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Yleistä toimitilamarkkinasta 

Toimitilamarkkinat ovat jakautuneet kahtia. Kiinteistösijoittajia ja 
ostokysyntää hyvistä sijoituskiinteistöistä on jopa runsaasti. Samaan 
aikaan kuitenkin käyttäjälähtöistä vuokrauskysyntää on niukasti. 
Kolme vuotta jatkunut negatiivinen talouskehitys näkyy heikkona 
toimitilan vuokrauskysyntänä, heikkona vuokrien kehityksenä sekä 
vajaakäytön kasvuna. Samaan aikaan vireästä ostokysynnästä johtuen 
tuottovaatimusten lasku on jatkunut.  

Euroopassa vuonna 2014 kiinteistöihin kohdistuneita sijoituksia oli noin 
30 % yli pitkän aikavälin keskiarvon. Kiinteistösijoitusten veturina ei 
tällä kertaa ole velkavipu, vaan enimmäkseen pääoma. Joukkolainojen 
tuotot ovat ennätyksellisen matalat ja osakemarkkinoilla on 
turbulenssia. Samaan aikaan rahoitus on jatkuvasti helpottunut ja 
rahoitusehdot ovat suotuisampia. 

Pitkä taantumajakso näkyy jo rajusti talouden keskeisissä tunnus-
luvuissa. Suomen kansantulo (netto), joka huomioi sekä pääoman 
kulumisen että velkaantumisen ulkomaille, on vuoden 2007 jälkeen 
supistunut reaalisesti noin kymmenyksen. Suomen BKT pieneni 0,1 % 
vuonna 2014 ja tänä vuonna kasvun arvioidaan jäävän -0,1 %:iin. 
Talouden näin pitkään jatkunut supistuminen ja sen jälkeisen kasvun 
hitaus on sekä historiallisesti että kansainvälisesti verrattuna 
poikkeuksellista.  

Kiinteistömarkkinoilla kehitys on kahtia jakautunut 
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Kiinteistömarkkinat ovat eriytyneet sekä alueellisesti että 
kiinteistötyypeittäin. Kohdekohtainen asiantuntemus sekä alueen 
markkinakehitys korostuvat tässä tilanteessa. Sekä sijoittajat että 
rahoittajat punnitsevat aiempaa tarkemmin kiinteistöihin liittyvät riskit. 
Huomio kiinnitetään erityisesti jälleenvuokraukseen liittyviin riskeihin 
kuten sijaintiin, rakennuksen tekniseen kuntoon ja tilan toimivuuteen.  

Prime eli parhaiden kohteiden niukka tarjonta ja tuottovaatimusten 
lasku niissä kovan kilpailun seurauksena ovat kääntäneet sijoittajien 
katseet kohti korkeamman riskin (eli paremman tuoton) kohteita.  
Core-markkinoilla kauppaa käydään nyt B-luokan kohteista, joiden 
sijainti tai laatu ei täytä aivan parhaiden kohteiden kriteereitä. Mutta 
niissä on mahdollista päästä korkeammasta riskistä johtuen 
korkeampaan vuokratuottoon. Kiinnostus on laajentunut 
asuntoportfolioihin, hoivakiinteistöihin ja muihin julkisen sektorin 
kiinteistöihin kuten lääkäriasemiin. 

Jatkuvasti kasvava kysyntä kiinteistöistä on laskenut tuottovaatimuksia 
edelleen. Kilpailun kiristyessä sopivista kohteista on pulaa. Markkinoilla 
on suuri joukko sekä riskejä välttäviä että riskejä ottavia sijoittajia, jotka 
etsivät erilaisia mahdollisuuksia. Poliittiset konfliktit, hauras 
talouskasvu sekä erilaiset sääntelyn mukanaan tuomat rajoitteet 
Euroopassa tekevät toimintaympäristöstä monimutkaisen. Samalla 
huoli käyttäjämarkkinan ja sijoitusmarkkinan epätasapainosta sekä 
toimintaympäristön muutoksista kasvaa. 

Omia työhuoneita ei tulevaisuudessa ehkä enää ole, vaan 
monitilatoimistot,  jotka palvelevat käyttäjiä monipuolisesti, 
houkuttelevat tilakustannuksia alentamaan pyrkiviä yrityksiä. Keskeistä 
ei ole pinta-ala vaan vuorovaikutteisuus ja joustava työympäristö. 
Nettikaupan kasvu, kulutustottumusten muutokset ja vastuullisuus 
heijastuvat kuluttajakäyttäytymiseen ja kaupan alan 
markkinamuutoksiin. Kaupan rakennemuutoksen seurauksena uudet 
logistiset ratkaisut muuttavat logistiikkamarkkinaa. 



Kiinteistökaupan volyymin kehitys Suomessa 

Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta investointikysyntä on ollut 
vilkasta. Se kohdistui laajemmin erilaisiin kohteisiin myös prime-
alueiden ulkopuolelle vuonna 2014. Vuoden 2014 transaktio-volyymi 
nousi 4,26 mrd. euroon, mikä on jopa 70 % enemmän kuin vuonna 2013 
ja kolmanneksi korkein koko 2000-luvulla. 

Kotimaisten investointien osuus oli 2,78 mrd (65 %) ja ulkomaisten 
osuus 1,48 mrd euroa (35 %).  Certeumin hankittua n. 917 M€:n 
logistiikkaportfolion Q3/2014, mikä oli myös vuoden suurin kauppa,  
kotimaisten sijoitusten osuus kasvoi huomattavasti. 

Ulkomaisten sijoitusten volyymi lähes kaksinkertaistui edellisestä 
vuodesta. Kuusi ulkomaista sijoittajaa teki ensimmäisen 
kiinteistöinvestointinsa Suomeen vuonna 2014. 

Sijoitusmarkkinaa muovaa uusien toimijoiden, sektoreiden ja sijoitus-
instrumenttien tulo markkinoille samalla, kun kotimaisten 
institutionaalisten  sijoittajien osuus vähenee. 
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Pääkaupunkiseudun osuus kokonaistransaktiovolyymistä oli           
2,30 mrd (54 %) ja muun Suomen 1,96 mrd (46 %). Kauppojen 
keskikoko nousi edellisen vuoden 16 milj. eurosta 22,8 milj. euroon. 

Teollisuus- ja logistiikkakiinteistöjen osuus oli 31 %, liike- 24 %, 
toimisto- 21 %, asunto- 17 %, hoiva- 7 % ja muiden kiinteistöjen osuus 
vajaa 1 % koko vuoden investointivolyymistä. Certeumin kaupan 
ansiosta teollisuuden ja logistiikan osuus oli poikkeuksellisen suuri. 

Sijoittajatyypeittäin tarkasteltuna kansainvälisten sijoittajien / 
rahastojen osuus oli 35 %, kotimaisten kiinteistösijoitusyhtiöiden      
31 %, kotimaisten kiinteistörahastojen 24 %, institutionaalisten 
sijoittajien 5 % ja muiden yritysten ja yksityisten sijoittajien osuus 
yhteensä 5 % kokonaisvolyymistä. Ulkomaisten sijoitusten osuus 
kasvoi kun taas institutionaalisten sijoitusten osuus väheni edellisistä 
vuosista huomattavasti. (lähde: KTI)  
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Vuokramarkkinoilla tilakysyntä ja vuokrien kehitys vähäistä 
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Lähde: KTI

Käyttöasteiden kehitys tilatyypeittäin

Käyttäjämarkkinassa tunnelma on alavireinen, eikä tilakysynnän 
merkittävää piristymistä ole odotettavissa tänä vuonna. Aktiviteetti 
vuokramarkkinoilta ei ole kuitenkaan kadonnut. Vaikka käyttöönotto 
volyymillä mitattuna on laskenut huomattavasti, on uusien solmittujen 
vuokrasopimusten lukumäärä jopa hieman kasvanut. 

Helsingin keskustassa sekä liike- että toimistotilojen vuokrien 
odotetaan pysyvän ennallaan. Keskustojen ulkopuolella vuokrien 
laskuun uusissa vuokrasopimuksissa on edelleen paineita. Vallitsevat 
vuokrasopimukset ovat pysyneet melko vakaina. 

Tilakysyntää ylläpitävät lähinnä vuokrasopimusten uusimiset, 
uudelleen järjestelyt yrityksissä sekä muutto uusiin tai käyttäjälle 
räätälöityihin tiloihin.  Vuokralaisten valintoja ohjaa käyttäjälle 
suunnitellut uudenlaiset tilaratkaisut ja -kokonaisuudet, joissa on 
huomioitu tilojen muunneltavuus, toimivuus ja yhä useammin myös 
ympäristöarvot ja -vaatimukset. Tilojen käyttö ja tarpeet muuttuvat 
toimintaympäristön muutosten myötä. 

Heikentynyt reaalitalous on heijastunut vähittäisenä vajaakäytön 
kasvuna vuoden 2012 lopulta lähtien. Käyttöasteet ovat laskeneet 
kaikissa toimitilatyypeissä.  

Alueellisesti muuttotappiokunnat kuten entiset tehdaspaikkakunnat ja 
tilankäytöltään vanhentuneet tilat kärsivät eniten vajaakäytöstä. 
Vuokrat ovat joustaneet reilusti alaspäin. Yhä useammin varsinkin 
taajamien ulkopuolella sijaitsevat tilat ovat tyhjinä. 

Pääkaupunkiseudun pitkään jatkunut suuri toimistotilojen vajaakäyttö 
näkyy muita kaupunkeja alhaisempina käyttöasteina. Vajaakäyttöaste 
pääkaupunkiseudulla on n. 12,5 % ja tyhjää toimistotilaa on hieman yli 
1 milj. m². Vuoden 2014 aikana myös muissa isoissa kaupungeissa 
tyhjän tilan määrä kasvoi merkittävästi. (lähde: KTI, Catella)  

Rakentaminen on vähentynyt huomattavasti kahtena viime vuonna.  
Se supistuu vielä heikon taloustilanteen vuoksi sekä tänä että ensi 
vuonna, mikä hillitsee vajaakäytön kasvua. 
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KTI:n kiinteistöindeksin mukaan suomalaisten kiinteistösijoitusten 
kokonaistuotto oli 5,6 % vuonna 2014 jakaantuen 6,3 %:n netto-
tuottoihin ja -0,6 %:n arvonmuutokseen. Edellisvuoteen verrattuna 
kokonaistuotot kasvoivat hieman. Asunnot olivat parhaiten pärjännyt 
tilatyyppi jo seitsemättä vuotta peräkkäin saavuttaen 8,2 %:n 
kokonaistuoton, josta nettotuotot olivat  5,5 % ja arvonmuutos 2,6 %. 

Vuonna 2014 toimistosektorin kokonaistuotot olivat 4,1 % 
jakaantuen 6,2 % nettotuottoihin ja  -2,0 %:n arvon muutokseen. 
Alueelliset erot ovat suuria. Helsingin ydinkeskustan kokonaistuotot 
olivat 7,1 %, josta nettotuottojen osuus oli 4,9 % ja arvonnousun 2,1 
%. 

Liiketilojen kokonaistuotot olivat 5,7 % jakaantuen 6,6 %:n netto-
tuottoihin ja -0,9 %:n arvonmuutokseen. Kauppakeskusten tuotot 
jäivät 4,9 %:iin jakaantuen 6 %:n nettotuottoihin ja -1,0 %:n arvon-
muutokseen. Tuotannollisten kiinteistöjen kokonaistuotto oli 4,5 % 
jakaantuen 7,9 %:n nettotuottoihin ja -3,2 %:n arvonmuutokseen.  

Parhaiden toimisto- ja kauppakeskusten tuottovaatimukset pysyivät 
pitkään hieman alle 5 %:n tuntumassa, mutta aivan viime aikoina 
kauppaa on tehty jo noin 4,5 %:n tasolla. Helsingissä ydinkeskustan 
ulkopuolisten toimistojen, jotka eivät vastaa sijainniltaan tai laadultaan 
ihan parasta prime-luokkaa, tuottovaatimukset ovat myös hieman 
laskeneet. Business Parkeissa ja keskusta-alueiden ulkopuolisissa 
toimistoissa tuottovaatimukset ovat kasvaneen vajaakäytön  vuoksi 
nousseet. 

Heikko taloustilanne, kustannusten nousu ja verkkokaupan kasvu ovat 
aiheuttaneet vaikeuksia ja konkursseja monille sekä kivijalkakaupoissa 
että kauppakeskuksissa toimiville kauppiaille. Parhaiden kauppa-
keskusten ja liiketilojen käyttöasteet  ovat kuitenkin pysyneet korkeina 
ja vuokrat vakaina, joskin vuokrien nousu on ollut erittäin vähäistä.  
Parhaiden kauppakeskusten ja  liiketilojen tuottovaatimukset pysyvät 
alhaisina, kun taas keskustojen ja taajamien ulkopuolella sijaitsevien, 
varsinkin erikoiskaupan kohteiden  tuottovaatimusten arvioidaan 
nousevan. 

Logistiikkakohteiden kiinnostavuus koko Euroopassa on nyt suurta. 
Myös Suomessa parhaiden logistiikkakohteiden tuottovaatimukset  eli 
prime-yieldit laskivat vuoden 2014 lopulla ja kauppaa tehtiin noin 7 %:n 
tasolla. Euroopan keskeisillä markkinoilla logistiikan prime-yieldit ovat 
laskeneet jo alle 5 %:n. 

Kiinteistösijoitusten tuottovaatimusten kehittyminen 
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Prime Yieldit - Q4 2014 Toimisto Liike Kauppak. Retail Park Logistiikka

PKS 4,50 - 5,00 % 5,00 - 5,50 % 4,75 - 5,20 % 6,75 - 7,00 % 7,00 - 7,50 %

Tampere 7,00 - 7,50 % 6,25 - 6,75 % 6,00 % 7,75 - 8,00 % 8,00 - 8,50 %

Turku 7,00 - 7,50 % 6,75 - 7,10 % 6,50 - 7,00 % 8,00 - 8,25 % 8,00 - 8,50 %



Hämeenlinnan rakennushankkeet 2012 - 2015 
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Hämeenlinna 
 
2012, Can-Pack, Itäportintie 5,  (15.000 m²), Logistiikka 
2012, Leveämäenkuja 4, Moreeni, (9.000 m²), Logistiikka 
2012, Paccor Finland, Länsiportintie, Moreeni, (21.000 m²), Tuotanto 
2014,  Hämeenlinnakeskus, (25.500/36.000 m²), Liike 
2014, Onninen Kauriala, (2.000 m2), Liike 
2015, Can-Packin laajennus, (8.000 m²), Logistiikka 
2015, Teräsrakentamisen keskus, Visamäki, HAMK (1.600 m2), Tuotanto  
 

Hämeenlinnakeskus 
2011 - 2014 keskustan länsiosaan moottoritien päälle 
rakennettu kokonaisuus. Kauppakeskus Goodman, 
vuokrattava pinta-ala 26.000 m², valmistui vuonna 2014. 
Liiketiloja 60 liikkeelle ja parkkipaikkoja 600. 
Kokonaisuuteen kuuluu neljä uutta asuinkerrostaloa, joissa 
noin 200 asuntoa. 

Moreenin teollisuuspuisto 
sijaitsee logistisesti erinomaisella paikalla 
vilkkaan Turku-Lahti -valtatien ja Tampere-
Helsinki -moottoritien risteyksen tuntumassa, 
noin kolme kilometriä Hämeenlinnan 
keskustasta etelälounaaseen. Pääosin 
teollisuuden ja logistiikan käyttöön tuleva 
Moreenin alue tarjoaa alueella toimiville 
yrityksille kaikki palvelut. Koko alue tarjoaa yli 
168.000 m² toimitiloja. Suunnitelmissa on alueen 
laajentaminen.  
 

© NCC 
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Suunnitteilla 

2016*/Rakennuskeskus Centra, Harvialantie (40.000 m²), Liike 
* arvioitu rakentamisen aloitus 

EK:n 2015 Kuntaranking-tutkimuksessa, jossa 
selvitettiin, kuinka vetovoimaisia Suomen 
seutukunnat ovat yritysten sijaintipaikkana, 
Hämeenlinna tuli toiseksi Seinäjoen jälkeen.  



Hämeenlinnan toimitilamarkkinat 
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Hämeenlinnan toimitilamarkkinoilla on vireää. Hämeenlinnassa on 
ollut kaiken aikaa useita erilaisia toimitilahankkeita. Edelleen 
hankkeita on vireillä, mutta toimijat ovat varovaisia ja projektit 
pitkäkestoisia. 

Suuren muutoksen Hämeenlinnan toimitilamarkkinoille toi syksyllä 
2014 valmistunut Kauppakeskus Goodman. Sen tilat ovat hyvin 
vuokrattuja. Muualla ydinkeskustassa, jopa vanhoilla ykkös-
paikoilla, on tällä hetkellä tyhjiä liiketiloja. Tämä tarjoaa sivummalla 
toimiville tahoille mahdollisuuden parantaa omaa liikepaikkaansa. 

Merkittäviä tulevaisuuden hankkeita ovat Korkeakoulukeskuksen 
laajentuminen Hämeenlinnan  Visamäessä, rakentamisen ja 
rautakaupan kauppapaikka Rakennuskeskus Centra sekä Kantolaan 
nouseva tapahtumapuisto. 

Isoja toimitilakiinteistöjen kauppoja Hämeenlinnassa on tehty 
viimeisen vuoden aikana neljä. Huhtamäki on myynyt Käikälän 
tehtaansa sale-and-lease back sopimuksella kiinteistösijoittajalle 
sekä Kantolasta kuljetusliikkeelle. Tiiriössä omistajaa on vaihtanut 
keskeisellä paikalla sijaitseva liikekiinteistö. Myös entisestä VPU:n 
kiinteistöstä on tehty kauppa. 

Vuokrasopimuksia toimitiloista on tehty aiempaan tahtiin. Useita 
yrityksiä on siirtynyt parempiin tiloihin. Liiketilojen kasvanut 
tarjonta mahdollistaa yrityksille liikepaikan vaihtamisen 
parempaan. 

Toimitilojen markkinavuokrat Hämeenlinnassa ovat samaa tasoa 
kuin muissakin saman kokoisissa kaupungeissa. Liiketilojen 
vuokrissa uuden kauppakeskuksen ulkopuolella on tällä hetkellä 
painetta alaspäin, koska tyhjää tilaa on paljon. Toimistojen 
markkinavuokrat ovat pysyneet ennallaan ja ne ovat samaa tasoa 
kuin muissakin saman kokoisissa kaupungeissa. Teollisuus- ja 
varastotilojen markkinavuokrat ovat ennallaan. 
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Toimitilojen kysyntää on kohtalaisesti. Kaikissa tilatyypeissä 
kysyntä on pääosin vuokrauskysyntää, joka kohdistuu pieniin 
tiloihin. Tarjontaa tällaisista tiloista on kuitenkin melko vähän. 

Liiketilojen kysyntä Hämeenlinnassa on kohdistunut uuteen 
Kauppakeskus Goodmaniin. Tällä hetkellä ydinkeskustassa on 
tyhjänä useita liiketiloja, jotka kuitenkin ovat pääosin kooltaan 
hyvinkin suuria. Kaupungin sisäinen muuttoliike tullee jatkumaan, 
jolloin yritykset voivat parantaa liikepaikkojaan. Kysyntään nähden 
sivussa sijaitsevat liiketilat ovat häviäjiä. 

Myös Tiiriössä on tapahtunut joitakin muuttoja, mm. Vepsäläinen 
ja Gigantti ovat haketutuneet uusiin tiloihin.  

Yleistä Tarjonta – kysyntä 



Hämeenlinnan toimitilamarkkinat 
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Hämeenlinnan liiketilamarkkinoilla tapahtui syksyllä 2014 
merkittävä muutos kun uusi Kauppakeskus Goodman valmistui. 
Goodmanin liiketilat ovat hyvin vuokrattuja. Vaikka sinne on tullut 
useita Hämeenlinnaan uusia liikkeitä, on siellä myös kaupungissa 
paikkaa vaihtaneita tahoja useita. Kävelykadun varrella 
Kauppakeskus Linnassa on vapautunut suuria liiketiloja. Näissä 
kiinteistöissä on kehittämisen tarvetta, mutta sijainti vireän 
kävelykadun varrella mahdollistaa sen. Näin keskeisellä paikalla 
sijaitsevat liiketilat tarjoavat hyvän mahdollisuuden sivummalla 
sijaitseville yrityksille vaihtaa liikepaikkaansa. 

Ydinkeskustan vireänä säilyttämiseksi Hämeenlinnassa mietitään 
ennakkoluulottomasti myös erilaisia paikoitusjärjestelyjä. 
Suunnitteilla on hankkeita, joissa kaupunki antaa yritykselle 
vuokralle paikoitusalueen tai kadun vartta, jonka yritys voi luovuttaa 
veloituksetta asiakkailleen paikoitusta varten. Myös toriparkki on 
ollut esillä. Liiketilojen vuokrattavuuden kannalta jouheva 
autopaikoitus onkin hyvin tärkeä tekijä, joten sen edistäminen 
auttaa ydinkeskustan vireänä pysymistä. 

Tiiriössä liiketilat ovat valtaosin käytössä. Gigantti ja Vepsäläinen 
ovat muuttaneet uusin tiloihin ja tyhjä tila on ’siirtynyt’ alueen 
laidalle. Kun Tiiriössä ei ole enää uusia tontteja, on moottoritien 
varteen suunnitellun, hyvällä paikalla sijaitsevan, erittäin suuren 
autokaupan tonttia tarkoitus pilkkoa tavanomaisempiin kokoihin. 
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Tällä hetkellä Hämeenlinnan ydinkeskustassa kävelykadun varrella 
on varsin paljon tyhjiä liiketiloja. Ne mahdollistavat sivummalta 
siirtymisen keskeiselle liikepaikalle. On mielenkiintoista nähdä, 
tuleeko Goodmanista tapahtumaan jossain määrin takaisin 
muuttoa ydinkeskustaan aiempaa edullisempien tilavuokrien 
perässä. 

Ydinkeskustan vireänä säilyttämiseksi tarvitaan monen eri tahon 
yhteisiä ponnisteluja. Tällaisia toimia ovat mm. rakennusten 
modernisointiin sekä autopaikoitukseen liittyvät asiat – sekä 
asiakas-, työpaikka- että asukaspysäköinnin on hyvä olla jouhevaa. 
 

Liiketilojen markkinavuokrat ovat laskussa. Tähän vaikuttaa suuri 
uuden liiketilan määrä. Uusia vuokrasopimuksia ydinkeskustasta ei 
ole tehty, mutta pienten katutason liiketilojen markkinavuokra 
(brutto, ALV O) asettunee mikrosijainnista riippuen pääasiassa 
välille 20–40 €/m2/kk. Suurten liiketilojen sekä pohja- tai toisessa 
kerroksessa sijaitsevien liiketilojen vuokraaminen on hankalaa. 
Saatavissa oleva vuokrataso on parhaimmillaan 10–15 €/m2/kk. 
Laitakaupungilla liiketilojen markkinavuokrat ovat toimistojen 
vuokrien tasoa, 7–10 €/m2/kk. Suurten ja sivussa sijaitsevien 
liiketilojen vuokraaminen voi olla vaikeaa vuokran suuruudesta 
riippumatta. Tiiriössä tilat ovat kooltaan pääosin varsin suuria, ja 
vuokrat ovat 10–20 €/m2/kk – painottuen etupäässä haarukan 
alaosaan. 

Liiketilan vuokran suuruuteen vaikuttavat eniten sijainti (missä päin 
kaupunkia tila sijaitsee, ja millainen mikrosijainti korttelissa / 
rakennuksessa  liiketilalla on) sekä tilan koko. 

Liiketilat 
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Toimistojen tarjonta Hämeenlinnassa on runsasta. Useat tarjolla 
olevista toimistoista sijaitsevat kuitenkin vanhoissa taloissa, eivätkä 
ne vastaa uusiin moderneihin tiloihin kohdistuvaa tilatarvetta. 
Kysyttyjä ovat pienet nykyaikaiset toimistot. 

Vanhojen toimistojen markkinavuokrat (brutto, ALV O) 
Hämeenlinnassa ovat pääasiassa välillä 9–12 €/m2/kk. 
Uudisrakennuksissa vuokrat ovat selvästi korkeammat (tasossa 15–
20 €/m2/kk), mutta tilat ovatkin tällöin sekä laadultaan että myös 
tehokkuudeltaan selvästi vanhoja toimistoja parempia.  

Toimistojen  vuokrattavuuteen vaikuttaa merkittävästi 
autopaikkojen olemassa olo. Ydinkeskustassa autopaikkoja on 
saatavissa heikosti, mutta esim. Innoparkissa niitä on runsaasti 
rakennusten ympärillä. 

Toimistojen markkinahinnat vaihtelevat hyvin suuresti sijainnista, 
kunnosta ja koosta riippuen välillä 500–1.500 €/m2. 

15.5.2015 Realia Management Oy / Juha Kirvesmies 

Teollisuus- ja varastotilojen kysyntä kohdistuu etupäässä 
vuokrattavana oleviin pieniin halleihin. Niitä on tarjolla niukasti. 
Teollisuus- ja varastotilojen ostajia on harvassa. Myytävänä olevia 
halleja on jonkun verran, mutta nämä tarjolla olevat vanhahkot 
tilat eivät useinkaan täytä tilan tarvitsijoiden tarpeita. 

Moreenin rakentaminen on ollut aiempaa rauhallisempaa. 
Muutamat suuret toimijat tekevät sijoittumisselvityksiään, mutta 
tässä taloustilanteessa päätöksiä tehdään aiempaa hitaammassa 
tahdissa. Kiinnostusta sijoittua sijainniltaan ja 
rakennettavuudeltaan erinomaiseen Moreeniin on. Tontit 
Moreenissa ovat suuria, myös pienempiä tontteja kaivataan. 

Myös teollisuuden ja logistiikan kannalta hyvällä sijainnilla on suuri 
merkitys. Hämeenlinna sijaitsee Suomen painopisteessä ja 
liikenneyhteydet ovat hyvät. Rekkaliikenne Moreeniin tapahtuu 
sujuvasti. Lähempänä keskustaa on vanhoja teollisuusalueita, 
joiden vahvuus on keskustaläheisyys. 

Teollisuustilojen markkinavuokrat (bruttovuokra, ALV O) ovat 
pääasiassa välillä 4,00–6,00 €/m2/kk. Uusissa varta vasten tiettyyn 
tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa vuokrat ovat korkeampia, 
koska vuokrataso peilaa rakennuskustannusta. 

Teollisuus- ja varastokiinteistöjen markkinahinnat vaihtelevat 
suuresti mm. rakennuksen iästä ja kunnosta sekä myös kohteen 
sijainnista riippuen etupäässä haarukassa 200–500 €/m2. 
Uudisrakennusten hinnat ovat tasossa 600–1.000 €/m2.  

Toimistot Teollisuus- ja varastotilat 
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Vuonna 2014 toimitilakiinteistöjen kauppojen volyymi koko 
Suomessa oli usean vuoden odotuksen jälkeen selvästi muutamia 
edellisiä vuosia korkeampi, noin 4,26 miljardia euroa. 
Hämeenlinnassa kauppahinnaltaan yli miljoonan euron arvoisten 
toimitilakiinteistöjen kauppoja tehtiin neljä: 

• Huhtamäki myi Käikälän suuren 52.000 m2:n 
teollisuuskiinteistönsä sale-and-leaseback sopimuksella 
kiinteistösijoittajalle, kauppahinta oli kiinteistöjen 
kauppahintarekisterin mukaan 12,1 miljoonaa euroa 

• Kiinteistösijoittaja osti Tiiriöstä keskeiseltä paikalta vuokratun 
liikekiinteistön hintaan 7,45 miljoonaa euroa 

• Entisestä Valtion Pukutehtaasta liikekiinteistöksi jalostetusta 
ja vuokratusta kiinteistöstä tehtiin kauppa hintaan 5,5 
miljoonaa euroa 

• Huhtamäki myi myös Kantolasta aikanaan alun perin 
betonielementtitehtaaksi rakennetun ja sittemmin 
margariinirasiatehtaaksi saneeratun teollisuuskiinteistönsä 
kuljetusliikkeelle hintaan 3,2 miljoonaa euroa 

15.5.2015 Realia Management Oy / Juha Kirvesmies 

Hämeenlinnaan on rakennettu viime vuosina useita merkittäviä 
toimitiloja. Koko valtakunnan mittakaavassakin varsin merkittävä 
on Kauppakeskus Goodman. Sen valmistuttua viime syksynä tällä 
hetkellä vireillä olevia hankkeita ovat Visamäen liike-, toimisto- ja 
asuinalue, Harvialantien uusi päivittäistavarakauppa, Rakentajan 
Centra sekä aiemmin suurta autokaupan keskittymää varten 
varatun suuren tontin jakaminen pienempiin tontteihin. 

Kantolaan rakennetaan uutta suurta tapahtumapuistoa, jonka 
toiminta alkaa jo tulevana kesänä. Siellä järjestettävät suuret 
tapahtumat tuovat Hämeenlinnaan runsaasti yleisöä, joka 
vilkastuttaa muun muassa ravitsemus- ja majoituspalveluita. 
 

Hyvän sijaintinsa, Moreenin mainion rakennettavuuden sekä 
aktiivisen elinkeinopolitiikan ansiosta Hämeenlinna on pärjännyt 
mainiosti kilpailussa uusista yrityksistä. 

Suurimpia kauppoja ja hankkeita 
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Hämeenlinnan seudun toimitilamarkkina on keskittynyt 
luonnollisesti Hämeenlinnaan. Entisissä naapurikunnissa, nykyisissä 
Hämeenlinnan muissa taajamissa on kuitenkin aktiivista toimintaa 
varsinkin teollisuushallimarkkinoilla. Maaseutukaupunginosien 
toimitilamarkkinoista voidaan todeta seuraavaa: 

Hauholla ei ole tapahtunut merkittäviä asioita liike-, toimisto- ja 
hallitilojen osalta. 

Kalvolassa muutokset toimitilamarkkinoilla ovat myös pieniä. 
Lasimäelle ja keskustaan on vireillä kehityshankkeita, jotka 
toteutuessaan tuovat merkittävästi uusia toimitiloja.  

Lammilla liiketilat ovat edelleen varsin hyvin käytössä. Parhailla 
paikoilla tyhjiä tiloja ei juurikaan ole, mutta sivummalta muutamia 
tyhjiä tiloja kyllä löytyy.  

Rengossa toimitilojen kohdalla ei ole tapahtunut mainittavaa. 
Pienessä maaseututaajamassa tilat ovat etupäässä omistajiensa 
vakaassa käytössä. 

Tuuloksessa Kauppakeskus Tuulonen on lähes kokonaan käytössä. 
Tuuloksen keskustassa uudessa autoliikekiinteistössä on vireää 
toimintaa. 

15.5.2015 Realia Management Oy / Juha Kirvesmies 

Hämeenlinna on pärjännyt hyvin kilpailussa uusista yrityksistä. 
Keskeinen sijainti mainioiden liikenneyhteyksien varrella antaa 
mahdollisuudet menestyä myös jatkossa. Toki kilpailu yrityksistä on 
kovaa ja tässä kilpailussa menestyminen edellyttää alati paranevaa 
palvelua – kiinteistöasioissa nopeutta ja joustavuutta 
tonttitarjontaan ja kaavoitukseen. 

Vireillä olevien suurten toimitilahankkeiden eteneminen ja pinnan 
alla olevien selvitysten konkretisoituminen rakentamiseksi 
riippuvat luonnollisesti merkittävästi yleisen taloustilanteen 
paranemisesta. 

Lisäksi Hämeenlinnassa on tarkoitus vahvistaa jo nyt tunnettuja 
brändeja, kuten Ahvenisto, Aulanko ja Iittala. Ne eivät ole 
varsinaisia toimitila-alueita, mutta niihin liittyy kuitenkin myös 
toimitilahankkeita. 

Hämeenlinnassa on tilaa toimia – nyt ja tulevaisuudessa. 

Muut taajamat Jatkonäkymät 
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