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ENNÄTYSVUOSI TAKANA

Vuoden 2015 transaktiovolyymi on yltänyt huippulukemiin. 

Julkisuudessa on arvailtu vuoden 2015 volyymiksi 5,5 miljar-

din euron tasoa. Kauppamäärä yltää lähelle kaksituhattaluvun 

huippulukemia. Raha on hakeutunut kiinteistösijoituksiin, 

koska korkeampaa tuottoa on saatavissa verrattuna muihin 

sijoitusinstrumentteihin. Kiinteistöt eivät sinällään ole aiem-

paa parempia sijoituskohteita. Vaihtoehtoina olevien sijoitus-

instrumenttien tuotto on vain niin alhaalla, että kiinteistöjen 

tuotto on muodostunut suhteellisesti korkeaksi. 

Monipuolistuneet kiinteistösijoitusinstrumentit, rahastot tai 

kiinteistösijoitusyhtiöt, antavat kiinteistösijoitukseen likvidiyttä, 

mikä takavuosikymmeninä 

ei ollut Suomessa mahdollis-

ta. Suorasta kiinteistösijoitta-

misesta on siirrytty harppa-

us eteenpäin kansainvälisiin 

toimintatapoihin. Vauhtia 

järjestelyihin ovat antaneet 

Suomeen rantautuneet ul-

komaiset kiinteistösijoittajat.  

Suomalainen kiinteistö 

nauttii sijoituksena vankkaa 

luottamusta. Sijoittaja, suo-

malainen tahi ulkomaalainen, voi luottaa, että vuokra makse-

taan eräpäivänä. Pitkät vuokrasopimukset yhdessä varman 

vuokranmaksun kanssa on haluttu yhtälö. Kiinteistösijoitus-

rahastot ovatkin täyttyneet ennätysvauhdilla. Vastaavasti 

instituutiot ovat käyttäneet tilaisuutta taas kerran loistavasti 

hyväkseen ja myyneet kiinteistöjä mitä suuremmissa määrin.  

Mitä todennäköisemmin kiinteistökauppa jatkuu vilkkaana 

alkaneen vuoden ja rahastoja on perusteilla enenevissä mää-

rin. Toivotaan, että rahastot kykenevät pitämään sijoittajat pit-

källäkin aikavälillä tyytyväisenä. Kiinteistösijoittamisessa arki 

tulee juhlan jälkeen eteen kylmästi jäännösarvon muodossa.

Asuntosijoitusten suosio on ollut viime vuodet kasvussa, 

mikä on kuumentanut pienten keskusta-asuntojen markkinoi-

ta vastoin asuntomarkkinoiden yleistä kehitystä. Vaikka pien-

ten asuntojen hinnat ovat nousseet, ovat nettotuottotasot 

pysyneet houkuttelevalla tasolla, koska vuokrat ovat nousseet 

vakaasti. Oma vaikutuksensa on ollut asumistukijärjestelmäl-

lä, jonka on epäilty toimivan vuokrankorotusautomaattina 

(Kauppalehti 19.1.2016). 

1,7 miljardin asuntotukipotti on kaikilla mittareilla iso. 

Summa vastaa likimain kiinteistöomistajilta vuonna 2015 

perittyä kiinteistöveron määrää. Missä määrin asumistuki vai-

kuttaa ja ohjaa asuntosijoittamista, olisi vähintäänkin selvittä-

misen arvoista. 

TILAA ALUEELLISILLE SIJOITTAJILLE

Alueellisissa keskuskaupungeissa toimii lukuisa määrä kiinteis-

tökehittäjiä, jotka ovat halukkaita sijoittamaan suhdanteesta 

riippumatta kiinteistöihin, kunhan kauppahinta on ”sopiva”. 

Ostettavia kiinteistöjä on tarjolla. Yksityisten myyjien lisäksi 

kunnat ja ylikunnalliset yhtiöt ovat edelleen myyntilinjalla. 

Myytävänä on lukuisa mää-

rä muun muassa kouluja. 

Myös valtio purkaa edelleen 

omistustaan ympäri Suomea 

mitä monipuolisimmalla 

tarjonnalla. Suljetun sekto-

rin tarve purkaa kiinteistö-

omistustaan tarjoaa alueel-

lisesti toimiville sijoittajille 

mahdollisuuksia. Ehkäpä 

jatkossa kiinteistösijoittajat 

koetaan voimavarana, kun 

kuntien ja seurakuntien talouskurimukseen haetaan lääkkeitä 

purkamalla taseita.

Kiinteistösektorilla vähittäiskaupalla on iso merkitys. Au-

kioloaikojen vapauttaminen on ensiaskel pakkosääntelystä 

markkinatalouteen. Toivottavasti jatkossa yritykset saavat 

vapaasti ottaa myyntiin nyt monopoliyhtiö Alkon yksinoike-

udella myymiä alkoholituotteita. Vapauttamista kaipaa myös 

apteekkisektorilla käsikauppatuotteet. Jo nyt on nähtävillä 

pienten paikkakuntien osalla apteekkien vaikeudet. Tähän 

lääkkeeksi sopisi lääkekaupan yhdistäminen muuhun vähit-

täiskauppaan, toki turvallisuutta unohtamatta.

Kiinteistöjen omistajien osalla kiinteistöverolasku kasvaa 

tasaisesti. Uusi asetus rakennusten jälleenhankinta-arvon 

perusteista kiristää rakennusten verotusta. Vielä toistaiseksi 

virheellisesti perittyä kiinteistöveroa on haettavissa taanneh-

tivasti takaisin viideltä vuodelta. Valmisteilla on muutos, jossa 

takasinsaanti supistuisi kolmeen vuoteen. Nyt on oikea aika 

tarkistaa kiinteistöverojen oikeellisuus.

Mikko Helenius

UNOHTUIKO JÄÄNNÖSARVO?



4 Investointi- ja 
toimitilakatsaus 2016

Suomen sijoituskiinteistöjen transaktiovolyymi on noussut 

finanssikriisin jälkeisistä pohjamudista ja Tampere on ollut 

pääkaupunkiseudun ohella sijoittajien jatkuvan mielenkiin-

non kohteena. Tuottovaatimustaso onkin laskenut Tampe-

reella pääkaupunkiseudun vanavedessä. Etenkin kaupungin 

ydinkeskustan alueella tehdään vuosittain transaktioita. Vii-

meisimmät merkittävät kiinteistökaupat on tehty F-Medi II –

toimistotalosta, Tampellan entisestä pääkonttorista, Lielahden 

S-marketista, Tulli Business Parkista ja Kalevassa sijaitsevasta 

Hippostalosta sekä Ratinan Lämpötalosta. Kaupunki jatkaa 

lisäksi tasaiseen tahtiin kiinteistöjensä myyntiä. Syksyllä 2015 

se myi Satamakadun varrella sijaitsevan sosiaali- ja terveysase-

man kiinteistön Lujatalo Oy:n perustamille yhtiöille. Kaupunki 

on asettanut myyntiin myös Ylioppilastalon Kauppakadulta.

KESKUSTAN LIIKETILAmARKKINA mULLISTUU

Tampereen mittavimmat investoinnit kohdistuvat keskustaan 

rautatieaseman yhteyteen, Tullin alueelle ja Ratinaan. Kyseisille 

alueille on suunnitteilla ja rakenteilla huomattava määrä liike-, 

toimisto- ja asuinrakentamista, joista ensimmäisenä käynnis-

tyy Ratinan kauppakeskushanke. Spondan rakennuttamasta 

kauppakeskuksesta tulee Tampereen suurin kauppakeskus 

käsittäen noin 53 000 m2 liiketilaa. 240 miljoonan euron inves-

toinnin on määrä valmistua keväällä 2018. Kauppakeskus tulee 

valmistuessaan siirtämään kaupallisen keskustan painopistet-

tä Koskikeskuksen ja Ratinan alueelle etelään. Varsinkin Hä-

meenkadun länsipää ja pohjoispuoli jäävät jatkossa katvealu-

eeseen, kun asiakasvirrat suuntautuvat entistä vahvemmin 

Koskikeskuksen ja Ratinan alueelle. Asiakasvirran siirtymällä 

tulee olemaan negatiivisia vaikutuksia alentuneen vuokran ja 

lisääntyvän vajaakäytön muodossa. Kaupunginosan vetovoi-

ma on jatkossa pitkälti Sokos ja Anttila -tavaratalojen varassa.  

Pitkällä aikavälillä tilanne toki jossakin määrin tasoittuu. 

Keskustan ulkopuolisista liikerakentamisen hankkeista 

merkittävimmät ovat Keskon Tesoman uuden liikekeskuksen 

rakentaminen, joka alkaa helmikuussa vanhan liikekeskuksen 

purkutöillä. Noin 30 miljoonan euron investoinnin ensimmäi-

nen osa valmistuu syksyllä 2017 ja toinen osa vuonna 2018. Ka-

levan Prisman laajennus valmistuu puolestaan loppuvuodesta. 

Ikanon kauppakeskuksen toisen vaiheen on määrä valmistua 

kuluvan vuoden aikana ja kolmas vaihe tulevaisuudessa yh-

distämään kauppakeskuksen Ikeaan. 

TOImISTOJA TYHJILLÄÄN

Tampereen toimistotilojen vajaakäyttö on noussut korkeisiin 

lukemiin – vapaan tilan määrä on kaksinkertaistunut kymme-

nessä vuodessa. Uutta toimistotilaa on noussut viimevuosina 

runsaasti etenkin Tullin ja yliopiston alueille sekä Hervan-

taan. Ennen finanssikriisiä käynnistyneet hankkeet valmis-

tuivat haastavaan markkinatilanteeseen, mutta suurimmat 

menettäjät ovat olleet vanhojen toimistotilojen omistajat, kun 

käyttäjät ovat siirtyneet moderneihin toimistotaloihin. Tampe-

reelle onkin kertymässä huomattavassa määrin saneerausta 

tai jalostusta odottavaa toimistotilaa. 

Uutta toimistoa tulee markkinoille edelleen lisää, kun 

Technopoliksen 39 miljoonan euron ja 11 900 m2 laajennus Yli-

opistonrinteellä valmistuu kesällä ja Ratinan kauppakeskuksen 

yhteyteen tulevien toimistotalojen rakentaminen alkaa. Techno-

polis suunnittelee jo uusien 22 800 m2 toimistotalojen rakenta-

mista Ratapihankadun varteen. Kauppiin valmistuu puolestaan 

Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n 67 miljoonan euron Arvo2 

–rakennus, josta Tampereen yliopisto vuokraa n. 21 000 m2.

Vanhaa toimistokantaa jalostetaan Tampereella uuteen 

käyttöön, kun OP-ryhmä saneeraa ostamaansa Tampellan 

entistä pääkonttoria Omasairaalalle, joka aloittaa toiminnan 

kesällä. Sairaalan käyttöön tulee rakennuksesta noin 4 000 m2. 

Sandvikin eläkesäätiö myi suojellun rakennuksen vajaalla 20 

miljoonalla eurolla vuonna 2015. Kaikkiaan 11 000 m2 laajui-

sen rakennuksen saneerauksen kustannusarvio on noin 30 

miljoonaa euroa. Myös Hippoksen toimistotalo jalostuu tule-

vaisuudessa, kun TOAS suunnittelee ostamaansa kiinteistöä 

asuinkäyttöön. Vanha 15 500 m2 Hippostalo puretaan aikanaan 

uudisrakentamisen tieltä. Kiinteistöllä on ennestään käyttämä-

töntä rakennusoikeutta 10 000 kem2.

ALUEKEHITYSTÄ ISOLLA pENSSELILLÄ

Pirkanmaan valmisteilla olevassa maakuntakaavassa varau-

dutaan seudun väestömäärän voimakkaaseen kasvuun. Yksin 

Tampereen keskustaan tavoitellaan noin 15 000 uutta asukasta 

vuoteen 2030 mennessä, mikä vaatisi täydennysrakentamise-

na vuosittain 500-600 uuden asunnon tuotantoa. Kaupungin 

keskustan strategisessa yleiskaavassa toimitilarakentamista 

ohjataan erityisesti rautatieaseman läheisyyteen. Sorin kannen 

rakentamisen odotetaan ratkeavan alkuvuodesta 2016. Kaksi 

ryhmittymää kilpailee hankkeen toteuttamisesta. Hankkeen 

toteutuminen riippuu kuitenkin kaupunginvaltuuston pää-

töksestä, sillä kaupunki on alustavasti varautunut sijoittamaan 

26 miljoonaa euroa monitoimiareenan omistavaan kiinteis-

töyhtiöön. Eteläkannen rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan 

vuonna 2017 ja monitoimiareena voisi tällöin valmistua vuon-

na 2020. Rakennusoikeutta eteläkannella on yhteensä 60 000 

kem2, josta monitoimiareenan osuus on 48 000 kem2 ja loput 

12 000 kem2 jäisi kahdelle asuin- ja liikerakennukselle. Pohjois-

kannen rakentaminen jäisi toteutettavaksi vasta myöhemmin. 

Hämpin parkin valmistumisen jälkeen maanalaista pysäköin-

titilaa on suunnitteilla lisää keskustaan.

Kuluvan vuoden aikana  odotetaan myös lopullista päätös-

tä raitiovaunun infran rakentamisesta keskustasta Hervantaan, 

Taysin alueelle ja Lentävänniemeen. Raitiovaunut tulisivat pal-

velemaan kasvavaa asukasmäärää vuonna 2025.  

TAmpERE
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1. Ratinan kauppakeskus, 53 000 m2, 
 240 milj. € ja lisäksi toimistoja
2. Yliopistonrinteen laajennus, 
 11 900 m2, 39 milj. €
3. Tampellan pääkonttorin jalostus, 
 11 000 m2, 30 milj. €
4. Rantatunneli
5. Arvo2 toimistotalo, 67 milj. €
6. Kalevan Prisman laajennus, 
 12 000 m2, 27 milj. €
7. Tesoman liikekeskus, 12 000 m2, 
 30 milj. €
8.  Pirkkala, Also Finland 
 logistiikkakeskus
9. Lempäälä, Real Gate, 7 000 m2 ja 
 Lidl, 2 500 m2

10. Sorin kansi, 60 000 m2

11. Ratapihankadun varren toimistot, 
 23 000 m2

12. Ranta-Tampella, 
 150 000 m2 asumista
13. Ikanon toinen vaihe
14. Härmälänranta, 220 000 m2 
 pääosin asumista
15. Pirkkala, Postin logistiikkakeskus; 
 Partolan alueen liikerakentaminen, 
 16 000 m2 ja keskustan asuin-
 liiketalo-kunnanvirasto, 27 000 m2

16. Nokian Prisma
17. Kaukjärven liikekeskus, 8 500 m2

18. Tarastenjärven yritysalue, 
 yli 300 000 m2

TAmpEREEN ALUEEN 
INVESTOINNIT, 
RAKENTEILLA

TAmpEREEN ALUEEN 
INVESTOINNIT, 
SUUNNITTEILLA

Reitit voisivat laajentua myöhemmin Tays–Koilliskeskus, Tam-

pereen keskusta–Hatanpää–Härmälä–Pirkkala ja Lielahti–Ylö-

järven keskusta -osuuksilla.

Rakenteilla oleva rantatunneli mahdollistaa valmistues-

saan Näsijärven rannan uuden Ranta-Tampellan asuinalu-

een rakentamisen sekä kaupungin keskustan laajenemisen 

Mustanlahden, Särkänniemen ja Onkiniemen alueille. YIT:llä 

on hallussa Ranta-Tampellan alueella noin 80 000 kem2 ja 

Tampereen kaupungilla noin 70 000 kem2 asuinrakennusoi-

keutta. Ranta-Tampellan ja Onkiniemen ohella merkittävä uusi 

aluekehityshanke sijoittuu Lielahden vanhalle tehdasalueelle, 

josta suunnitellaan uutta asuin- ja työpaikka-aluetta. Vuorek-

sen rakentuminen jatkuu, mutta tavoiteltujen 14 000 asukkaan 

asettuminen alueelle tulee toteutumaan mahdollisesti vasta 

vuosien päästä.

TAmpEREEN ETELÄpUOLISILLA ALUEILLA  

UUSIA AVAUKSIA

Läntisen kehätien varsi on pysynyt Pirkkalassa kysyttynä si-

joittautumispaikkana. Also Finland rakentaa Linnakallioon 

uutta logistiikkakeskusta ja Postille on suunnitteilla lähistölle 

logistiikkaterminaali. Partolan market-alue on laajenemassa 

entisestään, kun Kesko kaavailee alueelle 16 000 kem2 liike-

rakennusta. Myös lentoaseman yritysalueella on käynnissä ja 

käynnistymässä toimitilahanketta.

Pirkkalan kuntakeskustassa tapahtuu, kun keskustaan 

rakennetaan uusi kunnanvirasto, 16-kerroksinen asuintor-

ni ja uutta liiketilaa. Liike- ja toimistotilan osuus n. 27 000 

kem2 rakennuskannasta tulee olemaan 13 000 kem2 luokkaa. 

Merkittävää asuinrakentamista tulee Pyhäjärven rannalle Tur-

riin ja Soljaan.

Lempäälän Marjamäen alueen merkitys Tampereen alueen 

toimitilamarkkinoilla jatkaa vahvistumistaan, kun Real Parkin 

toinen vaihe valmistuu Ideaparkin pohjoispuolella. Lidlille ra-

kentuu uusi 2 500 m2 myymälä huhtikuussa valmistuvan Real 

Gaten liike- ja toimistorakennuksen viereen. Real Gaten yli 

7 000 m2 liikerakennus on suurimmaksi osaksi vuokrattu ja alu-

eella on rakennusoikeutta kaikkiaan 80 000 kem2. 

TAmpEREEN mUISSA YmpÄRYSKUNNISSA 

INVESTOINTEJA NIUKASTI 

Nokian Häpesuon vanhan kaatopaikka-alueen puhdistus 

käynnistyi keväällä 2015. Pirkanmaan Osuuskaupan suunni-

telmissa on rakentaa alueelle puhdistustöiden jälkeen Prisma. 

Kesko puolestaan lakkautti Nokialla K-Market Pirkkalaistorin ja 

K-Market Neste Oil Nokian. 

Uutta asuinrakentamista on nousemassa Nokialla Sahan-

rantaan, mikäli Nokia Oyj:n omistuksessa oleville maille hy-

väksytään asemakaavan muutos. Alueella haetaan yli 30 000 

kem2 rakennusoikeutta. Nykyisessä asemakaavassa rakennus-

oikeutta on käytännössä saman verran, mutta rakentamisen 

massoittelu on suunniteltu nyt uudella tavalla.

Kangasalan viimeinen toimitilarakentamisen hanke on 

ollut Prisman 1 000 m2 laajennuksen valmistuminen viime 

vuonna. Tarastenjärvelle Kangasalan ja Tampereen rajalle on 

suunnitteilla uusi yritys- ja teollisuusalue, joka sopii ympäristö- 

ja energialiiketoiminnalle sekä logistiikalle. Uutta kerrosalaa 

olisi tulossa yli 300 000 m2.

© Tampereen kaupunki, 2015

Ratina

Hatanpää

Tampella

Kaleva

Nekala
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TAMPERE

Vaasaan

Lahteen

H
el

si
nk

iin



6 Investointi- ja 
toimitilakatsaus 2016

LAHTI
KAUpANKÄYNTI RUNSASTA,  

mUTTA VUOKRAmARKKINOILLA VERKKAISTA

Hiljaiselo Lahden toimitilamarkkinoilla päättyi vuonna 2014, 

jonka jälkeen liike- ja toimistokohteista on tehty kauppaa vilk-

kaasti. Ydinkeskustassa kaupan kohteena on ollut yksittäisiä 

liike- ja toimistohuoneistoja sekä kokonaisia asuin-liike-

toimistotaloja. Yhteistä keskustassa tehdyillä kaupoilla on 

ollut kohteiden jalostaminen: Aleksanterinkatu 5, Konsert-

titalo, Pelastusarmeijan talo, Mustan Kissan hotellihuoneet, 

Hämeenkatu 24, Tevin talo ja Vientikerman kiinteistö olivat 

kaikki kaupantekohetkellä joko käyttötarkoituksen muut-

tamisen, kiinteistön uudelleenrakentamisen tai vähintään 

mittavan saneerauksen tarpeessa. Tästä päätellen keskusta-

kiinteistöjen mittavat uudistukset tulevat jatkumaan myös 

tulevaisuudessa. Viime vuonna tehtiin kauppaa myös todel-

lisista kassavirtakohteista, kun BW Tower myytiin institutionaa-

lisille sijoittajille. Lisäksi Kesko myi Kauppakeskus Karisman ja 

Citycon Paavolan Citymarketin rahastoille osana laajempia 

portfolioita.

Liike- ja toimistotilojen vuokrauskysyntä kohdistuu lähin-

nä pieniin liike- ja toimistohuoneistoihin. Laajempien liiketilo-

jen osalla kiinnostus jopa parhaita kauppapaikkoja kohtaan on 

hyvin rajallista. Laajoista toimistotiloista puolestaan kysyntä 

kohdistuu moderneihin avo- ja monitoimitiloihin. Perinteisten 

koppikonttoreiden asema on sen sijaan heikompi, koska yri-

tykset pyrkivät edelleen tehostamaan tilankäyttöään. 

LIIKE- JA TOImISTORAKENNUSTEN 

UUdISRAKENTAmINEN VÄHÄISTÄ

Liikerakentamisen kiivain vaihe on ohitettu Lahdessa vuosia 

sitten, kun viimeisenä merkittävänä kohteena Karisman kaup-

pakeskus valmistui vuonna 2011. Toki tämänkin jälkeen uusia 

liikerakennuksia on noussut, mutta myymäläpinta-alan lisä-

ys on ollut huomattavasti vähäisempää. Tällä hetkellä suurin 

käynnissä oleva rakennustyömaa on Holmassa, johon valmis-

tuu keväällä uusi K-rauta. Renkomäessä rakennetaan Moto-

netille uutta myymälää ja Hennalassa on käynnissä uuden 

S-marketin rakentaminen. Lähiaikoina toteutuva liikeraken-

taminen painottuu pääosin keskusta-alueelle rakennettavien 

asuinkerrostalojen kivijalkoihin. Poikkeuksen tekee kuitenkin 

Luhdan korttelin kehittäminen, johon suunnitellaan merkittä-

vää kauppakeskusta.

Toimistojen uudistuotanto on tulevina vuosina vähäistä. 

IskuCenterin ja Askonalueen tilojen jalostus toimistokäyttöön 

jatkuu, joiden lisäksi Peikko laajentaa omaa pääkonttoriaan, 

mutta BW Towerin valmistumisen jälkeen uusien toimisto-

talojen tuotantoa ei ole näköpiirissä. Aleksanterinkatu 11 

kiinteistön saneeraus on kokenut takapakkia, kun saneeratut 

asunnot ja toimitilat eivät ole tehneet odotetusti kauppaansa. 

Esperi Care on ilmoittanut sijoittavansa uuden 3 600 m2 ja 11 

milj. euron palvelutalonsa Aleksanterinkatu 11:een, mikä tulee 

helpottamaan pattitilannetta. Myös Rautatienkatu 20 van-

han pankkitalon toimistotilojen saneeraus on käynnistynyt.

HOTELLI-INVESTOINTIA OdOTETAAN

Lahteen on jo vuosia toivottu uutta laadukasta hotellia, jolla 

voitaisiin vastata suurtapahtumien korkeisiin vaatimuksiin laa-

dukasta ja riittävää hotellikapasiteettia kohtaan. Vaikka Lahden 

hotellimarkkinoilta on viime vuosina poistunut kapasiteettia, 

ovat hotellien käyttöasteet edelleen varsin matalalla tasolla, 

mikä ei rohkaise operaattoreita sijoittumaan Lahteen. Lah-

teen on suunnitteilla laadukkaita hotelleja ja kylpylähotelleja 

Ranta-Kartanoon, Teivaanrantaan, Mukkulaan, matkakeskuk-

sen yhteyteen kuin Messiläänkin. Pisimällä on matkakeskuksen 

yhteyteen entisen postitalon paikalle suunniteltu hotelli, jonka 

valmistuminen voisi parhaassa tapauksessa ajoittua ensi vuo-

den lopulle. On selvää, ettei hotelli-investointia kannata tehdä 

yksittäisten suurtapahtumien vuoksi, joten yhdenkin hankkeen 

toteutuminen on Lahden nykyisillä käyttöasteilla paljon. Yksit-

täisten kysyntäpiikkien kohdalla lisäkapasiteetin tarve olisi rat-

kaistavissa hyödyntämällä Urheilu- ja Messukeskukseen päät-

tyvää rautatiepätkää, jolloin kisaturistit ja messuvieraat voisivat 

hyödyntää Helsingin monipuolista hotellitarjontaa ja kulkisivat 

aamulla tunnin matka-ajan puitteissa suoraan tapahtumapai-

kan keskiöön ja illalla samaa reittiä takaisin.

VANHOJEN TEOLLISUUSKIINTEISTÖJEN 

JALOSTUS JATKUU

Kaupunkirakenteen keskelle jääneille tuotanto-varastokiin-

teistöille, mutta myös vanhoille virastotaloille etsitään uutta 

käyttöä useilla keskeisillä sijainneilla. Euromääräisesti merkit-

tävin jalostushanke on käynnissä Niemessä Iskun vanhassa 

tehdaskiinteistössä, IskuCenterissä, jota jalostetaan Lahden 

ammattikorkeakoulun ja yritysten yhteiseksi kampukseksi ja 

osaamiskeskittymäksi. Niemen alueella myös muiden vanho-

jen teollisuus-varastokiinteistöjen uudelleenrakentaminen 

tulee ajankohtaiseksi lähitulevaisuudessa. 

UPM Kymmenen alueen eteläosan asemakaava valmistui 

rannan tuntumassa viime vuonna. Uusi kaava mahdollistaa 

kymmenen asuinkerrostalon rakentamisen Ruoriniemeen. 

Keskustassa rautatieaseman alue on myös jatkossa rakenta-

misen kohteena, kun Vientikerman, Oikeustalon ja Poliisitalon 

korttelien uudelleenrakentaminen tulee kyseeseen. Lisäksi ra-

dan varren vanhan teollisuusrakennuskannan jalostaminen 

käsittää Askonalueelta Hennalaan ulottuvalla vyöhykkeellä 

mittavan alueen, jolle voidaan rakentaa jopa tuplaten Ruo-

riniemen ja Ankkurin asuinkerrostaloja vastaava määrä asu-

mista. Muita merkittäviä jalostuskohteita ovat Möysän vanhan 

paloaseman kortteli ja Möysän ostoskeskus, Rauhankatu 2 

entinen paitatehdas sekä Holman teollisuus-varastoalue. Lah-

den Nastolan kaupunginosassa Lahden Autokorin 10 000 m2 

entisten tehdastilojen kehittäminen pienyritystaloksi jatkuu.
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LAHdEN ALUEEN 
INVESTOINNIT, 
RAKENTEILLA
1. Lahden Konservatorion 
 saneeraus, 25 milj. € ja 
 Aleksanterinkatu 5 
 uudelleenrakentaminen
2. Aleksanterinkatu 11 liike-, 
 toimisto- ja asuntosaneeraus, 
 Esperi Caren palvelutalo ja 
 Rautatienkatu 20 toimisto-
 tilojen saneeraus
3. Yritys- ja kulttuurikeskus 
 Malski, saneeraus ja uudis-
 rakentaminen 6 milj. €
4. Askonalueen toimisto-
 työpaikka-alue, Handels-
 bankenin konttori ja 
 käräjäoikeus
5. IskuCenter, ammattikorkea-
 koulu- ja toimistokeskittymä
6. Holman K-rauta, 7 200 m2 

7. Renkomäki, Motonetin 
 myymälä
8. Hennalan S-market, 
 4 700 kem2, 6 milj. €
9. Teknoware Oy:n tehdas-
 laajennus, 4 500 kem2 , 5 milj. € 
 ja Peikko Group Oy:n toimisto-
 laajennus, 1 100 m2 

10. Halton Marine, tehdas-
 laajennus, 1 200 m2 , 2 milj. €
11. Nastola, Wipakin tuotantolinja, 
 20 milj. €

LAHdEN ALUEEN 
INVESTOINNIT, 
SUUNNITTEILLA
12. Luhdan korttelin uudelleen-
 rakentaminen, 50 000 kem2, 
 n. 80 milj. € sekä Vesijärven-
 katu 11 Tevin talon saneeraus 
 ja jalostus
13. Rauhankatu 2, paitatehtaan 
 kiinteistön jalostus/
 uudelleenrakentaminen
14. Hämeenkatu 24, asuin-liike-
 talon uudelleenrakentaminen 
 ja Pelastusarmeijan talon 
 saneeraus
15. Ranta-Kartanon alue, 200 milj. €
16. Aleksanterinkatu 6, 
 Valtakulman saneeraus
17. Vientikerman, Oikeustalon 
 ja Poliisiaseman korttelien 
 uudelleenrakentaminen 
 sekä Mannerheiminkadun 
 varren asuin-, liike- ja 
 hotellirakentaminen
18. Starkin alueen uudisrakenta-
 minen ja Mytäjäisten varikko-
 alueen täydennysrakentaminen
19. Möysän paloaseman korttelin 
 uudelleen käyttö ja ostos-
 keskuksen uudisrakentaminen
20. Teivaanrannan hotelli
21. Matkustajasatama, 
 YIT:n huoneistohotelli

22. Mukkulan hotelli, 15 250 kem2 

23. Hennalan varuskunta-alueen 
 uudisrakentaminen ja uudelleen 
 käyttöön saattaminen, 
 mm. Hämeen pääpoliisiasema
24. Renkomäki, Lahden Portin 
 liikekeskus, 80 000 kem2 

25. Kariston Portin toimitila-alue, 
 30 000 kem2 

26. Ruoriniemi, UPM-Kymmenen alueen 
 eteläisen osan uudisrakentaminen,  
 30 000 kem2 

27. Niemen teollisuuskiinteistöjen 
 jalostaminen
28. Holman uusi asuinalue teollisuus-
 rakennusten paikalle, 40 000 kem2 

29. Kärpänen, Fazerin kauramyllyn 
 laajennus, 5 milj. €; 
 Hollolan Prismakeskus 4 000 m2  ja 
 liikekiinteistöjen uudelleenrakenta-
 minen sekä Riihimäentien risteys
 alueen Neste ja ABC-liikenneasemat
30. Hollola, Nostavan logistiikka-
 terminaali, 135 ha

31. Hollola, Messilän ja Pyhäniemen 
 vapaa-ajan hankkeet
32. Orimattila, Hennan rautatieasema 
 ja Tuuliharjan liittymäalueen 
 toimitilarakentaminen sekä 
 Pennalan logistiikkakeskuksen 
 laajentuminen

© Lahden kaupunki/Maankäyttö
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Uutta tuotanto-varastotilaa nousee Ilmarisentien teolli-

suusalueelle, kun Teknoware laajentaa tilojaan ja Jokimaalla 

Halton Marine laajentaa tuotantotilojaan. Fazer suunnittelee 

Lahden kauramyllynsä laajennusta ja 5 miljoonan euron inves-

toinnin on määrä ajoittua vuosille 2016-2017. Nastolan taaja-

man puolella Wipak rakentaa tehtaalleen uuden 20 miljoonan 

euron tuotantolinjan, joka käynnistyy kesällä. Varjolan alueella 

Villähteen Leipä suunnittelee nykyisen tehtaan laajennusta ja 

Biovakka Oy:llä on suunnitteilla biokaasulaitos entisen kaato-

paikan viereen.

ORImATTILASSA KESKUSTAN ULKOpUOLELLA 

INVESTOINTEJA

Orimattilan mittava aluekehityshanke, Hennan uusi kaupun-

ginosa, sai viimevuoden lopulla tuulta purjeisiin, kun liiken-

ne- ja viestintäministeriö velvoittaa Z-junia pysähtymään 

Hennassa seisakkeen valmistumista seuraavan aikataulukau-

den alusta alkaen. Hennan 

ensimmäisessä vaiheessa 

käynnistyy rautatieaseman 

ja alueen infran rakentami-

nen.  Asuntorakentamisen 

on määrä alkaa aseman lä-

heisyyteen kaavoitetuista 

kerrostaloista, mutta ker-

rostalojen rakentaminen on 

lopulta kiinni rakennusyhti-

öiden uskosta alueen tule-

vaisuuteen ja ennakkomarkkinoinnin onnistumisesta. 

Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että Tuuliharjan 

liittymäalueen liike- ja toimitilarakentaminen käynnistyy vielä 

ennen Hennan asuinaluetta. Aiemmin suljetun liittymäalueen 

avaaminen tarjoaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Helsin-

gin ja Lahden välisen moottoritien varrelle. Pennalan logis-

tiikkakeskus jatkaa kasvuaan Orimattilassa, johon ENE Solar 

Systems Oy suunnittelee mittavaa 27 000 aurinkopaneelin 

voimalaa. 12 miljoonan euron aurinkovoimapuisto tulisi to-

teutuessaan parantamaan alueella toimivien yritysten sähkö-

energian saantia ja laskemaan sähkön hintaa. Tämä parantaisi 

entisestään Pennalan logistiikka-alueen attraktiivisuutta logis-

tiikka-alan yrittäjien näkökulmasta.  Alueelle on odotettavissa 

lisää miljoonaluokan investointeja myös lähitulevaisuudessa.

HOLLOLAN HANKKEET JÄISSÄ

Hollolan merkittävin hanke on valtatie 12 uuden linjauksen 

rakentaminen Kukonkoivusta Okeroisiin ja edelleen Karis-

toon, kunhan tie saadaan viimeinkin rakenteille. Uusi tielin-

jaus mahdollistaa uusien liittymäalueiden hyödyntämisen 

mm. kaupallisessa käytössä. Toinen merkittävä tulevaisuuden 

mahdollisuus on Hälvälän alueen hyödyntäminen asuntora-

kentamisessa. Hälvälän osalla odotetaan puolustusvoiminen 

lopullista ratkaisua alueen käytöstä. 

Hollolan Salpakankaan Prismakeskuksen uudisrakenta-

misen osuus on kutistumassa 4 000 neliöön. Hämeenmaa 

haluaisi rakentaa loput 6 000 m2 liiketilaa ja kaksi kerrostaloa 

myöhemmin tulevaisuudessa parempien aikojen koittaessa. 

Uusi realistisempi suunnitelma voi johtaa siihen, että vanhojen 

liikerakennusten omistajat ainakin siirtävät aikeitaan tonttien 

uudelleenrakentamisesta asuinkäyttöön, koska nykyisille liike-

tiloille voidaan olettaa olevan edelleen ainakin jossain määrin 

kysyntää. Nostavan logistiikka-alueella on aloitettu maanra-

kennustyöt, mutta alueelle tehtävät investoinnit tulevat odot-

tamaan Lahden eteläisen kehätien rakentamista. 

Kehätien tulevassa länsipäässä on niin ikään maanraken-

nustyöt pitkällä. Riihimäentien risteysalueelle tulee sijoittu-

maan ainakin Nesteen ja ABC:n huoltamot, kun nykyisten 

asemien ympäristöluvat 

umpeutuvat Salpakankaal-

la. Kesko ja Naisten Puku-

tehdas ovat hakeneet kaa-

vamuutosta Tarmontiellä 

sijaitseville tonteilleen. 

Tavoitteena on rakennus-

oikeuden kasvattaminen  

6 000 kem2:llä. Keskon osal-

ta tämä tarkoittaisi myymä-

län laajentamista Citymar-

ketiksi. Kaavan läpimeno riippuu eteläisen kehätien raken-

tamisesta, sillä tie estäisi nykyisen valtatie 12 risteysalueiden 

ruuhkautumisen alueella. Messilän kylpylähotelli on edelleen 

suunnitteilla, mutta parhaimmassakin tapauksessa hankkeen 

toteuttaminen tulisi ulottumaan useiden vuosien päähän. 

pOHJOISESSA HILJAISELOA

Lahden pohjoispuolella sijaitsevien ympäryskuntien toimitila-

markkinoiden tilannetta kuvaan hyvin viimeaikaiset tapahtu-

mat Asikkalan Hotelli Tallukan ja Heinolan Valolinnan tilojen 

ottamisessa vastaanottokeskusten käyttöön. Valolinnan hy-

väkuntoisten tilojen jalostus asumisen ja hoiva-alan käyttöön 

lähti muutama vuosi sitten mukavasti käyntiin paikallisen si-

joittajan toimesta, mutta nykyisessä markkinatilanteessa vas-

tanottokeskuksen sijoittaminen rakennuksiin on taloudellises-

ti mielekkäin vaihtoehto. Tallukkaan oli puolestaan vielä vuosi 

sitten suunnitteilla mittava kylpylälaajennus, josta kuitenkin 

luovuttiin. Viimevuoden lopulla hotelli ja kylpylä suljettiin ja 

tilat vuokrattiin kokonaisuudessaan vastaanottokeskuksen 

käyttöön. Viimevuosina tutuksi tullut hiljaiselo Heinolan ja 

Asikkalan toimitilamarkkinoilla jatkuu siten ennallaan.
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KOTKA

KOUVOLA
Kouvolan liiketilamarkkina on jakautunut kahteen kaupalli-

seen keskukseen, Tervaskankaan / Korjalan market-alueelle ja 

perinteiselle keskusta-alueelle. Näistä Korjalan rinnalla sijait-

seva Tervaskangas on imenyt Kauppakeskus Veturin myötä 

keskustan yrityksiä, vaikka toki Veturin myötä Kouvolaan on 

tullut myös täysin uusia toimijoita. Tunnelmat Kouvolan kes-

kustan liiketilojen osalla ovat olleet jo vuosia alamaissa, eikä 

ainakaan lyhyellä aikavälillä ole olemassa lääkkeitä tilanteen 

korjaamiseksi. Kivijalkojen liiketilojen tilanne on vielä kohtuul-

linen, mutta keskustan kauppakeskukset ammottavat tyh-

jyyttään. Kouvolan asukasluvun kehitys on ollut viimevuodet 

laskusuuntainen ja vähenevä ostovoima luo osaltaan varjoja 

liiketilojen kysynnälle myös pidemmällä aikavälillä. 

Uudet liikerakentamisen hankkeet ovat yksittäisiä omaan 

käyttöön rakennettavia toimitiloja. Suurempia hankkeita ei 

ole näköpiirissä, vaan suunnitteilla olleet investoinnit odot-

tavat yleisen taloustilanteen kohentumista ja paikallisen lii-

ketilamarkkinan tervehtymistä. Esimerkiksi rautatieaseman 

yhteyteen suunniteltu matkakeskus-kauppakeskushanke 

on edelleen suunnittelupöydällä. Keskusta-alueen lähitule-

vaisuuden investoinnit ovatkin asuinkerrostalopainotteista 

täydennysrakentamista.

Rahtikylän eli Teholan-Kullasvaaran alueen kehittyminen 

teollisuus-varastokeskittymästä kansainvälisen tason logistiik-

ka-alueeksi on Kouvolan kaupungin pitkän aikavälin tavoite. 

Alueen potentiaali nojaa hyvään liikenteelliseen sijaintiin ku-

mipyörä- ja raidelogistiikan solmukohdassa. Rahtikylän kehit-

tyminen vaatii mittavia investointeja liikenneinfrastruktuuriin, 

joiden on määrä alkaa lähimmän vuoden aikana. 

Tuotannollisia investointeja on tulossa Myllykosken van-

halle tehdasalueelle, jonne Suomen Bioetanoli Oy suunnitte-

lee 150 miljoonaa euron bioetanolilaitosta. Iittiin suunniteltu 

KymiRing –moottoriurheilurata ja koulutusalue on edennyt 

hiljalleen. Ensimmäisen vaiheen 22 miljoonan euron rahoituk-

sesta on kuitenkin vasta osa kasassa ja onkin todennäköistä, 

että hanke viivästyy suunnitellusta aikataulusta. Alun perin 

ensimmäinen MotoGP –sarjan osakilpailu oli määrä ajaa Ky-

miRingillä vuonna 2017.

Kymenlaakson mielenkiintoisin ja myös mittakaavaltaan laa-

jin liikerakentamisen hanke on Kotka Old Port -outletkeskus. 

Britti-amerikkalaistaustaisen ryhmittymän vanhaan satamaan 

suunnittelema 500 miljoonan euron ja 46 000 m2 laajuinen 

keskittymä käsittäisi toteutuessaan 200 muotimyymälää sekä 

vaiheittain rakennettavia asuntoja, hotelleja ja ravintoloita 

sekä elokuvateatterin. Mikäli projekti etenisi suunnitellulla 

aikataululla, alkaisi ensimmäisen vaiheen rakentaminen kulu-

van vuoden syksynä ja valmistuminen ajoittuisi keväälle 2017. 

Hanke on kuitenkin iso kysymysmerkki ja suhteellisesti Idea-

parkiakin huomattavasti isompi hanke. 

Vaalimaan kauppakeskus- ja hotellihanke on kokenut vii-

meaikoina vastatuulta. RAY perui päätöksensä sijoittaa kasino 

kauppakeskukseen venyneiden aikataulujen vuoksi. Sittem-

min hankkeen takana oleva taho ajautui maksuvaikeuksiin. 

Kokonaisuudessaan 45 000 kem2 laajuisen kauppakeskuksen 

oli määrä valmistua kuluvan 2016 vuoden loppuun mennes-

sä. Jos rakennustyöt aikanaan valmistuvat, on kauppakes-

kuksen menestys pitkälti kiinni venäläisten ostosmatkailun 

palautumisesta ruplan kurssiromahdusta edeltäneeseen 

tilaan.

Google jatkaa Haminan palvelinkeskuksen laajennusta. 

Yhtiö on investoinut Summaan jo noin miljardi euroa ja laa-

jennukset jatkuvat edelleen. Myös venäläinen Biofarmos in-

vestoi Kotkaan. Karhulaan sijoittuvan biolääketehtaan kustan-

nusarvio on noin 2 miljoonaa euroa. Negatiivisia uutisia tulee 

metalliteollisuuden suunnalta, kun Sulzer Pumps Finland Oy 

ilmoitti viimevuoden lopulla, että Karhulan valimo ajetaan alas 

syyskuuhun mennessä.

HaminaKotkan sataman tavaraliikennemäärät ovat laske-

neet vuoden takaiseen verrattuna. Vienti on vetänyt parem-

min, mutta tuonti ja transitoliikenne ovat vähentyneet huo-

mattavasti. Tällä on oleellinen vaikutus koko Kymenlaakson 

logistiikkatilojen markkinoihin ja erityisesti satama-alueen 

ympäristössä toimivien yritysten toimintaan. Liikenneinf-

rastruktuurin merkittävä investointi on E18 tien parantami-

nen, jolla on positiivinen vaikutus Kotkan ja Haminan alueen 

saavutettavuuteen. 
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JYVÄSKYLÄ
Jyväskylään muodostuu entistä vahvemmin kaksi kaupallista 

keskustaa, joista toinen on perinteinen ydinkeskusta kivijalka-

myymälöineen ja kauppakeskuksineen ja toinen hypermarke-

teilla ja tulevilla kauppakeskuksilla laajalle levittynyt Seppälän 

alue. Seppälään on viimevuonna rakennettu ja tullaan suun-

nitelmien mukaan lähivuosina rakentamaan uusia liikeraken-

nuksia yhteensä noin 65 000 kerrosneliömetrin verran, mikä 

vastaa yli kymmentä prosenttia koko Jyväskylän liiketilakan-

nasta. Tällä tulee olemaan väistämättä vaikutusta liiketilamark-

kinoihin, koska väestön määrä ei kasva samassa suhteessa. 

SEppÄLÄSSÄ INVESTOINTIAALTO

Uusi Prismakeskus valmistuu Seppälään kuluvana kesänä ja 

kauppakeskus Sepän rakentaminen aloitettiin vuodenvaih-

teessa. Seppä valmistuu ensi vuonna ja se yhdistetään yhdys-

käytävällä Prismakeskukseen. NCC:n liiketalon rakentamisen 

on puolestaan määrä alkaa kevään aikana Ahjokadun ja Ala-

sinkadun kulmaan. Seppälänportin kauppakeskus on ollut 

suunnitteilla jo vuosia ja nyt hankkeelle haetaan uutta vauhtia 

asemakaavamuutoksen myötä, joka laskisi liikerakennusoike-

uden määrää 18 000 kerrosneliömetristä 10 000 neliömetriin 

ja tilalle tulisi asuntoja. 

Liiketilatarjonnan huomattava lisäys lyhyessä ajassa kes-

kustan ulkopuoliselle jo ennestään vahvalle kaupan alueelle 

vaikuttaa negatiivisesti ydinkeskustan kauppiaiden myyntiin 

ja sitä kautta keskustan liiketilojen käyttöasteeseen. 

Vuokralaisten vaihtuvuus on jatkunut kaupungin keskus-

tassa edelleen vilkkaana. Kauppakulman uudisrakennushan-

ke peruuntui, kun Haloselle saneerattiin kauppakeskukseen 

viime vuonna uusi myymälä. Kauppakulman autioiksi jääneet 

tilat ovat tämän jälkeen täyttyneet mukavasti, kun myös ruot-

salainen Fitness24Seven –kuntosaliketju avasi tiloihin 1 200 

m2 laajuisen kuntosalin. H&M muuttaa Kauppakatu 37:ään Ha-

losen entisiin tiloihin ja saman talon alakertaan avataan noin  

 1 300 m2 laajuinen Hollywood Bowling.  Jyväshovin hotelli- ja 

ravintolatiloille on löytynyt uusi operaattori, kun Hotelli Yöpuu 

käynnistää hotellitoiminnan tiloissa alkukesällä.

Lähikauppojen lukumäärä kasvaa Jyväskylän alueella. Uusia 

päivittäistavarakauppoja on suunnitteilla ja rakenteilla Seppä-

lään, Vaajakoskelle, Sarvivuoreen, Äijälänrantaan ja Palokkaan. 

mUUTAmIA mERKITTÄVIÄ TRANSAKTIOITA

Kaupunki sai jo surullisen kuuluisaksi tulleen Valtiontalon vii-

mein toisella yrittämällä kaupaksi, kun paikalliset kiinteistösi-

joittajat ostivat käytännössä purkukunnossa olevan suojellun 

rakennuksen sekä sen vieressä sijaitsevan rakentamattoman 

asuin-liikerakennustontin. Valtiontalo myytiin jo kertaalleen 

vuonna 2011, mutta kauppa kaatui siitä tehdyn valituksen 

vuoksi. Tällä kierroksella hinnaksi muodostui 700 000 euroa. 

Kirkkopuiston pysäköintilaitoksen rakentaminen on odottanut 

Valtiontalon saneerauksen aloitusta, joten pysäköintilaitoksen-

kin toteutuksessa päästään vihdoin eteenpäin. Kaupunki on 

myymässä myös Puistokadulta Jyväskylän maalaiskunnan en-

tisen kunnantalon Järvi-Suomen Asunnot Oy:lle, joka on ker-

tonut saneeraavansa rakennukseen hoivalaitoksen Mehiläistä 

varten. Jyväskylän ammattikorkeakoulu myi viimevuoden lo-

pulla Lutakosta Turbiinitalon paikallisille sijoittajille, jotka ja-

lostavat rakennusta toimitilakäyttöön. Keskustan länsireunalla 

Tourulassa tehtiin viimevuonna kaksi merkittävää kiinteistö-

kauppaa, kun Quorumin rahasto osti K-Raudan kiinteistön ja 

paikallinen sijoittaja osti 5 500 m2 laajuisen toimistotalon.

UUdET TOImISTOHANKKEET VÄHISSÄ 

Ylistönmäeltä vapautuu runsaasti toimistotilaa kuluvan vuoden 

aikana, kun Jyväskylän yliopisto pyrkii tiivistämään tilankäyttö-

ään ja siirtämään toimintojaan Mattilanniemeen ja Seminaa-

rinmäelle. Technopoliksen Innova 3 toimistotalo on edelleen 

suunnitteilla Lutakkoon. Voi kuitenkin olla että seuraavia toi-

mistohankkeita saadaan odottaa jonkun aikaa, sillä kaupungin 

vajaakäyttö on toimistotilojen osalta varsin korkealla tasolla ja 

esimerkiksi Kivääritehtaalla on edelleen huomattavasti vapaata 

tilaa. Sitä vastoin Keski-Suomen talon jalostus yrityspuistoksi on 

käynnistynyt Jykes Kiinteistöjen toimesta varsin hyvin.

mUUTOKSIA KÄYVISSÄ VUOKRISSA 

Liike- ja toimistotilojen käyvissä vuokrissa eli uusien sopi-

musten vuokratasoissa on tapahtunut merkittävä muutos 

vuoden takaiseen verrattuna. Liiketilojen kohdalla tilanne on 

poikkeuksellinen, sillä kaupallisen keskustan vapaat tilat ovat 

puolittuneet vuoden takaiseen verrattuna, mutta prime-tilo-

jen vuokrataso on samaan aikaan joustanut viidenneksellä 75 

eurosta 60 euroon per neliömetri. Toimistotilojen vajaakäytös-

sä on ollut nousua, mikä osaltaan selittää toimistotilojen käy-

vän vuokratason laskua moderneissa toimistotiloissa alle 20 

euroon ja vanhemmissa toimistoissa 13 euroon per neliömetri.

TUOTANTO- JA LOgISTIIKKATILOJEN  

TARJONTA VÄHÄISTÄ

Jyväskylän teollisuus-varastokiinteistöjen käyttöasteet ovat 

erittäin hyvällä tasolla. Vanhaa teollisuusrakennuskantaa on 

poistunut markkinoilta tai niitä on jalostettu uuteen käyttöön. 

Jyväskylässä toimintaansa laajentavilla tai kaupunkiin sijoit-

tautuvilla yrityksillä on ollut jopa vaikeuksia löytää sopivia 

tiloja ja useassa tapauksessa on päädytty uusien toimitilojen 

rakentamiseen. Varsinkin modernien tuotanto- ja logistiik-

katilojen kohdalla vapaita tiloja on vähän, mikä on johtanut 

aika-ajoin poikkeuksellisen korkeisiin vuokratasoihin. Syynä 

korkeisiin käyttöasteisiin ja vuokriin on siis enemmänkin tar-

jonnan niukkuus kuin kysynnän runsaus.

KOLmE HUOmATTAVAA ALUEKEHITYSHANKETTA

Kankaan entisen paperitehtaan alueella on aloitettu ensim-

mäisten kerrostalojen rakentaminen ja myös Vanhan paperi-

tehtaan tilojen kehittäminen on käynnistynyt. 
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Alueelle on suunnitelmissa yhteensä noin 230 000 kem2 ra-

kennuskanta, joka käsittää asuinrakentamista 150 000 kem2 

ja toimitiloja 80 000 kem2. 

Keski-Suomen uuden keskussairaalan alle jäävän vanhan 

rakennuskannan purkutyöt alkoivat Sairaalanmäellä viime-

vuoden puolella. 100 000 m2 laajuisen uuden keskussairaalan 

kustannusarvio on 333 miljoonaa euroa. Sairaalanmäelle jää 

vanhaa rakennuskantaa noin 87 000 kem2, jonka jalostaminen 

tulee lähimpien vuosien aikana ajankohtaiseksi. 

Hippoksen alueen asemakaavoitus käynnistyi vuoden 

2015 syksyllä. Kaupungin toivoo Hippoksesta liikunnan ja hy-

vinvointipalveluiden keskusta, jonne sijoittuisi monitoimiaree-

na, kauppakeskus, pesäpallostadion, liikuntapuisto ja hotelli. 

Kokonaisuudessaan arviolta 150 miljoonan euron hankkeen 

toteutumisen kannalta haastavin vaihe lienee yksityisen ra-

hoituksen löytyminen.

ÄÄNEKOSKEN SELLUTEHdAS  

LISÄNNYT TALOUdELLISTA AKTIVITEETTIA

1,2 miljardin euron tehdasinvestointi on jo sinällään huomatta-

va piristysruiske minkä tahansa kaupungin taloudelle. Pienessä 

Äänekosken kaupungissa vaikutus on ymmärrettävästi valta-

va, mutta positiiviset vaikutukset säteilevät myös ympäröiviin 

kuntiin. Liikenneinfrastruktuurin kehittäminen on tästä yksi 

esimerkki. Nelostietä parannetaan Jyväskylän ja Äänekosken 

väliltä ja samalta väliltä rataosuus sähköistetään. AGA ilmoitti 

viime vuoden lopulla investoivansa sellutehtaan alueelle 15 

miljoonan euron typpi- ja happilaitoksiin ja myös Äänekosken 

omat yritykset ovat lisänneet investointejaan. Keskustassa Viis-

kulman varrelle suunnitellaan tornitalon, kauppakeskuksen ja 

matkakeskuksen sekä uuden torin rakentamista. 

mYÖS mUISSA YmpÄRYSKUNNISSA TApAHTUU

Muuramelle rakentuu hiljalleen lisää liiketilaa Sillanniittyyn 

9-tien liittymäalueelle, jonne nousee uuden kauppakeskuk-

sen eteläpuolelle kevään aikana 15 000 m2 liikekeskus. Lii-

kekeskuksen vetureiksi tulevat Halpa-Halli ja Lidl. Sillanniityn 

länsipuolelle on edelleen suunnitteilla tilaa vievän erikoista-

varakaupan keskittymä, jolle on varattu kaavassa 20 000 kem2 

rakennusoikeutta. Kinkomaan kehittyminen saa lisävauhtia, kun 

Keskolle valmistuu Parantolantien kupeeseen 600 m2 päivittäis-

tavarakauppa. Kauppa parantaa Kinkomaan palveluita ja tukee 

siten asuinalueen rakentumista. Kinkomaan Vitapoliksessa on 

käyttämätöntä rakennusoikeutta noin 90 000 kem2 verran.

Viikinlahden yrityspuistoksi ristityn Keuruun entisen va-

ruskunta-alueen jatkokäyttö sai viime vuonna lisää vauhtia, 

kun Lielahden Autokeskus Oy osti alueelta seitsemän hallia 

Sarakallio Kiinteistöiltä. Sarakallio Kiinteistöt hankki viime ke-

väänä myös varuskunta-alueen asuintalot omistukseensa ja 

aloitti huoneistojen myynnin. Keskolla on suunnitteilla Keu-

ruussa Tervan alueelle 5 500 m2 liikekeskushanke. Kesko on 

kiinnostunut myös Laukaan kirkonkylään kaavoitetusta liike-

tontista, jolle saa rakentaa 3 000 m2 liikerakennuksen. NCC:n 

uusi 8 miljoonan euron huoneistohotelli valmistuu Peurungan 

kylpyläalueelle syksyllä.

JYVÄSKYLÄN ALUEEN INVESTOINNIT, RAKENTEILLA
1.  Kauppakatu 37 saneeraus
2.  Seppälän Prismakeskus, 22 000 m2, 30 milj. € ja 
 Kauppakeskus Seppä, 27 000 m2 sekä Ahjokatu 8 saneeraus
3.  Kangas, aluekehityshanke, 230 000 m2, josta 80 000 m2 toimitilarakentamista
4.  Hämeenkadun asuinrakentaminen
5.  Palokka, Lidl, 2 400 m2

6.  Vaajakoski, asuin-liiketalo, K-Supermarket 2 500 m2

7.  Äänekoski, MetsäGroup Oyj, sellutehdas, 1,2 mrd. € sekä 
 nelostien parantaminen ja rautatien sähköistys
8.  Muurame, Sillanniityn liikekeskus, 15 000 m2 ja Kinkomaan K-kauppa
9.  Keuruu, varuskunta-alueen jalostaminen
10.  Laukaa, Peurungan huoneistohotelli, 8 milj. €

JYVÄSKYLÄN ALUEEN INVESTOINNIT, SUUNNITTEILLA
11.  Valtiontalon saneeraus ja tontin uudisrakennus, 12 500 m2; 
 Kirkkopuiston pysäköintilaitos sekä Forumin korttelin 
 täydennysrakentaminen, 37 000 m2

12.  Väinönkatu 34/Yliopistonkatu 40 uudisrakennus, 3 150 m2 sekä 
 Jyväskylän Lyseon korttelin kehittäminen
13. Seppälän Lidl sekä Ahjonkatu/Alasinkatu liiketalo, 10 000 m2

14. Seppälänportti, 10 000 m2 liiketilaa
15. Lutakko, Konserttisali, 52,8 milj. € sekä Fysioline Oy:n toimitila
16. Keljo, Würthin rautakauppa
17. Keski-Suomen keskussairaalan aluekehitys, 
 vanhan tilakannan jalostus, 87 000 m2

18. Hippoksen liikuntapuiston alue, 150 milj. €
19. Ylioppilaskylän uudelleenrakentaminen, opiskelijakortteli ja liikekortteli
20. Äänekoski, Viiskulman kehittäminen ja AGA:n typpi- ja happilaitokset
21. Muurame, Vitapoliksen kehittäminen 90 000kem2 ja 
 Sillanniityn erikoistavarakaupan alue 20 000 kem2

22. Keuruu, Keskon liikekeskus 5 500 m2
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LAppEENRANTA

Etelä-Karjalan liiketilakanta ja hotellihuoneiden määrä on 

mitoitettu venäläisten runsaan matkailun ja ostopotentiaalin 

mukaan. Kun venäläisten ostosmatkailuun on tullut raju ro-

mahdus, on kannattavalta liiketoiminnalta pudonnut pohja 

ja useita hotelleja ja motelleja on otettu vastaanottokeskus-

ten käyttöön. Venäläisten puuttuminen katukuvasta näkyy 

suoraan kauppiaiden myynnissä. Vielä vuonna 2013 tax-free 

myynti oli noin 11 miljoonaa euroa kuukaudessa, kun viimeai-

koina on jääty 4 miljoonan euron tasoon. Kaupan alan myynti 

on siten paikallisen ostovoiman varassa. Kun Suomen lähi-

vuosien talouskasvu tulee olemaan parhaimmillaankin hyvin 

heikkoa, on tilanne Etelä-Karjalan liiketilamarkkinan kannalta 

hälyttävä.

Hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta keskus-

tassa on tehty viimevuosina useita merkittäviä kiinteistökaup-

poja. Tehtyjen kauppojen kannalta yhdistävänä piirteenä on, 

että kaupan kohteena on usein ollut jalostusta vaativa kiinteis-

tö. Rikkihappotehtaan pääkonttori vaihtoi omistajaa kahdesti, 

kun Jatke Oy osti kiinteistön ja myi sen vuonna 2014 edelleen 

A1 Asunnoille. Citykorttelissa Etelä-Karjalan Osuuspankki osti 

Lemminkäiseltä tulevan pankkitalon osakekannan. Jatke ja 

Rakennusliike Evälahti Oy ostivat niin ikään Citykorttelista 

Matkatalon ja Koulutalon kiinteistöt. Myös entisen kaupun-

ginteatterin tontti myytiin. Tontille suunnitellaan hotellira-

kennusta liiketiloineen sekä palvelutaloa ja asuinkerrostaloa. 

Kauppakeskus Iso-Kristiinan laajennukseen liittyi merkittävä 

transaktio, kun Ilmarinen osti Cityconilta puolet kauppakes-

kuskiinteistöstä. Toinen puhdas sijoittajakauppa tapahtui, 

kun Technopolis myi Assi Groupille Vapaudenaukion uuden 

toimistotalon. Myös Lappeenrannan lentokenttä vaihtoi omis-

tajaa, kun Finavia myi viime vuoden lopussa pahasti tappiota 

tekevän lentokentän kaupungille.

ISO-KRISTIINASTA mUOdOSTUNUT 

LAppEENRANNAN KAUpALLINEN KESKUSTA

Kiinteistömarkkinoiden jälkisyklisyys tulee esiin, kun tarkastel-

laan Lappeenrannan liikerakentamisen hankkeita. Kotimaisten 

ja paikallisten sijoittajien ja rakennusliikkeiden usko tulevaan 

on ollut yllättävänkin hyvä, sillä Lappeenrannan kaupallisessa 

keskustassa on käynnistynyt ja käynnistymässä lukuisia liikera-

kentamisen hankkeita. Investointiaalto käynnistyi Kauppakes-

kus Iso-Kristiinan noin 14 000 m2 ja 100 miljoonan euron laajen-

nuksella, joka valmistui vuonna 2015. Iso-Kristiinan ja kaupun-

gintalon väliin valmistui viime vuonna myös Liikekeskus Centre, 

jonka katutasoon tuli uusia liiketiloja vajaan 700 m2 verran. 

Iso-Kristiinan ja Kauppakeskus Gallerian valmistumi-

nen yläkaupunkiin on siirtänyt Lappeenrannan kaupallisen 

keskustan painopistettä radikaalilla tavalla; toimijoita on 

siirtynyt vanhasta ydinkeskustasta uusiin kauppakeskuk-

siin ja perinteisten kauppakeskusten käytävät ammottavat 

tyhjyyttään. Nyt myös City-korttelin ja sen ympäristön ke-

hittämisessä on päästy alkuun. A1 Asunnot saneerasi Raastu-

vankadulla sijaitsevan entisen Rikkihappotehtaan asunnoiksi. 

Muutostyöt valmistuivat keväällä 2015 ja viime syksynä City-

korttelin Koulukadun puoleiselle varrelle nousi VVO:n asuin-

talo käsittäen kahden alimman kerroksen osalta liiketilaa. 

Myös Ecumen kiinteistön liiketilojen laaja saneeraus Olek-

sin ja City-käytävän kulmauksessa valmistui viime vuoden 

lopulla. Asemakaavamuutos mahdollistaa Ecumen kiinteis-

tölle tulevaisuudessa 6 000 kem2 laajuinen asuin-, liike- ja toi-

mistotalon rakentamisen. 140-paikkaisen maanalaisen pysä-

köintilaitoksen, Cityparkin, on määrä valmistua tänä kesänä. 

Pysäköintitaloon kytkeytyy Etelä-Karjalan Osuuspankin uu-

den pääkonttorin rakentaminen, jonka alta purettiin vanha 

Tapanisen talo. Pääkonttorin ja sen ylle tulevien asuntojen on 

määrä valmistua kuluvan vuoden syksyllä. Jatkeen ja Raken-

nusliike Evälahden yhteisprojekti Koulutalon ja Matkatalon 

kiinteistöillä alkoi puolestaan viime vuoden lopulla vanhojen 

rakennusten purkutöillä. Edellisten lisäksi asemakaavamuu-

tos mahdollistaa City-korttelissa sijaitsevien Keskus- ja Liike-

talojen korotuksen.

Edellisten lisäksi keskustan täydennys- ja uudisrakentami-

sessa on vireillä useita muita suunnitelmia, jotka toteutues-

saan toisivat oman lisänsä keskusta-alueen liiketilakantaan. 

Keskustan ulkopuolisista alueista Ikealla ja Lappeenrannan 

kaupungilla on aiesopimus Mustolaan Nuijamaantien varrel-

le rakennetavasta 70 000 kem2 laajuisesta Ikea-keskuksesta, 

johon sijoittuisi Ikean lisäksi kauppakeskus. Ikea ei ole tehnyt 

lopullista investointipäätöstä, vaan on pyytänyt vuoden jat-

koaikaa viimevuoden lopulla umpeutuneelle sopimukselle. 

Myllymäen alueella on ollut runsasta vuokralaisliikehdintää. 

Iso-Kristiinan laajennus on vetänyt liikkeitä myös Family Cen-

teristä, josta on muutenkin lähtenyt merkittäviä vuokralaisia. 

Myllymäen moderneissa erikoistavarakaupan myymälöissä 

on vaihtunut vuokralaisia ja osa tiloista on jäänyt tyhjilleen. 

Alueen vapaille liiketonteille ei löydy kysyntää ja vanhat 

suunnitelmat ovat jäissä, mikä on luonnollista kun ottaa huo-

mioon alueen modernien liiketilojen ennestäänkin korkean 

vajaakäytön.

TOImISTOTILAN RAKENTAmINEN pYSÄHdYKSISSÄ

Lappeenrannan keskusta-alueen uusille toimistotiloille on 

ollut kysyntää, mistä kertoo kaupungin keskustaan vastikään 

valmistuneiden uusien toimistotalojen vuokrausasteet. Yli-

opistolla on yleisesti positiivinen vaikutus alueen toimisto-

markkinaan, mutta tästä huolimatta Skinnarilassa yliopiston 

kupeessa toimistotiloja on vapaana tavanomaista enemmän. 

Keskusta-alueen ulkopuolella toimistotilojen vuokrauskysyntä 

laskeekin merkittävästi, eikä kerran tyhjiksi jääneille tiloille ole 

juuri kysyntää. 
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Mielenkiintoinen kiinteistökokonaisuus 

toimistomarkkinan kannalta on Lap-

peenrannan Energian kortteli, jonka 

vanhat suojellut rakennukset Lappeen-

rannan Energia pyrkii myymään. Rakuu-

namäen kasarmirakennukset tyhjenevät 

vuonna 2017, jolloin noin 7 000 m2 ra-

kennukset vapautuvat uuteen käyttöön.

TUOTANTO- JA LOgISTIIKKA-

KIINTEISTÖJEN INVESTOINNIT 

VÄHISSÄ

Teollisuus- ja varastokiinteistöjen mark-

kinatilanne on Lappeenrannassa sees-

teinen. Uusia investointeja ei ole juuri-

kaan tehty pieniä tuotanto-varastohal-

leja lukuun ottamatta ja kaupungin oma 

tonttikauppa on hyytynyt täysin. Paroc 

lopettaa toimintansa Ihalaisissa kulu-

van vuoden keväällä, mutta alueelle on 

tiedossa uutta käyttöä, kun Nordkalk 

Oy laajentaa avolouhostaan Parocin ja 

omien vanhojen tehdasrakennusten 

paikalle. Avolouhoksen laajentamisen 

lisäksi Nordkalk suunnittelee kivenkä-

sittelylaitoksen rakentamista alueelle.

ImATRAN KESKUSTA KURImUKSESSA, 

mUTTA RAUHAN ALUE KEHITTYY

Imatran viimeaikojen merkittävin liike-

rakentamisen hanke oli uuden Prisman 

valmistuminen Mansikkalaan. 38 000 m2 

laajuisen Prismakeskuksen valmistumi-

sen myötä vanha Prisma jäi vaille käyttöä 

ja Imatrankosken keskustan liiketilojen 

ennestäänkin vaikea tilanne hankaloitui 

lisää. Vanhojen liiketilojen vuokrataso on 

painunut omistajien kannalta jo valmiik-

si kipurajalle, eikä vuokralaisia ole silti 

näköpiirissä. Tästä huolimatta Imatran-

kosken keskustaan on suunnitteilla kaksi 

uutta liike-asuintaloa, joista toinen tulisi 

Valtionhotellin naapurissa sijaitsevan 

Napinkulman paikalle ja toinen Einon-

kadun varrelle. 

Holiday Club Resortsin viimeisin ker-

rostalo valmistui Rauhaan lokakuussa 

2015. Uusimman rakennuksen viereen 

rakentuu kaksi vastaavaa 30 huoneis-

ton taloa. Seuraavan kerrostalon raken-

taminen alkaa 2016, mikäli kysyntää on 

tarpeeksi. Tiurun sairaala on pidemmällä 

aikavälillä mielenkiintoinen osa Rauhan 

vapaa-ajan keskittymää, mutta toistai-

seksi tiloille ei löydy mielekästä käyttöä. 

LAppEENRANNAN ALUEEN INVESTOINNIT, RAKENTEILLA
1. Citykortteli; Etelä-Karjalan Osuuspankin pääkonttori, Matkatalon ja Koulutalon kiinteistöjen 
 uudelleenrakentaminen, 25 milj. € ja Cityparkki, 140 autopaikkaa, 7 milj. €
2. Kauppatorin liike-asuintalon rakentaminen
3. Delta Auton laajennus
4. Imatrankosken Einonkatu 6 asuin-liiketalo, 6 000 kem2, 15 milj. € 
5. Kuutostien parantaminen Luumäki – Kärki osuudelta

LAppEENRANNAN ALUEEN INVESTOINNIT, SUUNNITTEILLA
6. Entisen kaupunginteatterin kiinteistön uudisrakentaminen
7.  Kauppatorin alue: pysäköintilaitos ja torin rakentaminen, Lappeenrannan Energian korttelin 
 täydennysrakentaminen, 5 600 kem2 ja Karjalankulman osittainen uudisrakentaminen
8. Ikea-keskus, 70 000 kem2 sekä Viipurinportti, Lidon ravintola, 3 700 kem2

9.  Friitala Fashion Oy:n uudisrakennus, 5 900 kem2 ja XXL:n myymälärakennus, 3 800 kem2

10.  Ultivistan ja Conten Huhtiniemen hotellihanke
11.  Nordkalkin kivenkäsittelylaitos, 25…35 milj.€
12.  Lentokentän kehittäminen
13. Holiday Club Resortsin uudet majoitusrakennukset ja Tiurun sairaalan kehittäminen sekä 
 Imatrankosken Napinkulman uudisrakentaminen, 8 500 kem2 hotelli/liikerakennus
14.  Luumäen ABC

© MML, 2011

Linnoitus

Kimpinen

Parkkarila

Harapainen

LAPPEENRANTA

Lentokenttä

Myllymäki

Reijola
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Kaupungeissa käydään poikkeuksetta keskustelua oman kau-

pungin keskustan ja eritoten kaupallisen keskustan tulevaisuu-

desta ja liikennejärjestelyjen toteuttamisesta. Keskusteluun ja 

päätöksentekoon osallistuu laaja joukko asukkaita, luottamus-

henkilöitä ja maankäytöstä vastaavia toimihenkilöitä. Päätök-

set tehdään kunkin kaupungin omista, joskin ristivetoisista 

tarpeista, sekä sovittaen yhteen eri intressitahojen toiveet ja 

vaatimukset. Kun tähän lisätään pääkaupunkiseutuvetoisten 

konsulttien ohjeet ja neuvot sekä muutama tutustumismatka 

vähintäänkin Euroopan pääkaupunkeihin, ei päätöksen teko 

ole todellakaan helppoa. Suomessa olosuhteet ovat haastavat 

ilmastollisista syistä. Myös keskusta-alueiden ulkopuolelle on 

rakennettu lukuisasti vähittäiskaupantiloja. Merkittävää on 

kaupunkien asukasmäärien vaihtelu ja kaupungin asema laa-

jan maakunnan keskuspaikkana. 

CBd-TUTKImUKSEN TOTEUTUS 

Arviointitoimisto on tehnyt Q4/2015 kuluessa Tampereen, 

Lahden, Jyväskylän, Lappeenrannan ja Helsingin kaupungeis-

sa CBD-tutkimuksen. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää 

kaupallisen keskusta-alueen liiketilojen palvelurakenne ja 

kaupunkien palvelurakenteen eroavaisuudet. Selvityksen pii-

riin otettiin I, II ja pohjakerrosten huoneistot sekä kauppakes-

kukset ja Helsingissä asematunneli.  Rakennuksissa toimivat 

yritykset jaoteltiin 16 eri toimialaan.  Tyhjät, heti käyttöön otet-

tavat liikehuoneistot, kirjattiin omaan luokkaansa.  

Kenttätutkimuksen yhteydessä selvitettiin asiakaspysä-

köinnin määrä. Tutkimuksessa ei ole otettu huomioon asuin-

liike- ja toimistorakennusten pysäköintipaikkoja, joita ei voi 

käyttää asiakaspysäköintiin. Siten Helsingissä keskusta-alueen 

diplomaateille varattuja pysäköintipaikkoja ei otettu huomi-

oon tutkimuksessa.

Tutkimusta varten tutkittavien kaupunkien kaupalliset 

keskusta-alueet määritettiin kaupunkikohtaisesti. Kaupallisten 

keskusta-alueiden rajauksessa käytettiin apuna Arviointitoi-

miston kokemusta, jotta eri kaupungeista tutkittaisiin mah-

dollisimman todenmukainen kaupallinen alue eri yritysten 

näkökulmasta. Tutkimusalueeksi otettiin tästä johtuen myös 

katualueet, jotka eivät ole keskustan premium-aluetta, mutta 

erittäin haluttuja liikepaikkakatuja vähäisemmän vuokran-

maksukyvyn omaaville yrityksille. 

Kaupunkien keskusta-alueiden yritysrakenteen purka-

minen antaa tietoja kunkin tutkitun kaupungin toimintojen 

sisällöstä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että kau-

punkikohtaiset rakenteelliset eroavaisuudet ovat merkittäviä.  

Osa selittyy historiallisilla asioilla ja osa väkiluvulla. Paljon on 

kyse kunkin kaupungin oman päätöksenteon sisällöstä. 

Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että joukkolii-

kenteen ratkaisut, vaateliikkeet ja muu pukeutuminen sekä 

ruokaravintolat ja kahvilat ohjaavat merkittävästi kaupungin 

sisäisiä asiakasvirtoja ja siten myös kaupallisen ydinkeskustan 

sijaintia. Kyseisten toimialojen sijainti ja osuus kaupungin lii-

ketilojen käyttäjistä vaikuttaa siten myös oleellisesti kalleim-

pien liikepaikkojen sijaintiin ja kaupunkien paljon puhuttuun 

elinvoimaan. 

Toinen huomiota herättävä lopputulos koskee asiakaspy-

säköinnin määrää. Tutkimuksen perusteella paikoituksen mää-

rällä ei ole loppujen lopuksi ratkaisevaa merkitystä kaupungin 

keskustan yritysrakenteeseen tai vajaakäyttöön.

Arviointitoimisto tuottaa tutkimuksesta aineistoa kaupun-

kikohtaisesti.

CBd-TUTKImUS
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Arviointitoimisto toteutti vuodenvaihteessa 2016 neljännen 

kerran alueellisen vajaakäyttötutkimuksen, jolla pyritään 

selvittämään mahdollisimman luotettavasti kaupungin toi-

mitilojen vajaakäytön jakautumista osamarkkinakohtaisesti. 

Tutkimusta laajennettiin nyt kattamaan Suomen toiseksi 

suurin talousalue, Tampere. Tämä mahdollistaa neljän talous-

alueen vertailun ja antaa informaatiota sijoittajille ja rahoit-

tajille kaupunkien kaupallisten alueiden vetovoimasta sekä 

vajaakäyttöriskistä.  

Arviointitoimiston tutkimus käsittää Tampereen, Jyväs-

kylän, Lahden ja Lappeenrannan kaupunkien kaupallisten 

keskustojen liiketilojen vajaakäytön. Vuodenvaihteessa 2016 

Tampereen kaupungin keskusta-alueella oli vajaakäyttöä ai-

noastaan 5 900 m2 (2,9 %), mikä vaikeuttaa jo uusien yritysten 

sijoittautumista kaupunkiin. Koko keskustan mittakaavassa 

Ratinan kauppakeskus tulee valmistuessaan helpottamaan 

tilannetta, kun liiketilat keskustassa lisääntyvät 53 000 

m2:llä. Tällä hetkelläkin ainoat vapaat liiketilat sijaitsevat 

keskustan luoteisosassa Sokoksen ja Anttilan tavaratalojen 

läheisyydessä. Tampereen keskustan vajaakäyttö on kaiken 

kaikkiaan vähäistä taloustilanne huomioon ottaen. Ratinan 

kauppakeskuksen valmistuminen aiheuttaa todennäköisesti 

liikehdintää liiketilojen markkinoissa ja lisää ainakin hetkelli-

sesti liiketilojen vajaakäyttöä keskustan luoteisosassa kävely-

kadun ympäristössä, johon keskustan vähäiset vapaat liiketilat 

sijoittuvat.  

Tampereen kaupungin vajaakäytön rinnalla Lahden kau-

pungin keskustan vajaakäyttö, noin 22 500 m2 (9,0 % ), on kor-

kea ja näkyy myös kaupungin katukuvassa keskustan elinvoi-

man hiipumisena. Merkittävänä piirteenä Lahden tilanteessa 

on se, että vapaiden liiketilojen keskikoko on tasoa 350 m2. 

Toisen kerroksen liiketilojen käyttöönotto on käytännössä lä-

hes mahdotonta. Pienet keskustan tilat löytävät Lahdessa sitä 

vastoin käyttäjän suhteellisen helposti. 

Jyväskylän ja Lahden keskusta-alueiden tilanne on kehit-

tynyt vuoden takaisesta vastakkaisiin suuntiin: Jyväskylässä 

vapaat liiketilat ovat neliömääräisesti puolittuneet. Jyväskylän 

kaupallisen keskustan liiketilakannasta on vapaana 7 000 m2 

(4,2 %). Jyväskylän keskustassa liiketilat ovat vuoden aikana 

täyttyneet. Markkinoilta on poistunut liiketiloja noin 7 000 m2, 

joka on iso poistuma kaupungin keskustan kokoon nähden. 

Käyttöön on otettu erityisesti isoja liiketiloja. 

Etelä-Karjalan keskuksessa Lappeenrannassa liiketiloja 

on vapaana noin 6 000 m2 (5,8 %). Lappeenrannan keskus-

tan vajaakäyttö on venäläisten turistimäärien romahdettua 

pysytellyt silti maltillisena. Lappeenrannan vajaakäyttöasteen 

säilyminen maltillisella tasolla on sinänsäkin ihme, kun syksyllä 

2015 keskustaan valmistui Kauppakeskus Iso-Kristiinan laajen-

nus, laajuudeltaan 14 000 m2 . Jos turistikato jatkuu, on odotet-

tavissa että liiketilojen vajaakäyttö kasvaa nykyisestä tasosta.

ALUEELLINEN 
VAJAAKÄYTTÖTUTKImUS

LAHTI, ALUEELLINEN VAJAAKÄYTTÖ,  
LIIKETILAT Q1/2013-Q1/2016
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Keskusta Laune-Renkomäki Holma-Karisto

15 000

10 000

5 000

0

 Q1/2013

 Q1/2014

 Q1/2015

 Q1/2016

m2

5,
4 

%

4,
3 

%

6,
8 

%

5,
9 

%

14
,8

 %

8,
7 

%

13
,6

 %

15
,4

 %

1,
3 

% 8,
7 

%

0,
6 

% 4,
4 

%

Keskusta Niemen alue Askon alue
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Ota yhteyttä/Contact now!
+358 14 338 0900 
www.jykeskiinteistot.fi

Avaimet tehokkaaseen yritystoimintaan

Kehitämme, vuokraamme ja myymme edistyksellisiä 
toimitiloja hyvällä sijainnilla Jyväskylän seudulla. 
 
 
Creative and cool workspaces for rent and sale 
with great location in Jyväskylä region! 


