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NREP Logicenters rakennuttaa Huhtamäen uuden 
energiatehokkaan tuotantolaitoksen Hämeenlinnaan 

Pohjoismainen modernien logistiikkakiinteistöjen kehittäjä ja omistaja 
NREP Logicenters rakennuttaa modernin tuotantolaitoksen Huhtamäen 
logistiikkakeskuksen yhteyteen Käikälän teollisuusalueelle. Kiinteistöstä 
ollaan kehittämässä energiatehokkaan rakentamisen taidonnäytettä. 
Rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2018 ja tuotantolaitos valmistuu 
vuoden 2019 aikana. 

Energiatehokkuus sekä vastuullisuus on huomioitu tuotantolaitoksen suunnitte-
lussa laajasti. Kiinteistön lämmityksessä tavoitteena on saavuttaa mahdollisim-
man energiatehokas kokonaisratkaisu, jossa päälämmitysmuotona on maalämpö, 
jota täydennetään maakaasulla sekä tehtaan tuotantoprosessin hukkalämmöllä. 
Lämmöntalteenottojärjestelmässä hyödyntämisen lisäksi prosessissa syntynyt 
hukkalämpö voidaan varastoida maaperään ja hyödyntää tehokkaasti kiinteistön 
lämmityksessä. 

Myös kiinteistön kuorirakenteissa ja valaistuksessa suunnitellaan panostuksia 
energiatehokkuuteen. Seinien ja katon ilmatiiveys on kaavailtu vastaamaan ener-
giatehokasta talotekniikkaa, ja LED-tekniikalla toteutettavaa valaistusta ohjataan 
älykkäällä valaisinjärjestelmällä, joka säätää valaistusta mm. olosuhteiden mu-
kaan. Näin voidaan saavuttaa jopa yli 80 prosenttia energiatehokkaampi valais-
tusratkaisu perinteiseen loisteputkivalaistukseen verrattuna. Lisäksi kiinteistöön 
on suunnitteilla 750 kWp:n aurinkovoimala sekä energianseurantajärjestelmä, 
jolla voidaan seurata tuntitasolla kiinteistön energiankulutusta yli 10 mittapis-
teestä.  

”Kiinteistöt kuluttavat valtavan määrän kokonaisenergiankulutuksesta Suomessa. 
Vastuullisuus on meille tärkeää kaikessa toiminnassamme, ja olemme ylpeinä 
tuomassa uusia innovatiivisia ratkaisuja energiatehokkaaseen rakentamiseen”, 
sanoo NREP:n osakas Jani Nokkanen. 
 
Uusi tuotantolaitos korvaa Huhtamäen nykyisen 1960-luvulla rakennetun kiinteis-
tön. Rakennusurakoitsijana hankkeessa toimii YIT Oy. 

 
Lisätietoja: 
Jani Nokkanen, Partner, NREP, +358 9 674 410  

 

NREP Logicenters on Pohjoismaiden johtava modernien logistiikkakiinteistöjen kehittäjä 
ja omistaja. Logicentersin keskeisillä paikoilla sijaitsevien kiinteistöjen kokonaispinta-ala 
on yli miljoona neliömetriä ja niiden liikevaihto yli 50 miljoonaa euroa. Viime vuosikymme-
nen aikana Logicenters on saattanut päätökseen yli 20 projektia ja kehittänyt yli 400 000 
neliömetriä kiinteistöpinta-alaa, mikä tekee Logicentersistä Pohjoismaiden aktiivisimman 
kiinteistökehittäjän. Logicenters on aktiivisena ja modernina kiinteistökehittäjä ja -omista-
jana tehnyt yhteistyötä kaikkien alueen suurimpien logistiikkaoperaattoreiden, kuten Adit-
ron, Bringin, DHL:n, DSV:n, Itellan ja PostNordin, kanssa. NREP Logicenters on perus-
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tettu vuonna 2005 nimellä NREP Logistics. NREP on rakentanut modernien logistiikka-
kiinteistöjen portfoliotaan yhdistämällä uusien kohteiden kehittämisen ja olemassa ole-
vien, korkealaatuisten kiinteistöjen ostot. Logicenters on aidosti pohjoismainen yhtiö, jolla 
on toimistot Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa.   

 

NREP on vuonna 2005 perustettu Pohjoismaiden johtava kiinteistösijoittaja ja -kehittäjä. 
Yhtiö hallinnoi 4 miljardin euron kiinteistövarallisuutta ja työllistää yli 110 asiantuntijaa 
Pohjoismaissa, joista noin 25 Suomessa. NREP toimii kaikissa tärkeimmissä 
kiinteistöalan segmenteissä: asunnot, toimistot, liiketilat, ja logistiikka. Kiinteistöjen 
omistamisen lisäksi NREP kehittää aktiivisesti kohteitaan tiiviissä yhteistyössä 
sidosryhmiensä kanssa. 


