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Yliopiston Apteekki vuokralaiseksi Logicentersin 
logistiikkakeskukseen Keravalla 

Kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n perustama Pohjoismaiden johtava 
logistiikkakiinteistöjen kehittäjä ja omistaja Logicenters on allekirjoittanut 
vuokrasopimuksen apteekkikonserni Yliopiston Apteekin kanssa Keravan 
logistiikkakeskuksesta. Sopimuksen myötä Yliopiston Apteekki vuokraa Keravan 
kiinteistöstä tilaa yhteensä 7 450 neliömetrin edestä. Muuton valmistelu uusiin tiloihin 
alkaa kevään 2021 aikana. 
 

 
 
 
Suomen suurin apteekkialan yritys Yliopiston Apteekki muuttaa yhdeksi Logicentersin 
Keravan logistiikkakeskuksen vuokralaiseksi osoitteeseen Karhutassuntie 3. Yliopiston 
Apteekin muuton valmistelu alkaa keväällä 2021, ja vuokrasopimukseen kuuluu tiloja 
yhteensä 7 450 neliömetrin edestä. Tästä 7 200 neliömetriä on varastotilaa, ja loput 250 
neliömetriä toimistotilaa. Keravan logistiikkakeskuksessa vuokralaisina ovat jo Bufab Finland 
Oy ja logistiikkayhtiö Dachser Finland Oy. Yliopiston Apteekin vuokrasopimuksen myötä 
kiinteistö on nyt täyteen vuokrattu.  
 
"Toivotamme Yliopiston Apteekin erittäin tervetulleeksi uusiin tiloihinsa Keravan 
logistiikkakeskukseen. Olemme iloisia vuokrasopimuksesta näin arvostetun ja vakiintuneen 
toimijan kanssa. Tavoitteenamme on vastata vuokralaistemme tarpeisiin aina ennen ja 
jälkeen muuton, ja tähän olemme tälläkin kertaa luonnollisesti kiinnittäneet huomioita", sanoo 
Jarkko Äikää, Logicenters Suomen kaupallinen johtaja.  
 
Keravan logistiikkakeskus vahvistaa Logicentersin kiinteistöportfoliota Suomessa. Keskus 
sijaitsee strategisesti merkittävällä alueella, lähellä Helsinki-Vantaan lentokenttää ja E57-
moottoritietä.  

 
"Verkkokauppamme ya.fi on kasvanut vahvasti, ja meille on erittäin tärkeää palvella 
asiakkaitamme nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti. Kartoitimme huolellisesti sopivaa sijaintia 
uudelle logistiikkakeskuksellemme ja yhteistyökumppania, joka vastaa tarpeisiimme ja 
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vastuullisuustavoitteisiimme. Odotamme innolla muuttoa Keravalle ja yhteistyötä 
Logicentersin kanssa", toteaa Kimmo Virtanen, Yliopiston Apteekin toimitusjohtaja. 
 
Lisätietoja: 

Jarkko Äikää, Commercial Director, Logicenters Finland 
jaai@logicenters.com 
+358 96 744 10 

 
Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters 
make@logicenters.com 
+46 70 583 44 06 
 
 
Logicenters on Pohjoismaiden johtava modernien logistiikkakiinteistöjen rakentaja, kehittäjä ja saneeraaja, jolla 
on keskeisillä sijainneilla yli 1,3 miljoonaa neliömetriä logistiikkatilaa. Yhtiöllä on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, 
Norjassa ja Suomessa. Logicenters on erikoistunut moderniin logistiikkaan, ja yhtiön laadukkaat, tehokkaat ja 
toiminnaltaan joustavat kiinteistöt vastaavat standardeiltaan maailmanluokan logistiikkatoimintojen vaatimuksia. 
NREP perusti Logicentersin vuonna 2015. www.logicenters.com  
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