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ARVION PERUSTIEDOT 

Arvion kohde 

Arvion kohteena on asemakaavaehdotuksen mukainen teollisuus- ja varasto-
rakennusten (T-14) sekä toimitilarakennusten (KTY-5) rakennusoikeus Svengin 
yritysalueelle Pietilän kaupunginosassa Järvenpäässä. Arvio laaditaan erityisoletuksella, 
että alueelle olisi vahvistunut jäljempänä selostetun asemakaavaehdotuksen mukainen 
asemakaava.  

Tilaaja 

 Järvenpään kaupunki / Maankäyttöinsinööri Tarja Kariniemi   

Arvion tarkoitus ja markkina-arvon määritelmä 

Markkina-arvon määrittäminen kohteen mahdollista kauppaa/vuokrausta varten. 

Arvio on tehty noudattaen Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan 
sääntöjä, hyvää kiinteistöarviointitapaa ja kansainvälistä arviointistandardia (IVS). 

Markkina-arvo määritellään (IVS 2017) arvioiduksi rahamääräksi, jolla omaisuus 
arvopäivänä vaihtaisi omistajaa liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien 
myyjän ja ostajan välillä asianmukaisen markkinoinnin jälkeen osapuolten toimiessa 
asiantuntevasti, harkitusti ja ilman pakkoa. Ostajatahojen subjektiivisia erityisintressejä 
kohteen suhteen ei arvioinnissa oteta huomioon. Velaton arvo tarkoittaa sitä, ettei 
mahdollisia yhtiövelkoja, arvonlisäverovelkoja yms. vastuita ole vähennetty. 

Arvopäivä 

Arvioinnin arvopäivä on 22.11.2017. Määritetty markkina-arvo kuvastaa arvopäivän 
mukaisen markkinatilanteen todennäköisintä kauppahintaa. Markkina-arvo voi muuttua 
markkinatilanteen muuttuessa. 

Tiedot kohteesta ja katselmus 

Tiedot kohteesta on saatu arviolausunnon tilaajalta, Järvenpään kaupungilta ja julkisista 
rekistereistä. Pertti Raitio on suorittanut alueella katselmuksen 20.11.2017. 

Erityisoletukset 

Svengin yritysalueen asemakaavaehdotus on nähtävillä MRL 65 § ja MRA 27 § 
mukaisesti 16.10. – 14.11.2017 välisen ajan.  

Alueen arvonmääritys perustuu erityisoletukseen, että alueelle olisi arviointiajankohtana 
vahvistettu kaavaehdotuksen mukainen asemakaava. Lisäksi oletetaan, että alueelle olisi 
rakennettu kunnallistekniikka siten, että kullekin tontille johtaa tie ja että vesijohto ja 
viemäri olisi rakennettu tontin rajalle. Tonttien maastoa ei kuitenkaan oleteta mitenkään 
esirakennetuksi, mutta taloudellista arvoa omaava puusto oletetaan hakatuksi pois. 

Catella Property Oy:n vastuut ja velvollisuudet 

Tämä arvio on luottamuksellinen Catella Property Oy:n ja tilaajan välillä. Catella 
Property Oy ei kanna mitään vastuita kolmansia osapuolia kohtaan. 

Arviota ei saa julkaista kokonaan tai osissa, eikä siihen tai sen sisältämiin arvioinnin 
lukuihin, arvioijien nimiin tai ammatillisiin sidonnaisuuksiin saa tehdä viittauksia ilman 
Catella Property Oy:n kirjallista lupaa. 
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KOHTEEN PERUSTIEDOT 

Sijainti 

Suunnittelualue sijaitsee Vähänummentien (mt. 1452) ja Helsinki-Lahti moottoritien 
(E4) risteysalueen tuntumassa, hyvien logistiikkayhteyksien varrella. Välimatkaa 
Järvenpään keskustaan on linnuntietä noin 4 km ja Haarajoen juna-asemalle noin 500 
metriä. Helsingin keskustaan on matkaa noin 45 km. 
 

Kiinteistötiedot 

Kaavaehdotuksen mukaiset korttelialueet sijoittuvat kiinteistöjen 186-401-11-68,      
186-401-11-94, 186-401-11-95 ja 186-401-11-57 alueelle. 

 Maanomistus 

 Arvion kohteena olevat korttelialueet omistaa Järvenpään kaupunki. Alla kuvaote 
maanomistustilanteesta, johon kaupungin omistamat maa-alueet on merkitty väritettynä. 
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Kaavatilanne 

Yleiskaava 

Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2020 (Kv 9.8.2004 § 64) suunnittelualueelle on 
merkitty yleisten määräysten ohella: 
 

 tehokasta yritysaluetta (TPmax) 
 yritys- ja pienteollisuusaluetta (TPmin) 
 väljää pientalovaltaista asuntoaluetta (AP-2; aluetehokkuussuositus e=0,10–0,13 ja 

tonttitehokkuussuositus e=0,2–0,26) 
 maa- ja metsätalousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta (MU) 
 maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). 
 Vähänummentie sekä tuleva logistiikan laatureitti Hyvinkään suuntaan on merkitty 

seututienä/pääkatuna. 
 

Jäljempänä todetun asemakaavoitettavan alueen eteläpuolelle on osoitettu lisää 
tehokasta yritysaluetta (TPmax), keskustatoimintojen aluetta (C) sekä liito-oravan 
mahdollinen lisääntymis- ja levähdysalue, joka on suojeltu luonnonsuojelulain 49 § 
mukaan. Alueen asema-kaavoituksen yhteydessä on tutkittava esiintymisalueen laajuus 
ja suojelun tarve yksityiskohtaisesti. 
 

 
Ote Järvenpään yleiskaavasta 2020 (kv 9.8.2004 § 64). Asemakaavoitettava alue on rajattu 
yleiskaavakarttaan likimääräisesti keltaisella. 
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Tekeillä oleva asemakaava 

 

Toimitilarakennusten korttelialue (KTY-5) 
 

Korttelialueelle saa rakentaa toimistorakennuksia, ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia 
teollisuus- ja varastorakennuksia tai niiden yhdistelmiä. Pääkäyttötarkoitusta palvelevaa 
liike-, myymälä-, näyttely- tai ruokala- ja kahvilatilaa saa sijoittaa alueelle enintään 10 
% tontin rakennusoikeudesta. Korttelialueelle ei saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa. 
 

Korttelialueella saa sijoittaa teknisiä tiloja katoille sekä kiinteistö- ja puistomuuntamoita 
kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. Tontilla harjoitettu toiminta ei saa melun, 
ilman pilaantumisen yms. muodossa aiheuttaa kohtuutonta rasitusta ympäristön 
asukkaille. Kullekin tontille saa sijoittaa yhden asunnon toiminnan tai rakennusten 
huollon edellyttämää henkilökuntaa varten. 
 

Toimitilarakennusten korttelialuetta (KTY-5) yhteensä 9,7633 ha. Tonttitehokkuus 
kaikilla KTY-korttelialueilla on e = 0.50, joten rakennusoikeutta on yhteensä 48.817 
kem2. Suurin sallittu kerrosluku on kaksi. 
 

Liikenteen melusta aiheutuva melutaso rakennusten sisällä työ- ja toimistotiloissa ei saa 
ylittää Apainotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 45 dB(A).  
 

Ulkovarastointi on sallittu vain alueella, jolla on näköesteinen siisti aitaus. Rakenta-
matta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuväylinä eikä paikoitukseen, on istutettava 
yhtenäisen suunnitelman mukaan tai jätettävä luonnontilaiseksi. 
 

Tontille on varattava riittävä määrä katettuja polkupyörien säilytyspaikkoja työn-
tekijöitä varten. Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka kutakin 
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- toimisto-, liike-, myymälä- tai näyttelytilan alkavaa 50 kem2 kohti, 
- tuotantotilan alkavaa 150 kem2 kohti, 
- varastotilan alkavaa 500 kem2 kohti, 
- ruokala- ja kahvilatilan alkavaa 10 asiakaspaikkaa kohti. 

Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (T-14) 
 

Korttelialueelle saa sijoittaa rakennusoikeuden puitteissa toimisto-, tuotanto-, palvelu- 
ja koulutustiloja enintään 30 % kerrosalasta. Tontin rakennetusta kerrosalasta saa 
enintään 5 % käyttää liike- ja myymälätiloja varten. Korttelialueelle ei saa sijoittaa 
päivittäistavarakauppaa. Korttelialueelle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. 
  

Korttelialueella saa sijoittaa teknisiä tiloja katoille sekä kiinteistö- ja puistomuuntamoita 
kaavassa osoitetun rakennusoikeuden lisäksi. 
 

Tontilla harjoitettu toiminta ei saa melun, ilman pilaantumisen yms. muodossa aiheuttaa 
kohtuutonta rasitusta ympäristön asukkaille. Kullekin tontille saa sijoittaa yhden 
asunnon toiminnan tai rakennusten huollon edellyttämää henkilökuntaa varten. 
 
Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueen (T-14) pinta-ala on 14,7791 ha. Raken-
nusoikeutta korttelialueella on tehokkuuden e = 0,50 mukaan 73.896 kem2. Suurin 
sallittu kerrosluku on kaksi. 
 

Liikenteen melusta aiheutuva melutaso rakennusten sisällä työ- ja toimistotiloissa ei saa 
ylittää Apainotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvoa 45 dB(A). 
 

Ulkovarastointi on sallittu vain alueella, jolla on näköesteinen siisti aitaus. Rakenta-
matta jäävät tontinosat, joita ei käytetä kulkuväylinä eikä paikoitukseen, on istutettava 
yhtenäisen suunnitelman mukaan tai jätettävä luonnontilaiseksi. 
 

Tontille on varattava riittävä määrä katettuja polkupyörien säilytyspaikkoja työn-
tekijöitä varten. Tontilla tulee olla vähintään yksi autopaikka kutakin 
 

- toimisto-, liike- ja myymälätilan alkavaa 50 kem2 kohti, 
- tuotantotilan alkavaa 150 kem2 kohti, 
- varastotilan alkavaa 500 kem2 kohti. 

Havainnekuvien mukaan T-tontti on suunniteltu yhtä suurta käyttäjää varten, mutta 
mikäli ko. hanke ei toteudu, niin korttelialue kaavamääräyksineen sopii jaettavaksi 
useammaksikin tontiksi. 

 
Havainnekuvia yritysalueelle lännestä ja luoteen suunnasta. Yritysalueen reunoille jää viher-
alueita suojavyöhykkeeksi olemassa olevan ja tulevan asutuksen välille. Rakennusmassoittelu 
havainnekuvissa on suuntaa-antava. 
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Alueen maasto ja rakennettavuus 

Alue on maisemakuvaltaan maaseutumaista; nuorta sekametsää, peltomaata, sarkaojia 
sekä tiealueita. Maisemarakenne ja korkeustasot vaihtelevat alueella. Järvenpään 
geomorfologiakartan1 mukaan alue koostuu yleispiirteittäin meren pohjaan kerrostu-
neista savikoista, joista nousee kalliosydämisiä moreenimäkiä, sekä virtaavan veden 
muokkaamista alueista. Alueen maaperä on kuitenkin vaihtelevaa. Alueen itäreunalla on 
maisemassa erottuva kallioinen (tumma vihreä) vyöhyke pohjois-eteläsuunnassa. 
Muuten alueen maaperästä löytyy sekoittuneena savea (haalean vihreä), hiesua/savea 
(magenta), moreenia (punainen) hiekkavaltaista reunamuodostumaa (RHkM: 
oliivinvihreä), hietaa (limenvihreä) ja hiekkaa (sininen). 

 

   
 
 Destia Oy on tehnyt alueelle rakennettavuusselvityksen (päivätty 26.1.2017), jonka 

mukaan alueella on normaalisti rakennettavaa aluetta (oranssi) sekä pääosin vaikeasti 
rakennettavaa pehmeikköä (sininen), joka vaatii paaluperustuksia. Vaikeammin 
rakennettavia alueita on enemmän suunnittelualueen etelä ja keskiosissa. 

  

Eteläosan rakennettavuuskartta Pohjoisosan rakennettavuuskartta 
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Valokuvia kohteesta 

Alueen läpi johtava Halkiantie Alueen eteläosassa oleva Sotapelto 
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MARKKINA-ANALYYSI 

Yleistä taloustilanteesta 

Yleiskuvana taloustilanteesta voidaan todeta, että kansainvälisen talouden näkymät ovat 
aiempaa paremmat. Yritysten, sijoittajien ja kuluttajien odotukset taloudesta ovat 
nousseet korkealle.  Myös Suomi on päässyt mukaan globaaliin elpymiseen; vuonna 
2016 BKT kasvoi Tilastokeskuksen tarkentuneiden tietojen mukaan 1,9 prosenttia. 
Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua kertyi 1,2 prosenttia edelliseen 
neljännekseen verrattuna ja 3,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Myös toisella 
neljänneksellä kasvu oli 3,0 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. Ennakoivat mittarit 
kertovat talouden aktiviteetin pysyvän pirteänä jatkossakin. Pankkien ja ennustelaitosten 
syyskuussa antamien ennusteiden mukaan BKT:n kasvu on vuoden 2017 osalta tasolla 
2,8 - 3,0 % ja vuoden 2018 osalta tasolla 1,8 – 2,6 %. 

Yksityinen kulutus yllätti vahvuudellaan vuonna 2016, jolloin se nousi 2 prosenttia ja 
oli keskeisin tekijä talouden kasvussa. Vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä 
talousapatian vaihtuminen positiiviseen vireeseen nosti kuluttajien luottamusta ja 
vauhditti kulutusta; yksityinen kulutus nousi peräti 3,3 prosenttia suhteessa vuoden 
takaiseen. Toisella neljänneksellä kasvu oli 2,6 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna. 

Suomessa kuluttajien luottamus talouteen on noussut trendinomaisesti vuoden 2015 
lopusta lähtien. Kuluttajien luottamusindikaattorin lukema oli viime lokakuussa 23,1 ja 
toukokuussa se oli 24,1. Touko-kesäkuun lukemat olivat mittaushistorian 1995–2017 
korkeimmat.  

Teollisuus- ja varastotonttien markkinatilanne  

Vuosaaren satama valmistui vuoden 2008 lopussa syvään taantumaan. Suomen vienti ja 
tuonti vähenivät kolmanneksen vuonna 2009 ja sen jälkeen viennin volyymi ei 
juurikaan ole kasvanut ennen kuluvaa vuotta. Tämä yhdessä muiden taantuman 
vaikutusten kanssa on heijastunut voimakkaasti logistiikkakiinteistöjen markkinoihin. 
Vuosaaren sataman odotettiin muokkaavan voimakkaasti pääkaupunkiseudun 
logistiikkakiinteistömarkkinaa, mutta sen heijastusvaikutukset ovat jääneet odotettua 
vähäisimmiksi.  
 

Useat pääkaupunkiseudun kehyskunnat ovat kaavoittaneet uusia logistiikka-alueita 
houkutellakseen yrityksiä oman kuntansa alueelle. Houkuttimena on mm. halvempi 
maan hinta kuin esim. Kehä III:n varrella olevilla teollisuusalueilla ja se, että varsinkin 
suuremmille hankkeille sopivista tonteista on pulaa pääkaupunkiseudun kunnissa. 
Sipoon kunta on kaavoittanut ison logistiikka-alueen Porvoonväylän tuntumaan 
Bastukärriin (Freeway Logistic City), jonne SOK on rakentanut tytäryhtiönsä Inex 
Partners Oy:n uuden noin 100.000 m2:n suuruisen logistiikkakeskuksen ja parhaillaan 
alueelle on valmistumassa Inexille lisää logistiikkatilaa, jonne siirretään Espoon Kilossa 
toimiva elintarvikkeiden ja päivittäistavaroiden varastointi. Keravan logistiikka-alue 
Kerca puolestaan tukeutuu pääosin rautatieliikenteeseen ja sinne on rakennettu mm. 
Anttilan keskusvarasto, joka jäi yrityksen konkurssin myötä tyhjilleen. Mäntsälän 
Kapulin logistiikka-alueelle on sijoittunut Tokmannin keskusvarasto ja Yandexin suuri 
datakeskus. Orimattilan Pennalaan on rakennettu Itella Logistiikalle uusi 70.000 m2:n 
suuruinen logistiikkakeskus ja Järvenpäähän on tulossa Lidln uusi logistiikkakeskus. 
Myös Nurmijärvellä on Hämeenlinnanväylän varressa kirkonkylän liittymän kohdalla 
Ilvesvuoren yritysalue, jonka ensimmäinen vaihe on täyteen rakennettu. Alueella toimii 
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mm. Schenkerin logistiikkakeskus. Ilvesvuoren laajennusalueen kaava on hiljattain 
vahvistunut ja sen tontit ovat myynnissä.  
 

Pääkaupunkiseudun kunnista Vantaalla on tehty eniten tuotanto- ja varastotonttien 
kauppoja. Kauppojen määrään on vaikuttanut Vantaan kaupungin alueella ollut 
suurehko tonttivaranto ja Vantaan kaupungin harjoittama aktiivinen tonttipolitiikka. 
Teollisuus- ja varastotonttien hintataso Vantaalla ja muissakin pääkaupunkiseudun 
kunnissa on korkeimmillaan 180 – 240 €/kem2. 

Toimitilatonttien kysynnän voimakkuus on sidoksissa kansantalouden suhdanteiden 
vaihteluihin. Tuotanto- ja varastotilojen rakentaminen on ollut melko vähäistä vuoden 
2008 taantuman jälkeen. Logistiikka-alan toimintojen keskittämistrendi näkyy kuitenkin 
rakentamisessa ja suurten logistiikka- ja varastorakennusten rakentaminen onkin ollut 
pienempiin varasto- ja tuotantotiloihin verrattuna aktiivista. Rakentamisen 
pullonkaulana toimiikin tilakäyttäjien puute ja varasto- sekä logistiikkatonttikauppoja 
syntyy useimmiten vain silloin, kun tontille rakennettavalle rakennukselle on olemassa 
loppukäyttäjä. 

Kohteen markkina-asema 

Järvenpää on hyvien yhteyksien varrella sijaitseva kaupunki reilun puolen tunnin ajo-
matkan päässä Helsingistä. Järvenpää sijaitsee valtatie 4:n (Helsinki-Lahti moottoritie) 
ja pääradan sekä Lahden oikoradan varrella. Arvion kohde sijaitsee Helsinki-Lahti 
moottoritien länsipuolella Järvenpään pohjoisen eritasoliittymän välittömässä 
läheisyydessä. Svengin yritysalueelle laadittava asemakaava mahdollistaa 550 – 900 
työpaikan syntymisen alueelle ja sen tavoitteena on nostaa pohjoisen ja koillisen 
Järvenpään painoarvoa kaupunkirakenteessa, tukea alueen palvelujen monipuolis-
tumista. Negatiivisena tekijänä on se, että alue ei tule näkymään moottoritielle, koska 
väliin jää maa- ja metsätalousalueeksi kaavoitettava mäki. 
 

Alueen logistinen sijainti on hyvä. Vielä tällä hetkellä alueella ei ole työpaikka-alueen 
imagoa, mutta edellytykset sen syntymiselle ovat olemassa, kun moottoritien 
eritasoliittymä on lähellä ja oikoradan pysäkki helpottaa työntekijöiden liikkumista. 
Negatiivista puolestaan on se, että alue on keskeisiltä osiltaan maaperältään vaikeasti 
rakennettavaa pehmeikköä, mikä lisää pohjarakennuskustannuksia. 

ARVIOINNIN PERUSTEET 

Kohteen markkina-arvon määrityksen perusteena on käytetty vertailukelpoisiin 
teollisuus- ja varastotonttikauppoihin perustuvaa kauppa-arvomenetelmää. Arvioinnissa 
on lisäksi hyödynnetty kiinteistönvälitys- ja arviointitoiminnassamme saatua markkina-
tietoutta. 

Markkinahintainformaatio 

Teollisuus- ja varastotonttien vertailukaupat Järvenpäässä 

Maanmittauslaitoksen kauppahintatilaston mukaan vuoden 2013 jälkeen Järvenpäässä 
tehdyt teollisuus- ja varastotonttien kaupat ovat koskeneet pääosin melko pieniä, 
muutaman tuhannen neliön tontteja; kolme kauppaa on tehty kokoluokkaa 1 – 1,6 ha 
tonteista. Kauppahinnat pienemmistä tonteista ovat olleet muutamia kymmeniätuhansia 
euroja ja isommista tonteista hintaluokassa 100.000 – 300.000 €. Yksikköhintoina tämä 
tarkoittaa maaneliötä kohti yleensä tasoa 9 – 12 €/m2 ja rakennusoikeusneliölle 
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laskettuna puolestaan 20 – 30 €/kem2. Korkein rakennusoikeuden yksikköhinta on 41,5 
€/kem2 tontilla, joka sijaitsee Vähänummentien risteyksen tuntumassa ja sille saa 
rakentaa myös liiketilaa. Kaikki kaupat on tehty arvion kohteesta länteen sijaitsevilla 
Vähänummen ja Jampan teollisuusalueilla, jotka sijaitsevat 2,5 – 4 kilometrin päässä 
arvion kohteesta.      

 

 Loppuvuodesta 2015 tiedotettiin Järvenpään kaupungin ja Lidl Oy:n välisestä 
tonttisopimuksesta, jonka mukaan Lidl rakentaa logistiikkakeskuksen Järvenpään 
eteläosaan Poikkitien yritysalueelle, lähelle Hki-Lahti moottoritien eteläistä 
liittymää. Noin 23,9 hehtaarin suuruisella tontilla on rakennusoikeutta 80.000 kem2, 
tehokkuus on e=0,33 ja kauppahinta 6,4 M€ eli 80 €/kem2 ja noin 26,4 €/maa-m2. 
Ko. tontilta on matkaa Järvenpään keskustaan noin 2,5 km. Lidlin tontin 
perustamisolosuhteet ovat selvästi paremmat kuin arvion kohteena olevalla T-
tontilla; rakennus voidaan perustaa pääosin maanvaraisille tai kallionvaraisille 
anturaperustuksille. 
   

 Korkeampaa hintatasoa edustaa vuonna 2011 Järvenpäässä tehty kauppa noin 
hehtaarin suuruisesta TK-tontista (e = 0,40), jossa kauppahinta nousi tasolle 98 
€/kem2. Kohde sijaitsee erinomaisella paikalla lähellä Helsinki-Lahti-moottoritietä, 
Sipoontien varressa, lähellä Järvenpään keskusta-aluetta. 

 

 Järvenpään kaupungilla on myynnissä teollisuustontteja seuraavilla alueilla: 
 

 Intro-4 yritysalueella Lahden moottoritien ja Vanhan Lahdentien välissä on 
myynnissä 1,37 hehtaarin suuruinen KTY-tontti, jolla on rakennusoikeutta 6.782 
kem2. Hintapyyntö on noin 90 €/kem2. Toinen samanhintainen 2,8 hehtaarin 
suuruinen KTY-tontti samalla alueella on varattu. 

 Vähänummen teollisuusalueella on myynnissä erikokoisia teollisuustontteja 
hintatasolla noin 12 €/maa-m2. 

 

Teollisuus- ja varastotonttien vertailukaupat muissa lähikunnissa  

Tuusula 

 Tuusulan kunta myi Ilmariselle kahden määräalan kokonaisuuden Maantiekylän 
alueelta vuonna 2014. Kohde sijaitsee Kulomäentien varressa Kelatien työpaikka-
alueen länsipuolella. Määräalojen kokonaispinta-ala oli 65.001 m2 ja 
rakennusoikeuden määrä oli 29.250 kem2.  Kauppahinta oli 2,34 milj. euroa, eli 36 
€/maa-m2 ja 80 €/kem2. Ilmarinen rakennutti kohteeseen Stockmannin 
logistiikkakeskuksen. 

 

Nro Alue Osoite Kaupan pvm Pinta‐ala m2 Rakennusoikeus kem2 Kauppahinta € Yksikköhinta €/m2 Yksikköhinta €/kem2

1 Vähänummi Puurtajankuja 3d 28.3.2017 9 717 3 887 118 613 12,2 30,52

2 Vähänummi Tekijänkatu 5 2.12.2016 1 586 634 19 129 12,1 30,17

3 Vähänummi Ahertajankuja 9b 5.11.2015 1 200 600 11 307 9,4 18,85

4 Vähänummi Tuottajankatu 9 28.10.2015 3 822 1 911 43 358 11,3 22,69

5 Vähänummi Keksijänkatu 2 22.12.2014 1 580 632 19 236 12,2 30,44

6 Vähänummi Tuottajankatu 4 11.9.2014 2 000 1 000 24 249 12,1 24,25

7 Jamppa Levysepänkaari 11 18.6.2014 1 463 3 805 17 710 12,1 4,65

8 Vähänummi Tuottajankatu 6 6.5.2014 2 500 1 250 30 200 12,1 24,16

9 Vähänummi Tuottajankatu 4 6.5.2014 2 000 1 000 20 879 10,4 20,88

10 Jamppa Levysepänkaari 7‐9 26.11.2013 5 555 3 333 63 687 11,5 19,11

11 Vähänummi Yrittäjänkatu 4 7.5.2013 16 699 6 680 277 519 16,6 41,54

12 Vähänummi Tekijänkatu 9 6.3.2013 10 000 5 000 118 516 11,9 23,70
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Kerava 

 Keravan kaupunki myi helmikuussa 2015 yhdellä kaupalla neljä teollisuus- ja 
varastotontin määräalaa Lassila & Tikanoja Oyj:lle läheltä Lahden moottoritietä. 
Määräalojen yhteenlaskettu pinta-ala oli 34.789 m2. Kauppahinta oli noin 1,3 milj. 
euroa eli 37 €/maa-m2 ja 75 €/kem2. 

 SRV myi joulukuussa 2013 Keravan kaupungille usean määräalan kokonaisuuden. 
Rakennusoikeuden määrä kaupassa oli 20.000 m2 ja kauppahinta 1,8 milj. euroa, eli 
45 €/maa-m2 ja 90 €/kem2. Kaupunki oli aiemmin myynyt kyseiset maa-alueet 
SRV:lle ja tarkoituksena oli rakentaa alueelle logistiikkakeskus GCC Kerca III. 
Hanke ei kuitenkaan lähtenyt etenemään halutulla tavalla, minkä vuoksi SRV ja 
kaupunki purkivat sopimuksensa ja kaupunki osti maa-alueet takaisin. 
Arviohetkellä kyseinen tontti ja Kercan alueen muut tontit ovat Keravan 
kaupungilla myynnissä hintatasolla 75 €/kem2. 

Sipoo 

 Sipoon alueittaisesta hintatasosta voidaan sanoa, että Pohjoisessa, Lahdenväylän 
itäpuolella Talman ja Bastukärrin alueella yksikköhinta on ollut pääosin n. 80 
€/kem2, joskin Bastukärrissä Sipoon kunnan ostamassa tuoreimmassa kaupassa 
hintataso oli 61 €/kem2 ja Rudukselle myydyssä suurimmassa tonttikaupassa 
hintataso oli 56 €/kem2. Porvoonväylän varressa rakennusoikeuden yksikköhinta on 
ollut n. 100 €/kem2. 
 

Mäntsälä 

 Mäntsälän kunta myi huhtikuussa 2013 Kapulin yritysalueella Yandex Oy:lle kaksi 
vierekkäistä määräalaa. Määräalojen yhteenlaskettu pinta-ala oli 80.180 m2. 
Rakennusoikeutta kohteessa oli yhteensä 40.090 kem2 (e = 0.50) ja kohteiden 
kauppahinta oli 1,5 milj. euroa eli 37,4 €/kem2. Kapulin uusi yritysalue sijaitsee 
logistisesti hyvällä paikalla Hyvinkääntien ja Helsinki-Lahti-moottoritien 
risteyksessä ja alue on suunniteltu erityisesti suurille toimijoille. Vertailukaupan 
tontti rajautuu Hyvinkääntiehen ja mm. Tokmannin logistiikkakeskus sijaitsee 
vertailukohteesta idän suuntaan. 

 Kapulin alueen uusien tonttien hintataso on 16 €/maa-m2 ja tonttitehokkuus 
tyypillisesti e = 0.60. Tällöin tontit on kunnan toimesta valmiiksi tasattu. 

 
Nurmijärvi 

 

Nurmijärvellä Ilvesvuoren uudella teollisuusalueella on tehty viime vuosina useita 
tonttikauppoja, joita on käsitelty tarkemmin alla. Ilvesvuoren alue sijaitsee logistisesti 
erinomaisella paikalla Hämeenlinnanväylän varressa, noin 30 km arvion kohteesta 
Helsinkiin päin.  
 

 Vuonna 2011 Nurmijärven kunta myi Kiinteistö Oy Varastohotellille 79.330 m2:n 
suuruisen teollisuustontin. Tontilla oli rakennusoikeutta 37.146 kem2 (e = 0,47) ja 
kauppahinta oli 2,04 milj. euroa eli 55 €/kem2. Tontilla ei oltu tehty 
esirakentamistöitä ennen myyntiä. Kohde sijaitsee näkyvällä paikalla aivan 
Hämeenlinnanväylän varressa ja tontille rakennettiin DB Schenker Oy:n 
logistiikkakeskus. 

 

 Toinen yli 10.000 m2 tonttikauppa tehtiin vuonna 2011, kun Nurmijärven kunta myi 
pinta-alaltaan 23.229 m2 suuruisen KTY-tontin. Tontilla oli rakennusoikeutta 
11.614 kem2 (e = 0,50) ja kauppahinta oli 0,64 milj. euroa eli 55 €/kem2. Kohde 
sijaitsee tien toisella puolella edellä esitettyyn DB Schenker Oy:n tonttiin nähden. 
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 Pienempiä KTY-tonttikauppoja (alle 10.000 m2) on Ilvesvuoren alueella tehty 
useita. Kerrosneliöhintojen vaihteluväli kaupoissa on ollut 55–70 €/kem2. 
Kohteiden tonttitehokkuudet ovat olleet luokkaa 0,4-0,6 ja suurimmassa osassa 
tonttikauppoja myyjänä on ollut Nurmijärven kunta. 

 

Nurmijärven Ilvesvuoren eteläisellä alueella on myynnissä toimitilatontteja (KTY-2), 
joille saa rakentaa toimisto-, teollisuus- ja varastorakennuksia. Tontit ovat kooltaan noin 
3.000 – 18.500 m2. Hämeenlinnanväylän puoleisten tonttien hintapyynnöt ovat 85 
€/kem2 ja tonttitehokkuudet e=0,6. Alueen länsireunassa hieman heikommalla 
näkyvyydellä varustetuissa tonteissa hintapyynnöt ovat 75 €/kem2 ja tonttitehokkuudet 
e=0,5. Kunta on hoitanut esirakentamistyöt myynnissä olevilla tonteilla eli tontit ovat 
valmiiksi louhittu ja tasoitettu. Tonttien esirakentamiskorkeuden ja valmiin pinnan 
välinen erotus ja siihen liittyvät rakennustyöt jäävät kuitenkin tonttien ostajien 
hoidettavaksi. 

 

Hyvinkää 

 Hyvinkään Sahanmäen alueella Koy Kerkkolankatu 17 myi maaliskuussa 2015 
perustettavalle yhtiölle 2,49 hehtaarin suuruisen määräalan teollisuus- ja varasto-
rakennusten korttelialueelta hintaan 400.000 €. Rakennusoikeus on tehokkuuden    
e = 0.45 mukaan 11.226 kem2. Yksikköhinta oli noin 16 €/maa-m2 ja noin 36 
€/kem2. 

 Hyvinkään kaupunki myi marraskuussa 2009 noin 4,3 hehtaarin suuruisen 
teollisuus-/varastotontin (e = 0.35) Hämeenlinnanväylän varressa sijaitsevalta 
Kallionopon teollisuusalueelta hintaan 365.594 €, jolloin yksikköhinta oli 8,5 
€/maa-m2 eli noin 24 €/kem2. Kohteeseen ostettiin lisäaluetta 3,8 hehtaaria vuonna 
2011 samalla yksikköhinnalla. Alueelle on rakennettu Broman Groupin 
logistiikkakeskus. 

 

Hyvinkään kaupungilla tällä hetkellä myynnissä olevien teollisuus- ja varastotonttien 
hintapyynnöt vaihtelevat välillä 13,5 - 15,5 €/maa-m2. Hyvinkään teollisuustonttien 
tehokkuus vaihtelee tyypillisesti välillä e = 0.30 – 0.35, joten kerrosneliömetrille 
laskettuna yksikköhinta liikkuu 45 €/kem2 tienoilla. 

 

Arvion kohteen markkina-arvo ja sen perustelu 

Pääkaupunkiseudun kunnat ja kehyskunnat hinnoittelevat tonttimaansa pääosin asema-
kaavan salliman rakennusoikeuden perusteella eli yksikköhintana on €/kem2. Pääkau-
punkiseudun ulkopuolella tonttimaa hinnoitellaan tyypillisesti maaneliöiden mukaan 
riippumatta tontin rakennusoikeudesta. Kehyskunnissa Helsinkiin johtavien pääväylien 
varrella on maksettu kohtalaisen korkeita hintoja hyvillä alueilla olevista tonteista, 
mutta mitä kauemmaksi Helsingistä mennään, sitä alhaisemmaksi maan hinta muuttuu. 
Vantaalta (Kehä III) Nurmijärvelle (Ilvesvuori) tultaessa teollisuus-/varastotonttimaan 
hinta putoaa puoleen ja Hyvinkäällä tonttimaan hinta on jälleen pudonnut alle puoleen 
Nurmijärven hintatasosta. Sama pätee Lahdenväylän varressa sijaitsevien kuntien osalta 
eli teollisuustonttimaan hinta laskee, mitä kauemmaksi Kehä III:sta mennään.  

Kehyskuntien kuten Tuusulan, Järvenpään, Keravan ja Nurmijärven parhailla 
teollisuusalueilla, jotka sijaitsevat valtakunnallisten pääväylien varrella, teollisuus- ja 
varastotonttien kerrosneliömetrihinta on tyypillisesti tasolla 80 €/kem2. Kun siirrytään 
”seuraavalle kehälle”, niin tonttimaan hinnoittelu muuttuu maaneliöperusteiseksi ja 
hintataso on esim. Hyvinkäällä 13,5 - 15,5 €/maa-m2 ja Mätsälässä Kapulin alueella 16 
€/maa-m2.  
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Arvion kohteena oleva alue sijaitsee 5-6 kilometriä pohjoisempana kuin Lidlille varattu 
tontti Ristinummen teollisuusalueella. Positiivista arvion kohteen osalta on se, että 
Haarajoen juna-asema on kävelyetäisyydellä ja Lahden moottoritien eritasoliittymä on 
vain runsaan puolen kilometrin päässä. Svengin yritysalue ei kuitenkaan näy 
moottoritielle. Pääosa T-tontin maa-alueesta on maaperältään vaikeasti rakennettavaa 
syvää pehmeikköä, missä rakennukset pitää perustaa 7 – 20 metriä pitkien paalujen 
varaan. KTY-korttelialueet sen sijaan sijoittuvat pääosin normaalisti rakennettavalle 
alueelle, jolla rakennukset voidaan perustaa pääosin anturoille.  
 

Maaperän rakennettavuuteen ja siitä aiheutuvan perustamistavan vaikutuksiin on alettu 
kiinnittää huomiota tonttien hinnoittelussa vasta viime vuosina. Jotta perustamis-
olosuhteiden vaikutus tontin hintaan voitaisiin yksiselitteisesti ottaa huomioon, tulisi 
ensin määritellä, mitkä ovat ns. normaalit perustamisolosuhteet ja perustusten rakennus-
kustannukset näissä olosuhteissa. Sen jälkeen arvioitavien tonttien osalta tulisi olla 
tiedossa, paljonko kunkin tontin osalta rakennusten perustamiskustannukset poikkeavat 
ns. normaaleista perustamiskustannuksista. Tonttien arvonmäärityksen yhteydessä tähän 
ei yleensä ole käytettävissä tarvittavia selvityksiä, joista euromääräiset kustannukset 
kävisivät ilmi. Siitä syystä tonttien arvoihin on joissakin tapauksissa tehty harkinnan-
varaisia korjauksia maaperätietojen perusteella. Näistä pari esimerkkiä alla: 

 Espoossa Turun moottoritien varressa sijaitsevalla Turvesolmun alueella Espoon 
kaupunki alensi tilaa vaativan kaupan tontin yksikköhintaa ns. normaalitasosta noin 
100 eurolla (350 €/kem2 => 250 €/kem2) johtuen erittäin heikoista perustamis-
olosuhteista.    

 Kun maaperän edellyttämästä perustamistavasta ei tonttikaupasta sovittaessa ollut 
tarkkaa tietoa, niin Jätkäsaaren alueella Helsingin kaupungin myymässä 
pienkerrostalotontin kaupassa sovittiin, että asuinrakennusoikeuden perushintaa 
1.250 €/kem2 korotetaan 100 €/kem2, jos rakennusten perustamistapana voidaan 
käyttää maanvaraista anturaperustusta. 

Arvion kohteen sijaintia voidaan parhaiten verrata Lidlin logistiikkakeskukselle 
varattuun tonttiin. Lidlin tontti sijaitsee moottoritien eteläisen liittymän kohdalla ja 
arvion kohde pohjoisen liittymän kohdalla. Pelkästään sijaintinäkökulmasta tarkastel-
tuna Lidlin tontti sijoittuu kaupunkirakenteessa keskeisemmin kuin arvion kohde: 
Järvenpään keskustan lisäksi myös Hyrylän taajama ja Keravan keskusta ovat lähellä. 
Arvion kohteen eduksi on kuitenkin luettava Haarajoen juna-aseman läheisyys. 
Toisaalta perustamisolosuhteet arvion kohteena olevalla T-tontilla ovat selvästi 
huonommat kuin Lidlin tontilla ja tällä on merkittävä vaikutus rakennusoikeuden 
arvoon.   

Arvion kohteena olevaa aluetta on sijaintinsa puolesta pidettävä hieman heikompana 
kuin Lidlin tonttia, jolloin rakennusoikeuden yksikköhinta olisi kohteessa luokkaa 70 
€/kem2, jos perustamisolosuhteet olisivat verrannollisia. Arvion kohteessa T-tontilla 
rakennukset joudutaan rakennettavuusselvityksen mukaan perustamaan arviolta 7 – 20 
metriä pitkien paalujen varaan ja alapohjat rakennetaan kantavina, mikä lisää 
rakennuskustannuksia merkittävästi. Tästä syystä arvioimme T-tontin rakennusoikeuden 
olevan kohteessa noin 30 % halvempaa kuin Lidlin tontilla eli luokkaa 47 – 52 €/kem2. 

KTY-korttelialueet sijoittuvat pääosin normaalisti rakennettavalle alueelle ja niillä 
perustamistapana voidaan käyttää pääosin anturaperustusta ja alapohjat voidaan 
rakentaa maanvaraisina. Poikkeuksen muodostaa kuitenkin KTY-kortteli 1445, joka 
sijoittuu vaikeasti rakennettavalle alueelle samoin kuin T-tontti. Lisäksi korttelin 1445 
mikrosijainti alueen peräosassa on muita heikompi. Vähänummentien varressa oleva 
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KTY-kortteli 1439 puolestaan on mikrosijainniltaan paras ja sijainnin vaikutuksesta 
tonttien arvo hieman laskee Soolokatua pohjoiseen päin mentäessä.  

KTY-kortteleiden rakennusoikeuksien yksikköhinnoiksi arvioimme edellä olevan 
perusteella seuraavaa: 

KTY-kortteli Rakennusoikeuden yksikköhinta 

1439 70 €/kem2 
1440 65 €/kem2 
1441 65 €/kem2 
1443 65 €/kem2 
1442 60 €/kem2 
1445 45 €/kem2 

Arvion tarkkuus 

Kiinteistöjen markkina-arvon määrittämisen tarkkuus riippuu kohteen luonteesta ja sen 
kaltaisista kiinteistöistä tehtävien kauppojen volyymistä (vertailuhinta-aineiston laajuus 
ja luotettavuus, markkinoiden toimivuus). Arvioinnin tarkkuus on kohteen osalta 
suuruusluokkaa +/- 10 %. 

MARKKINA-ARVO 

Edellä olevan perusteella ja todetuilla erityisoletuksilla arvioimme Svengin yritysalueen 
tonttien markkina-arvoksi arvopäivänä 22.11.2017 seuraavaa  

Kortteli Kaavamerkintä Rakennusoikeuden yksikköhinta 

1444 T-14 50 €/kem2 
1439 KTY-5 70 €/kem2 
1440 KTY-5 65 €/kem2 
1441 KTY-5 65 €/kem2 
1443 KTY-5 65 €/kem2 
1442 KTY-5 60 €/kem2 
1445 KTY-5 45 €/kem2 
 

ARVION SUORITTI 

CATELLA PROPERTY OY 
Arviointipalvelu 
Helsinki 22.11.2017 

  

Pertti Raitio Arja Lehtonen 
Arviointiasiantuntija, 
DI, LKV, MRICS 

Arviointipalvelun johtaja 
DI, LKV,  

Auktorisoitu kiinteistöarvioija 
(AKA), yleisauktorisoitu 

Auktorisoitu kiinteistöarvioija 
(AKA), yleisauktorisoitu 

Keskuskauppakamarin hyväksymä 
kiinteistönarvioitsija (KHK) 

Keskuskauppakamarin hyväksymä 
kiinteistönarvioitsija (KHK) 
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LISÄTIEDOT 

Lisätietoja tästä arviosta antaa Pertti Raitio, puh. 010 5220 308 


