytyksenä on uusien toimijoiden löytyminen.
Asemakaavassa alueelle on osoitettu
paikka 2 000 kerrosneliömetrin elintarvikemyymälälle. Tilanne on tällä hetkellä
odottava.
Pennalan logistiikkakeskittymän laajentuminen näyttää jatkuvan
hyvää vauhtia Itellan logistiikkakeskuksen valmistumisen jälkeenkin.
Alueelle on jälleen suunnitteilla uusi noin
30 000 m2 logistiikkakeskus. Tässä vaiheessa voidaan jo todeta, että Lahden
seudun logistiikkakeskus sijaitsee Pennalassa, jossa on mahdollista laajentaa
toimintaa ilman kunnalliseen päätöksentekoon liittyviä useita vuosia kestäviä
valituskierroksia.
Päähuomio Orimattilassa kohdistuu tällä hetkellä Hennaan, jonka
ensimmäinen asemakaava sai lainvoiman
tammikuussa. Alueen rakentamisessa
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avainasemassa on rautatieaseman toiminnan käynnistäminen ja asuinkerrostalojen rakentaminen, mikäli rakennusliikkeet kokevat hankkeen taloudellisesti
mielekkääksi. Alueen kunnallistekniikan
rakentaminen alkaa syksyllä. Asuinkerrostalokorttelien rakentuminen tulevan
rautatieaseman lähistölle voi kuitenkin olla pitkä prosessi, sillä kerrostaloasuntoihin kohdistuva kysyntä valmiin
taajamarakenteen ulkopuolella on varsinkin nykyisessä markkinatilanteessa
kyseenalaista ja rakennusliikkeiden
edellyttämän varausasteen täyttyminen
on siten haastavaa. Työpaikka-alueen ja

Hankkeet
1. S-marketin laajennus, n. 2 800 kem2
2. Virkkeen tehdasalueen jalostus,
käytettävissä n. 9 000 kem2
3. Hennan rautatieasema ja
asemanseutu
4. Pennala, 30 000 m2
logistiikkaterminaali

mahdollisen palvelurakentamisen osalla olisi sijainnin ja liittymien puitteissa
mahdollisuuksia toteutua Tuuliharjan
liittymän ympäristöön.

Nastola
Kaupallisen tarjonnan kuihtuminen on
jatkumassa Nastolan Rakokivessä entiseen malliin, kun Lidl pyrkii muuttamaan
Varjolan yrityspuistoon Robinhoodin
viereen. Ongelmaksi on kuitenkin muodostunut kaavamääräys, jonka mukaan
kortteliin sallitaan vain 2 100 m2 päivittäistavarakaupan tiloja. Lidl olisi valmis
vuokraamaan rakennuksen vapaana
olevat 1 700 m2 liiketilat, jolloin päivittäistavarakaupan tilojen määrä nousisi
yhteensä 2 600 neliöön.
Päivittäistavarakauppaa pyritään
kunnan toimesta keskittämään Rakokiven

keskustaan. Näin Nastolan itäosan
vetovoimaa saataisiin lisättyä. Rakokiven
keskusta ei kuitenkaan ole vähäisen asiakasvirran vuoksi yritysten kannalta enää
houkutteleva kauppapaikka, vaan kaupan tarjonta alkaa vääjäämättä keskittyä
entistä enemmän vt 12 varrelle. Tilanne
on siinä mielessä ongelmallinen, että jos
kunta pyrkii kaavoituksen keinoin pakottamaan kaupan yritykset Rakokiveen Varjolan sijasta, on mahdollista että yrityksiä
kaikkoaa kokonaan Nastolan markkinoilta. Tilanne on vakava, koska Nastolan
naapurissa sijaitsee uusi ja vetovoimainen

Kauppakeskus Karisma, joka ottaa osansa päivittäis- ja erikoistavarakaupasta.
Pajulahden liikuntakeskuksen majoitustilojen laajennus on valmistumassa
kevään aikana. Päärakennuksen yhteyteen rakennettavan 36 huonetta käsittävän majoitusrakennuksen rakennuskustannus on noin 6 miljoonaa euroa.
Lahden Autokorin entisiin tuotantotiloihin on puolestaan perustettu yrityskeskus, joka tarjoaa eri kokoisia tuotanto- ja
varastotiloja.
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