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Työn tausta ja tavoitteet
Selvitystyön päätavoitteena on analysoida toimitilamarkkinoihin liittyvien tulevaisuuden trendien
vaikutus Turun kaupungin alueella oleviin yritysalueisiin. Tarkastelu tehdään sekä toimisto-,
liike-, logistiikka-, teollisuus- ja varastokäytössä olevien alueille ja näille lasketaan kehitysske-
naariot perustuen arvioituun toimitilakysyntään.

Työssä analysoidaan, minkälaisia laadullisia ja määrällisiä toimitilatarpeita on markkinoiden,
erityisesti yritysten tarpeiden, näkökulmasta pitkällä aikavälillä.

Merkittävä kysymys on, miten elinkeinorakenne, työpaikat ja toimitilojen tarve kehittyvät suh-
teessa yritysalueiden ja toimitilojen mitoitukseen ja tarjontaan sekä kokonaisuutena että alueit-
tain. Edelleen mitä ovat kysyntälähtöiset trendit eli mitä yritykset haluavat toimitiloiltaan, esi-
merkkinä muutokset erityisesti toimistotilojen mitoituksessa.

Edelliseen perustuen työssä analysoidaan, mitä yritysten käyttäjälähtöiset tarpeet tarkoittavat
alueiden rakennemuutosten ja myös vaihtoehtoisen käytön tarjonnan näkökulmista. Erityisen
kiinnostava kysymys - ja tässä työssä tarkasteltava asia - on rakennemuutosalueiden kehittymi-
nen yrityskäytöstä asunto- ja palvelujen käyttöön.

Yrityskäyttöön tarkoitettua kaavallista potentiaalia asema- ja yleiskaavatasoilla on runsaasti.
Samoin eri vaiheessa olevia suunnitelmia on runsaasti. Työn keskeinen tavoite onkin ollut hah-
mottaa toimitilamarkkinoiden kokonaisuutta aina vuoteen 2040 asti.

Lähtökohtien tarkasteluun sisältyy yleisluonteinen tarkastelu Turun toimitilamarkkinoiden kehi-
tyksestä. Keskeisiä muutoksia ovat olleet toimistokäytön luonteen muutos suljetuista yksiköistä
avotilaan, tilatehokkuuden muutos, energia-, informaatiotekniikka- ja ympäristöasioiden sekä
sijainnin keskittyminen.
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1 Talouden raamit

1.1 Makrotalous

Lamavuosien 1990 - 94 jälkeen toimitilamarkkinat olivat Suomessa huomattavan passiiviset
aina vuosiin 1995 - 97 asti. BKT:n volyymi kasvoi selvästi jo vuodesta 1994 lähtien, mutta toimi-
tilamarkkinat virkosivat vuoden pari talouden käännettä myöhemmin. Talouden elpyminen ja
kasvu 1990-luvun jälkipuoliskolta alkaen on leimannut vahvasti toimitilamarkkinoiden kehitystä
vuosien 1995 - 97 elpymisvaiheesta aina vuoden 2008 finanssikriisiä seuranneeseen pysäh-
dykseen.

Työttömyysasteen kehitys kuvaa osaltaan toimitilamarkkinoiden, etenkin toimistomarkkinoiden
kysynnän aktiivisuutta. Lamavuosien jälkeen Suomen työttömyys on päässyt vanhalle trendil-
leen, toisin työntehokkuus ja kilpailukyky ovat heikentyneet.

Kuva 1 Bruttokansantuotteen muutos % Suomessa, lähde: Tilastokeskus

Kuva 2 Työttömyysaste Suomessa, lähde: Tilastokeskus



3/36

NEWSEC VALUATION OY

Vuoden 2015 BKT:n kasvuksi oletetaan nollakasvua tai synkemmissä skenaarioissa negatiivista
kasvua. Syyskuuhun mennessä kokonaistuotannon ennakkoluvut ovat olleet 0 % tuntumassa.

Viennin kasvu jää edelleen maailmankaupan kasvua heikommaksi ja siten markkinaosuuksien
menettäminen jatkuu. Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan parempaa noin 0.5 – 1.5 %.

Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Kausitasoittamaton työttömyysaste oli noin 8.4
prosenttia syyskuussa. Työttömyyden vuosikeskiarvoksi on ennustettu 9.5 % vuoden 2015 lo-
pussa. Työttömyyden rakenne on muuttunut aiempaa vaikeammaksi. Vuoteen 2013 verrattuna
pitkäaikais- ja rakennetyöttömien lukumäärä on kasvanut ja kasvu jatkunee edelleen myös
vuonna 2015.

Julkinen talous on vuonna 2015 alijäämäinen jo seitsemää vuotta peräkkäin. Julkisen talouden
epätasapainon sekä kestävyysvajeen hallintaan on ryhdytty jo toimiin uuden hallituksen voimin.

Teollisuuden luottamus lähti pienoiseen nousuun vuoden 2015 puolessa välissä, mutta on edel-
leen alle pitkän ajan keskiarvon. Matalat käyttöasteet tuotantokapasiteeteissä kertovat teolli-
suuskysynnän heikentymisestä. Rakentamisen suhdanneodotukset lähtivät pienoiseen nou-
suun.

Kansantalouden investoinnit ovat näyttäneet positiivisia merkkejä vuoden 2015 aikana. Inves-
tointitiedustelut näyttivät voimakasti investointien kasvua. Epävakaana jatkuva talouskehitys
vaikuttavat investointien ajoitukseen.

Kuluttajien luottamus talouteen on pitkänajan keskiarvon alapuolella selkeästi. Alkuvuodesta
2015 kuluttajien luottamus osoitti positiivisia merkkejä ja luottamusindikaattorin saldoluvut nou-
sivat yli keskiarvon. Loppuvuoteen mennessä kuluttajien luottamus lähti voimakkaaseen las-
kuun.

Inflaatio oletetaan pysyvän alhaisena lähivuosina. Euroopan keskuspankin toimien odotetaan
hallitsevan deflaatiota. Euroopan keskuspankin massiiviset määrälliset elvytykset jatkuvat edel-
leen ja uusista elvytyspaketeista on vihjailu lisää.

Kuva 3 Makrotalouden tunnusluvut Lähde: Newsec

1.2 Väkilukuennuste Turku
Tutkimuksessa käytettiin Suomen Tilastokeskuksen väestöennuste aineistoa. Väestöennuste
kuvaa tulevaa väestönkehitystä alueella. Kuvaukseltaan Tilastokeskus selittää väestöennustei-
den olevan niin sanottuja demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan, mikä olisi alueen tule-
va väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena.
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Suomen väestötilasto perustuu maistraattien ylläpitämään Väestörekisterikeskuksen väestötie-
tojärjestelmään. Väestörekisterikeskus toimittaa tiedot väestönmuutoksista Tilastokeskukselle.
Tilastokeskuksen väestöennusteessa väestön tuleva määrä ja rakenne lasketaan hedelmälli-
syys-, kuolevuus- ja muuttokertoimien avulla. Kertoimet lasketaan lopullisista väestönmuutosti-
lastoista. Ennusteen laatimisessa käytettävistä menetelmistä on tarkempaa tietoa väestöennus-
teen laatuselosteessa. Väestöennusteet tehdään kolme vuoden välein.

Tilastokeskus julkaisi ensimmäisen Suomen tulevaa väestönkehitystä koskevan ennustelas-
kelman vuonna 1934. Alueellisia ennusteita ryhdyttiin laatimaan 1960-luvulla. Viime vuosikym-
meninä väestöennusteita on tehty kolmen vuoden välein. Sähköisessä muodossa vanhoja en-
nusteita on saatavissa vuonna 2001 laaditusta väestöennusteesta lähtien.

Aikasarjana väestöennuste ulottuu vuoteen 2030 asti ja väestöennuste ilmoitetaan ikä vuosit-
tain. Tässä työssä on tarkoituksen mukaista käyttää väestöennusteena ikävuosia 16 – 64-
vuotiaita, koska työllisyysastetta kuvataan näillä ikävuosilla.

Kuva 4 Tilastokeskuksen väestöennuste 2014-2040 Turusta, lähde: Tilastokeskus
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1.3 Työmarkkinat
Varsinais-Suomessa työttömien työnhakijoiden määrä on kasvanut viimeisen neljän vuoden
aikana. Uusia avoimia työpaikkoja oli syyskuussa noin 5 prosenttia vähemmän kuin samaan
aikaan vuotta aikaisemmin. Nuorten, alle 25 –vuotiaiden työttömien määrä oli Varsinas-
Suomessa syyskuussa noin 2.6 prosenttia suurempi kuin samaan aikaan vuosi sitten. Suurin
osa kasvusta tuli Turun seutukunnasta. Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi edelleen kaikissa seutu-
kunnissa.

Kuva 5 Työttömät työnhakijat Varsinais-Suomessa Lähde: ELY –keskus

Kysynnän vaisuus sekä viennissä että kotimarkkinoilla näkyy teollisuuden työllisyydessä. Teolli-
suudessa vuosi sitten alkanut työttömyyden aleneminen jatkuu edelleen eri aloilla.
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Alla olevassa taulukossa on esitetty ELY –keskuksen työttömyyslukuja eri maakunnista. Varsi-
nais-Suomen työttömyystilanne on hiukan koko maan lukuja alempana.

Kuva 6 Työttömyysluvut Maakunnissa Lähde: ELY –keskus

Turun työttömyysaste on kasvanut Turussa samanaikaisesti koko maan työttömyyden kehitty-
essä. Suurin osa työttömyyden kasvusta on tullut tosin pitkäaikaistyöttömien kasvusta. Alla
olevassa kuvaajassa on esitetty ELY –keskuksen lukuja Turun työttömyydestä sekä työttömien
määristä. Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan vähintään vuoden jatkunutta työttömyyttä. Väestön-
demografisilla muutoksilla voidaan selittää osittain pitkäaikaistyöttömyyden kasvua, pitkäaika-
työttömyys on yleisintä vanhemmilla ikäluokilla.

Kuva 7 Turun työttömyysluvut, lähde: Tilastokeskus, ELY -keskus
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Elinkeinorakenteessa painopiste on siirtynyt koko Suomessa yksityisten palvelujen suuntaan.
Erityisesti kaupan ja muiden markkinapalvelualojen osuus on Turussa sekä Helsingissä seudul-
la huomattavasti suurempi kuin koko maassa. Julkisten palveluiden työpaikkaosuus on seudulla
hieman pienempi ja jalostuksen osuus on merkittävä osa Turun työpaikkojen osuudesta. Alku-
tuotannon merkitys toimialarakenteessa on hyvin vähäinen.

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty Turun seutukunnan työllisiä toimialojen mukaan. Kuvaajas-
ta voidaan nähdä, työllisten keskittyvän Julkisen sekä yksityisen sektorin tarjoamiin palveluihin
sekä tukku- ja vähittäiskaupan toimialoihin.

Kuva 8 Turun seudun työpaikkojen osuus toimialoittain, lähde: Tilastokeskus

Alla olevassa piirakkakuvaajassa on esitetty tuotannon, jalostuksen sekä palvelujen työpaikko-
jen osuuksia koko työllisyydestä. Turun työllisyysjakauma jakaantuu kahteen isoon kokonaisuu-
teen palvelujen ja jalostuksen työpaikkoihin. Tuotannon osuus työpaikoista on vähäinen.

Kuva 9 Turun seudun työpaikkojen osuus toimialoittain, lähde: Tilastokeskus
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1.4 Toimitilarakentaminen

Kuva 10 Toimitilakanta (k-m2) Turussa vuosilta 1999 – 2014, lähde: Tilastokeskus

Toimitilakanta on kasvanut jatkuvasti vuosittain Turussa. Teollisuuskiinteistöissä tilakanta on
muuttunut eniten vuoden 2003 – 2004 jälkeen, mutta jatkanut siitä kasvuaan. Kasvu on tasaan-
tunut vuosina 2013 ja 2014. Toimistorakennuskanta on kasvanut noin 1 prosenttia edellisestä
vuodesta. Ennen vuoden 2009 luottokriisiä rakennuskanta nousi hieman liikerakennuksissa
sekä toimistorakennuksissa.

Suomessa kaikki uudet talonrakennukset ovat luvanvaraisia. Kunnalliset rakennusvalvontavi-
ranomaiset seuraavat ja keräävät tiedot rakennushankkeesta ja sen edistymisestä. Rakennus-
ja asuntotuotantotilastot perustuvat kuntien rakennusvalvontaviranomaisten Väestörekisterikes-
kukselle toimittamiin ilmoituksiin rakennusluvanvaraisista rakennushankkeista ja rakennusvai-
heista.

Tilastokeskuksen rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennus-
toiminnan määrää ja tuotannon volyymia. Tilasto kuvaa kotimaista rakennustuotantoa loppu-
tuotteen näkökulmasta. Määrää tilastossa mitataan rakennushankkeen tilavuudella ja asuntojen
lukumäärällä.

Rakennuksen käyttötarkoitus määräytyy sen mukaan, mihin suurinta osaa rakennuksen ker-
rosalasta käytetään.

2 Toimitilamarkkinat kokonaisuutena
Markkinoilla tarkoitetaan yleisesti myyjien ja ostajien kohtaamista hyödykkeiden vaihtamista
varten. Vaihdannan pohjalta määräytyvät hyödykkeen hinta ja tarjottava määrä. Toisin sanoen
kysyntä ja tarjonta kohtaavat hyödykkeiden vaihdannassa. Useimmissa kansatalouden malleis-
sa kysyntä ja tarjonta määrittävät erilaiset hinnat tietyille hyödykemäärille. Kiinteistötaloudessa
toimistomarkkinat ovat hyvin harvoin tasapainossa, koska hyödykkeen eli toimistoneliöiden
tarjontamäärän muutos on hidasta ja jäljessä kysyntään nähden. Kiinteistömarkkinoiden koot,
järjestelyt sekä toimenpiteet vaihtelevat.

Toimitilamarkkinat voidaan jakaa kahteen linkitettyyn osaan, tilamarkkinoihin ja varallisuus-
markkinoihin. Vuokralaisten kysyntä kohdistuu tilamarkkinoihin, mistä vuokralaiset hankkivat
itselleen tilaa tuotantoon. Varallisuusmarkkinoilla sijoittavat tekevät vaihdantaa toimistotiloista
varallisuuden näkökulmasta.

DiPasquale ja Wheaton (1992) selittävät kiinteistömarkkinoiden luonnetta omistusmarkkinoiden
ja kulutusmarkkinoiden eli tilojen käytön näkökulmasta. Alla olevassa kuvassa esitetään graafi-
sesti näiden markkinoiden yhteys. Kuvassa oikealla olevat neliöt kuuluvat tila- tai käyttäjämark-
kinoille. Vasemmanpuoleiset neliöt kuvaavat varallisuusmarkkinoita.
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Kuva 11 DIPasqual ja Wheatonin mallinnus kiinteistömarkkinoista

Rent = Vuokra
Price = Hinta
Construction = rakentaminen
Stock = toimitilakanta

Vuokran määräytyminen lyhyellä aikavälillä on kuvattu oikeassa yläkulmassa kahdella akselilla:
tilavuokran suhteen vertikaaliakselilla ja toimistotilan määrän suhteen pystyakselilla. Toimistoti-
lan määrän lisäyksen jäykkyyden takia, toimistojen vuokra suhteuttaa itsensä kuvaajan kysyn-
nän (D) ja tarjonnan (S) mukaan. Näistä kahdesta tekijästä syntyy vuokra (R) yhdessä ulkoisten
kansantaloudentekijöiden kanssa. Kysyntäfunktio voidaan muotoilla seuraavasti:

D (R, Economy (Kansantalouden tekijät)) = S

Kuva 11 DIPasqual ja Wheatonin mallinnus kiinteistömarkkinoista vasen yläkulma kuvaa yhteyt-
tä hinnan ja vuokran välillä, mikä esitetään origosta lähtevän lineaarisen viivan avulla. Viiva
selittää kiinteistöinvestointimarkkinoiden sijoittajien tuottovaatimusta. Tuottovaatimus (i) on ole-
tettu olevan annettu kiinteistömarkkinoilta. Tässä yhteydessä tuottovaatimuksella tarkoitetaan
suoraa pääomitusastetta. Edellä on kuvattu vuokra (R), joka on esitetty oikealla yläkulmassa.
Kiinteistön hinta (P) voidaan laskea vuokran (R) ja tuottovaatimuksen (i) avulla:

P = R/i
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Kolmas neliö, vasemmassa alakulmassa kuvaa uuden rakentamisen määrää. Uuden tarjonnan
määrä riippuu kiinteistön hinnasta ja uudelleen rakennuskustannuksista. Kuvaaja f(C), esittää
kohteen uudelleen rakennuskustannusta CCost. Rakennuskustannusten oletetaan kasvavan
rakennusaktiivisuuden lisääntyessä. Kuvaaja leikkaa horisontaalisen akselin ominaisuuserän
pienimmässä arvossa, missä uuden rakentamisen määrä lisääntyy. Tasapainopisteessä omi-
naisuuserän hinta (P) on yhtä suuri kuin rakentamisen kustannukset (CCost), sisältäen raken-
nuttajan tuotot. Hinta (P) ja rakentamisen kustannukset voidaan esittää rakentamisen funktiona
seuraavasti:

P = CCost = f (C)

Neljännessä neljänneksessä eli kuvan 11 oikeassa alakulmassa esitettään toimitilakannan suh-
detta uuteen rakentamiseen (C) ja tilakannan poistoon (q). Tilakannan muutos on (delta S) on
rakentamisen määrä vähennettynä poistumalla. Yhtälö voidaan kirjoittaa muodossa:

Delta S = C - q

Yhteenvetona vuokrat määräytyvät tilamarkkinoilla kysynnän ja tarjonnan suhteessa. Kiinteistö-
omaisuuserän hinnat määräytyvät vuokran ja sijoittajien tuottovaatimusten suhteella. Omai-
suuserän hinnalla ja uudelleen rakennuskustannuksilla on taas vaikutusta rakentamisen mää-
rään. Rakentamisen määrällä on taas vaikutusta yhdessä poistojen kanssa toimitilankantaan.
(DiPasqual ja Wheaton 1992). Kysynnän lisäyksessä ensimmäisenä joustavat vuokrat, koko-
naistuoton kasvaessa myös investointikiinnostus kasvaa. Toimitilakannan muutokseen tulee
paineita sijoittajakysynnän sekä vuokratuottojen kautta. Toimitilakannan odotetaan vastaavan
tällöin markkinoille syntyneeseen kysyntään. Rakennuskustannusten oletetaan olevan lähes
vakio.

2.1 Toimitilamarkkinat Turussa
Sijoitus- ja vuokramarkkinoilla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia Turussa viime aikoina,
eikä markkinoilla odoteta suurempia muutoksia lähivuosina. Sijoitusmarkkinoilla on kiinnostusta
prime kiinteistöjen hankintaan ja vuokrauksiin, mutta em. kohteita tulee myyntiin vähemmän
kuin kysyntää olisi. Turku kiinnostaa edelleen sijoittajia yhdessä pääkaupunkiseudun ja Tampe-
reen kanssa, mutta korkeat sijoituskriteerit pitävät kiinteistötransaktiomäärät matalina.

Turussa on tehty vuonna 2015 jo useita merkittäviä toimitilakiinteistökauppoja. Alkuvuodesta
Raisiossa kemianalan toimija BASF myi 4 700 m² toimistokiinteistön yksityiselle sijoittajalle.
Keväällä Certeum myi Turun Orikedossa sijaitsevan n. 19 000 m² teollisuuskiinteistön kohteen
vuokralaiselle KiiltoClean Oy:lle. Keväällä Titanium Hoivakiinteistö -rahasto osti Varmalta Turun
keskustassa Aninkaistenkadulla sijaitsevan lääkärikeskuskiinteistön, joka on vuokrattu pitkäai-
kaisella vuokrasopimuksella Terveystalolle. Kohteen pinta-ala on 3 379 m² ja kauppahinta 11
miljoonaa euroa eli 3 255 €/m².

Julkisuudessakin huomioitu Kakolan vankila-alueen kauppa toteutettiin kesäkuun alussa. Kiin-
teistökehitysyhtiö Verkaranta Kiinteistöt Oy osti vankilakokonaisuuden sisältäen noin 15 000 k-
m² uudisrakennusoikeutta vankilan läheisyydestä. Kokonaisuuden kauppahinta oli 6,4 miljoonaa
euroa.

Tuorein toimitilakiinteistökauppa Turussa on kesäkuussa 2015 toteutettu Maaherran makasiinin
kauppa Turun keskustassa. Kohteen osti Turun yliopistosäätiö.

Asuntosijoituspuolella Sato osti Turun yliopistosäätiöltä ja NCC:ltä yhteensä 140 asuntoa Turun
keskustasta, Kupittaalta ja Länsikeskuksesta. 77 asuntoa on rakennettu 1990-luvulla ja loput
ovat valmistuvaa uudistuotantoa.

Merkittävimmissä liiketilahankkeissa ovat valmistuneet Kauppakeskus Myllyn laajennus Raisi-
ossa sekä Kauppakeskus Skanssin yhteyteen XXL Sports & Outdoorin käyttöön rakennettu
liikerakennus.
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Toimistojen osalta merkittävimmät hankkeet ovat käynnissä oleva ElectroCityn saneeraus Ku-
pittaalla sekä vastavalmistunut Logomo Konttorin rakennushanke.. Logistiikan osalta käynnissä
ovat Postin käytössä olevan logistiikkakeskuksen laajennus- ja muutostyöt Liedossa.

Kupittaalla on vireillä useita toimistohankkeita, mutta niiden aloittamisajankohta ei ole tiedossa.
Liiketilapuolella merkittävimmät suunnitteilla olevat hankkeet ovat Kaarinanportin kauppakeskus
Kaarinassa sekä Kuninkoja Retail Park Turun ja Raision rajalla.

Kupittaalle on myös suunnitteilla TYKS:n uusi T3-sairaala, joka korvaa vanhan, huonokuntoisen
sairaalan. Rakentamisen arvioidaan alkavan vuonna 2016. Lisäksi Suomen Yliopistokiinteistöt
rakennuttaa T3-sairaalan viereen uuden Medisiina D -rakennuksen Turun yliopiston lääketie-
teellisen tiedekunnan käyttöön.

Turun telakka on päässyt hyvään vireeseen uuden omistajansa johdolla. Telakka on julkistanut
jo useita uusia laivatilauksia ja tilaukset tuovat töitä telakalle vuoteen 2020 asti. Tämän usko-
taan vauhdittavan Turun seudun työllisyystilannetta sekä parantavan alueen kuluttaja- ja sijoit-
tajaluottamusta. Tällä arvioidaan olevan positiivisia vaikutuksia Turun kiinteistösijoitus- ja käyt-
täjämarkkinaan.

Alla on esitetty kuvaajana Turun markkinavuokrien kehitystä sekä vajaakäyttöasteiden kehitystä
kaupungin keskustassa:

Kuva 12 Turun bruttoneliövuokrat keskustassa keskimäärin. Turun neliövuokria on verrattu Helsingin
keskustan keskimääräisiin vuokriin, lähde: Newsec& KTI

Alla olevassa kartassa on esitetty yllä olevien vuokrien alue:

Kartta 1 Indeksi alue, lähde KTI
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2.2 Toimistomarkkinoiden kehitys
Teknologian kehittyminen on tuonut toimistoihin uusia työskentelytapoja; samaan aikaan työteh-
tävät ovat muuttuneet. Nykyään tehdään enemmän ryhmä- ja projektitöitä. Etätyön merkitys on
myös kasvanut. Muutosten seurauksena käyttäjien toimitiloille asettavat vaatimukset ovat muut-
tuneet.

Toimistotilat voidaan luokitella neljään pääryhmään. Suuren ihmismäärän avokonttorissa teh-
dään perinteisesti rutinoituneita perustehtäviä. Perinteinen huonetoimisto tarjoaa yksityisyyttä ja
hiljaisuutta. Olohuonetyyppinen toimisto tukee vuorovaikutusta ja tiedonsiirtoa ja on design- ja
mainostoimistojen suosiossa. Nykyisin käytössä on yhä useammin kerhotyylinen toimisto ns.
monitila, jossa on erilaisia tiloja sekä vuorovaikutusta vaativiin tehtäviin että hiljaiseen työsken-
telyyn.

KTI:n Tulevaisuuden Työympäristö –barometrin 2012 vastaajista reilusti yli puolet ilmoittaa kas-
vattavansa jaettujen työpisteiden määrää.  Kolmannes arvioi vähentävänsä perinteisten huone-
toimistojen määrää, samalla kun melkein puolet arvioi hiljaisten huoneiden tarpeen kasvavan.
Reilu kolmannes kertoi lisäävänsä epävirallisia kohtaamispaikkoja. Yli puolet ennustaa tiimi- ja
ryhmätyötilojen tarpeen kasvavan.

Tämän hetken toimistotilatrendejä ovat joustavuus, etätyöskentely ja tilojen tehokkaampi käyttö.
Joustavuudella pyritään vastaamaan organisaatiossa tapahtuvaan jatkuvaan muutokseen kus-
tannustehokkaasti. Etätyöskentelyllä voidaan vähentää kiinteiden työpisteiden määrää ja näin
ollen myös kokonaistilantarvetta. Hot desk- työskentelystä on tullut yhä suositumpaa, tällä tar-
koitetaan toimistotyöntekoa ilman nimettyjä paikkoja työpaikalla. KTI:n barometrin vastaajista
kolmannes ennakoi vähentävänsä käytössä olevien toimistoneliöiden määrää samalla kun yli
kolmannes epäili yrityksen työntekijämäärän kasvavan.

Suoraa toimistotilojen tilatehokkuudesta ei ole saatavilla Turusta. Alla olevassa kuvaajassa on
esitetty KTI:n toimitilaparometrin vastauksia.

Kuva 13 Toimistotilan käyttö pääkaupunkiseudulla vuosina 2008–2014 (htm2/työntekijä), neliöillä tarkoite-
taan kokonaisneliöitä toimistoissa, sis. käytävä- ja neuvottelutilat, lähde: KTI
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Avoimemmat toimistot yleistyivät jo 1960-luvulla, jolloin taustalla olivat lähinnä taloudelliset syyt.
1990-luvulla alettiin kiinnittää enemmän huomiota melun ja häiriöiden vaikutukseen työsuorituk-
sessa. Tällöin kombinaatiotoimistot, joissa yhdistetään avo- ja huonetoimistojen ominaisuuksia,
kasvattivat suosiotaan. Yhä edelleen tilakustannus on merkittävä kriteeri tilapäätöstä tehtäessä,
mutta huomio keskittyy entistä enemmän tilojen tehokkuuteen ja työn tuottavuuden lisäämiseen.

DTZ on vuodesta 2007 lähtien julkaissut vuosittain tietoja Helsingin toimistojen tilakustannuksis-
ta ja tehokkuudesta. Alla olevista kuvaajista voidaan havaita, että neliömäärä työntekijää koh-
den on ollut laskeva vuosittaisesta vaihtelusta huolimatta. Tilakustannusten työpistettä kohden
voidaan kuitenkin nähdä kasvaneen vuosina 2009 - 2010 tapahtuneesta laskusta huolimatta.

Suomalaiset tekevät yhä töitä melko väljissä toimistoissa. Erilaisilla toimistoratkaisuilla voidaan
karsia tilankäyttöä huomattavastikin ja voidaan olettaa että yritykset tulevat tulevaisuudessa
kiinnittämään yhä enemmän huomiota tilatehokkuuteen, jolloin tilankäyttö työntekijää kohden
tulee yhä laskemaan.

Tulevaisuuden toimisto on helposti muunneltava, tehokas ja innovaatioita tukeva työympäristö.

Alla olevissa kuvaajissa on esitetty toimitilakustannusten kehitystä vuosina 2006 – 2012 ja toi-
mitilatehokkuuden kehitystä vuosina 2007 – 2012.

Kuva 14 Tilakustannus vuodessa (€/työpiste). Lähde: DTZ

Kuva 15 Tilatehokkuuden kehitys (m2/työntekijä). Lähde: DTZ
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Vaikka tutkimukset painottuvat pääkaupunkiseudulle, voidaan trendinä olettaa samanlaista ke-
hitystä Turussa. Tässä tutkimuksessa esitetään myöhemmin laskennallinen toimistotilojen te-
hokkuus.

2.3 Liiketilamarkkinoiden kehitys
Liiketilat ovat viime vuosina olleet suosittu sijoitusluokka ja markkinoilla on nähty useita merkit-
täviä kauppoja. Erityisesti päivittäistavarakaupan (PT-kaupan) kiinteistöistä on tehty useita
transaktioita. Sijoittajat hakevat erityisesti kohteita, joissa vuokrasopimus on pitkä. Myös kaup-
pakeskuksille riittäisi sijoituskysyntää, mutta niitä on harvoin myynnissä. Tilaa vievän (TIVA)
kaupan kiinteistöjen sijoituskysyntä on tällä hetkellä erittäin heikkoa.

Liiketilojen vajaakäytöt ja vuokrat ovat pysytelleet vakaina hyvillä liikepaikoilla. Vastaavasti hei-
kommilla paikoilla on nähty selvää heikennystä.

Kaupan alan haasteena on viime aikoina ollut heikko taloustilanne ja ostovoiman kehitys. Osto-
voiman hiipuminen näkyi kaupan alalla myynnin laskuna. Lisäksi konkursseja tehtiin selvästi
aiempaa enemmän eikä ala pystynyt työllistämään entiseen malliin.

Tilastokeskuksen mukaan koko kaupan liikevaihto painui viime vuonna miinukselle ensimmäistä
kertaa sitten vuoden 2009. Koko kaupan myynti laski viime vuonna 3,1 prosenttia edellisvuo-
desta. Etenkin vuoden ensimmäisellä puoliskolla kauppa kävi selkeästi edellisvuotta heikom-
min.

Vähittäiskaupassa liikevaihto pysyi viime vuonna edellisvuoden lukemissa, mutta myynnin mää-
rä, josta inflaation vaikutus on poistettu, supistui prosentin. Vuoden alkupuoliskolla myynti kas-
voi kituliaasti, mutta vuoden viimeisellä neljänneksellä painuttiin jo miinukselle.

Tukkukaupassa taas sekä myynnin arvo että määrä laskivat viime vuonna reilut 2 prosenttia.
Autokaupassa myynnin arvo ja määrä laskivat liki 15 prosenttia edellisvuodesta.

Heikot ajat heijastuivat myös työvoimavaltaisen alan työllistämismahdollisuuksiin. Tilastokes-
kuksen tietojen mukaan kaupan alan työllisten määrä pieneni viime vuonna 1,2 prosenttia 300
000:sta 296 000:een. Kaupan liitto on ennustanut, että suunta jatkuu samana edelleen tänä
vuonna.

Viime vuonna konkurssiin haettiin 244 vähittäiskaupan yritystä. Vaikka konkurssien määrä pysyi
edellisvuoden tasolla, henkilöstön määrällä mitattuna konkurssien vaikuttavuus oli suurempi.
Viime vuonna konkurssiin haetuissa yrityksissä työskenteli 1344 henkilöä, kun edellisvuonna
määrä oli noin 800.

Konkurssien määrä lisääntyi eritoten tukkukaupassa, jossa pantiin vireille 211 konkurssia. Mää-
rä on yli 35 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012.  Autokaupassa konkurssit sen sijaan vähe-
nivät reilut 5 prosenttia. Kaikkiaan konkurssiin haettuja yrityksiä oli kaupan alalla yli 9 prosenttia
edellisvuotta enemmän.

Verkkokaupan kasvu tulee aiheuttamaan haasteita erikoiskaupalle ja TIVA-kaupalle. Verkossa
käytävän kaupan kasvun takia liiketilojen joustavuustarve lisääntyy. Kaupan tilat ovat entistä
useammin showroom tyyppisiä tuotteiden esittelypaikkoja ja tilaukset voidaan tehdä internetin
kautta. Seuraavassa kuvassa on esitetty verkkokaupan kehitys Suomessa 2010-2013. Suoma-
lainen verkkokauppa-asiakas kulutti verkko-ostoksiin vuonna 2012 keskimäärin yli 1 900 euroa,
kun pohjoiseurooppalaisten keskiarvo on vajaat 1 600 euroa.  Vuoden 2014 ensimmäisen puo-
len vuoden verkkokaupan volyymi laski kuitenkin 3,5 % verrattuna vuoden 2013 kuuteen en-
simmäiseen kuukauteen.
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Kuva 16 Verkkokaupan volyymi 2010-2013.

Hyvien liikepaikkojen vuokraus- ja sijoituskysyntä säilyy arviomme mukaan edelleen verrattain
hyvänä, vaikka ostovoiman heikkous ja verkkokauppa asettavat uhkia toimialalle. Heikkojen
liikepaikkojen ja tiettyjen toimialojen (mm. huonekalukauppa) ahdinko tulee jatkumaan edelleen.
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2.4 Teollisuustilojen markkinakehitys
Turulla on vahva teollinen sekä telakkateollinen historia, ja yhdessä hyvän talouden kanssa
teollisuudelle on ollut kysyntää. Heikompana talouden aikana teollisuuskysyntä on heikentynyt
ja yhdessä talouden rakennemuutosten kanssa teollisuus on ollut lasku suhdanteessa pitkään.
Teollisuuden tilakanta on kasvanut noin 1-2 % vuodessa. Telakkateollisuuden tilaukset ovat
yleensä suuria ja työllistäviä.

Logistiikkamarkkinat ovat selvästi piristyneet Suomessa. Omistusjärjestelyistä yhtenä esimerk-
kinä on kiinteistösijoitusyhtiö Spondan sekä keskinäisen työeläkeyhtiö Varman lähes miljardin
euron logistiikkakiinteistöjärjestelyn kautta syntyy uusi logistiikkakiinteistöihin keskittyvä kiinteis-
tösijoitusyhtiö Certeum.

Logistiikkakysynnässä on trendinä ollut siirtyminen kauemmas kaupungin keskustasta. Logistii-
kan kasvavat kustannukset mm. rikkidirektiivin takia ovat aiheuttaneet logistiikkajärjestelyjen
uudelleenmiettimistä. Myös nettikaupan odotetaan luovan uusia mahdollisuuksia logistiikkakiin-
teistöjä silmällä pitäen. Tällä hetkellä viennin ja tuonnin takkuilu sekä kaupan volyymin lasku
yhdessä logistiikkakustannusten nousun kanssa ovat nostaneet vajaakäyttöasteita tietyillä
osamarkkinoilla.

2.5 Rakennusprojektit Turku
Turkuun on rakenteilla noin 50 000 bruttoneliötä uutta toimitilaa. Uuden toimitilan määrä keskit-
tyy lähinnä toimistotyyppiseen tuotantoon. Alla listattujen projektien lisäksi LIDL rakentaa Länsi-
keskukseen uutta 2 500 k-m² kauppaa ja aloittanee toisenkin 2 500 k-m² kaupan rakentamisen
Lausteeseen tämän vuoden aikana.

Alla olevassa taulukossa on esitetty merkittävimmät käynnissä olevat projekti Turussa.

Taulukko 1 Käynnissä olevat projektit Turussa. Lähde: KTI

Suunnitteilla on lähes 280 000 bruttoneliötä Turkuun ja osin Raisioon. Epävarmat talouden ajat
ovat lykänneet projektien käynnistämistä. Liiketilaa on suunnitteilla yhteensä noin 170 000 brut-
toneliötä ostoskeskusten sekä retail-parkkien muodossa. Alla listattujen projektien lisäksi Moto-
net etsii Itä-Turusta uutta paikkaa 5 000 k-m² kaupalle.

Alla olevassa taulukossa on esitetty merkittävimmät nyt suunnitteilla olevat projektit Turussa.

Taulukko 2 Suunnittella olevat projektit Turussa. Lähde: KTI

Aloitettu ValmistuminenPaikka Nimi Osoite Tyyppi Pinta-ala m2
2015 / Q1 2016 / Q2 Kupittaa ElectroCity Koy Tykistökatu 6 Toimisto 8 000
2015 / Q2 2016 / Q1 Räntämäki Orion Plc. Office redevelopment Tengströminkatu 8 Toimisto 3 500
2015 / Q3 2017 / Q4 Kupittaa Medisiina (D building) Kiinamyllynkatu 10 Opetustila 26 470
2015 / Q1 Keskusta Old Academy building Hämeenkatu 11 Muu 8 900
2015 / Q2 2016 / Q4 Varissuo Turun Normaalikoulu Opetustila
2015/ Q3 2017 / Q2 Turku City Theatre Muu 4 100

Arvioitu aloitus Valmis Paikka Nimi Osoite Tyyppi Pinta-ala (m²)
Kupittaa Intelligate, phase III Joukahaisenkatu 6 Toimisto 5 000

2016 / Q2 Kupittaa Kupittaan Asemakeskus Joukahaisenkatu 9 Toimisto 23 307
Kupittaa High Tech Center IV Lemminkäisenkatu 62 Toimisto, liike 6 000
Turun satama Satamakolmio Satamakatu 24 Toimisto 4 280
Halinen Shopping centre Koroistenkaari Ostoskeskus 50 000
Turun satama Pansiontie / Juhana Herttuan puistokatuOstoskeskus 10 000
Kuninkoja Kuninkoja Retail Park Kuninkojankaari Liike 24 000

Kaarinanportti Shopping Centre Kaarinantie Liike 42 000
Maskun Riviera Shopping center Liike 30 000 - 50 000

2016 / Q1 2017 / Q2 Ylioppilastalo A redevelopment, phase III Rehtorinpellonkatu 4 Opetus 5 360
Care property Vuokko, phase II Katteluksenkatu 1 Hoiva 4 820

2016 / Q1 T3 Hospital Sairaala 54 000
2016 / Q2 2017 / Q4 Kupittaa Multi-purpose sports hall Muu 9 580

Kupittaa University of Applied Science Lemminkäisenkatu Opetus
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3 Tulevaisuuden mitoituksen ennustamisen perusteet

3.1 Toimitilamarkkinoiden muutosvoimat
Tämä teoreettinen tarkastelu perustuu pääosin Saija Toivosen Aalto-yliopistossa joulukuussa
2011 tarkastettuun väitöskirjaan Tulevaisuuden toimitilamarkkinat – muutosvoimat, niiden vaiku-
tukset ja toimitilatoiveet pääkaupunkiseudulla.

3.1.1 Globalisaatio
Kiinteistösijoittaminen kansainvälistyy, mikä tarkoittaa kansainvälisten toimintatapojen tulemista
toimitilamarkkinoille ja kilpailun kiristymistä myös kotimaisten toimijoiden osalta. Osapuolet ovat
usein toisilleen vieraita, jolloin erilaisten palveluiden tuottajien markkinat kasvavat. Epäsuora
kiinteistösijoittaminen lisääntyy osana markkinoiden kansainvälistymistä. Samalla kansainväli-
set palveluiden tuottajat tulevat markkinoille kansainvälisten sijoittajien mukana.

3.1.2 Toiminnan optimointi
Koska toimitilan kustannus on suurimpia yrityksen kustannuksia, pyritään tilan käytön kustan-
nuksia optimoimaan mahdollisimman tarkasti. Tällöin siirrytään pois omistetuista tiloista vuokra-
tiloihin, vähennetään tilojen käyttöä ja siirrytään joustavampiin sekä halvempiin tiloihin. Toimis-
totilojen käytön jatkuva tehostuminen on seurausta tästä kehityksestä.

Samalla tavoitellaan työnteon tuottavuuden parantamista, jolloin tilojen pitää tukea työn asetta-
mia tarpeita. Toimitilojen ominaisuuksilla kilpaillaan parhaista työntekijöistä, mikä tekee mm.
sijainnista ja saavutettavuudesta keskeisiä toimitilan ominaisuuksia.

3.1.3 Erilaistuminen
Toimijoiden erilaistuminen aiheuttaa yksilöllisiä tarpeita tilojen ominaisuuksille, jotka korostuvat,
kun tilojen avulla halutaan tuoda esille toiminnan imagoa.

Erilaistumisen kääntöpuolena on rakennuksien ja alueiden syrjäytyminen. Negatiivinen kierre
voi aiheuttaa kysynnän laskun ja hintojen alenemisen sekä äärimmäisenä ilmiönä tilojen tyhje-
nemisen. Kierre on katkaistavissa remontoinnilla, käyttötarkoituksen muutoksella ja lopullisessa
tilanteessa rakennuksia puretaan sekä rakennetaan uusia tilalle.

Myös työntekijät ja kuluttajat voivat eriarvoistua. Tällöin työntekijöille, joista ei ole kilpailua, tarjo-
taan epäviihtyisiä tiloja ja liiketilojen osalta tilat segmentoidaan kuluttajien profiilien mukaan.

3.1.4 Teknologia mahdollistajana
Kehittyvä teknologia mahdollistaa kasvavat tietomäärät, kasvattaa tiedon kysyntää, nopeuttaa
tiedon leviämistä ja teknistää toimitiloja.

Merkittävimpiä kehittyvän teknologian mahdollistamia muutoksia ovat entistä paremmat etä-
työskentelymahdollisuudet ja sähköisen kaupan lisääntyminen.

Etätyön ja ns. kolmansissa paikoissa, esim. kahviloissa, tehtävän työn osuuden on odotettu
kasvavan jo pitkän aikaa. Käytännön tekniset esteet ja työyhteisön toimintaan liittyvät sosiaali-
set ja hallinnolliset esteet ovat kuitenkin hidastaneet muutosta.

Sähköinen kauppa kasvaa nopealla vauhdilla. Lähtökohtaisesti kasvu vähentää kaupan tarvit-
seman liiketilan määrää, mutta sähköisten tilausten perille toimittaminen vaatii kuitenkin paketti-
en osalta tiloja lyhytaikaista varastointia ja ostosten luovuttamista varten. Palveluiden ja lähes
aineettomien hyödykkeiden, kuten pääsylippujen, kaupan osalta tilojen tarve vähenee.

3.1.5 Kaupungistuminen
Suomi kaupungistuu edelleen nopealla tahdilla. Kasvukeskuksien keskuskaupungit kasvavat,
mutta suurin väestönkasvu keskittyy esim. pääkaupunkiseudulla kehyskuntiin. Kaupungistumi-
nen kasvattaa toimitilojen kysyntää kaikkien tilatyyppien osalta.
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3.1.6 Väestön ikääntyminen
Väestön ikärakenteen muutoksen takia työuria pyritään pidentämään. Tällöin toimitilojen työky-
kyä ylläpitävien ominaisuuksien merkitys korostuu. Kuluttajien ikääntyminen lisää palveluiden
kysyntää, liiketiloissa vietetyn ajan määrää, huonokuntoisten kuluttajien määrää ja tarvetta
ikääntyneiden kuluttajien tarpeisiin erikoistuneisiin kauppoihin.

3.1.7 Ympäristöpaine
Kiristyvät määräykset ja vapaaehtoiset toimet aiheuttavat ns. ekotalojen kysynnän kasvua ja
toisaalta ekologisuudeltaan heikkojen tilojen kysynnän laskua. Ekologinen käyttäytyminen pyrkii
mm. mahdollisimman vähäiseen energian kulutukseen matkustamisen takia, jolloin sijainnin
merkitys korostuu entisestään. Ekologisuus on myös imagotekijä, joka kasvattaa ”vihreiden”
kohteiden kysyntää. Ympäristöystävällinen näkökulma kulutukseen saattaa vähentää kulutusta,
mikä vähentää tilojen kysyntää.

3.1.8 Turvallisuus
Turvallisuusuhat kasvavat, mikä vaikuttaa toimitilojen suunnitteluun ja lisää mm. vartioinnin ja
vartiointijärjestelmien tarvetta. Kansainvälisen turvallisuustason heikkeneminen voi aiheuttaa
tilojen hajauttamisen useisiin maihin.

3.1.9 Merkityshakuisuus
Elämysten voimistaminen sisältää ostosmatkailua, kokonaisvaltaisia teemoja ja aktiivisen ko-
kemisen lisäämistä. Elämän yksinkertaistaminen merkitsee mm. yksinkertaisempia liike- ja toi-
mistotiloja. Ajatteluun sisältyy myös ns. Slow Real Estate –liike, johon kuuluu ”Slow Working” ja
”Slow Shopping”. Tarinoiden merkitys korostuu, jolloin toimitiloja teemoitetaan ja tilojen käyttö-
tarkoitukset muuttuvat.
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Alla olevassa kartassa on esitetty väestörekisterin kiinteistöjen käyttötarkoitus. Luonnollisesti
keskusta-alue keskittyy kaupalliseen toimintaan ja satama-alueet enemmän teolliseen toimin-
taan.

Kartta 2 Väestörekisterin mukaiset kiinteistöjen käyttötarkoitukset Turussa
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4 Toimitilojen määrien ennustaminen

4.1 Toimistotilan määrän ennuste
Tulevaisuudessa toteutuvan toimistotilan määrä perustuu mallintamiseen, jonka tuloksena saa-
daan näkemys rakennettavasta toimitilan määrästä tulevaisuudessa.  Lopullinen tulos perustuu
Newsecin markkinanäkemykseen.

4.1.1 Toimistotilan kysynnän ennuste
Toimistotilojen tulevaisuuden kysynnän ennustaminen perustuu toimistossa työskentelevien
määrän ennustamiseen ja kutakin työntekijää kohden käytössä olevan kerrosneliömäärän en-
nustamiseen ottaen huomioon koko toimistorakennuskanta.

Toimistossa työskentelevien määrä on laskettu toimialaluokkien (Tilastokeskuksen toimiala-
luokitus TOL 2008) mukaan. Toimialaluokat on valittu siten, että ne edustavat mahdollisimman
hyvin toimistotyöntekijöitä. Toimialoittain tarkasteltuna tilastot eivät ole täysin tarkkoja, koska ne
sisältävät muitakin kuin pelkkiä toimistotyöntekijöitä. Tarkoituksena on ollut arvioida luku, joka
kuvaa mahdollista ylärajaa toimistotyöntekijöiden määrässä.

Alla olevassa kehikossa on esitetty toimialat, jotka kuvaavat parhaiten toimistomarkkinoiden
työllisyyttä.

J Informaatio ja viestintä (58-63)

K Rahoitus- ja vakuutustoiminta (64-66)

M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta (69-75)

N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta (77-82)

O Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus (84)

P Koulutus (85)

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimistotyöllisyyden määrä Turussa vuosina 2000-2014 ja
vuosien 2015 ja 2016 ennuste. Toimistotyöllisyys määrä lähti yllättävään nousuun vuonna 2012,
mutta on palannut sieltä normaalille tasolle.

Kuva 17 Toimistotyöntekijöiden määrän henkilöinä, Lähde: Newsec, ETLA / VATT & Tilastokeskus

Alla olevassa kuvaajassa on esitetty näiden toimialojen työllisyyden muutosta ja työllisyys en-
nustetta vuodelle 2016. Vuoden 2015 luku on myös ennuste.
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Kuva 18 Toimistotyöntekijöiden määrän muutos, Lähde: Newsec, ETLA / VATT & Tilastokeskus

Toimistoneliöiden käytön tehokkuus on keskimääräinen verrattuna suuriin yliopistokaupunkei-
hin. Uusissa toimistorakennuksissa toimistotilojen tehokkuudessa päästään hyvin pieniin lukui-
hin.

Alla olevassa taulukossa on esitetty toimistotyöntekijöiden sekä toimitilakannan määrä.

Kuva 19 Toimistotyöntekijöiden määrä ja toimistotyöllisyys, Lähde: Newsec, ETLA / VATT & Tilastokeskus
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Alla olevassa taulukossa on esitetty Turussa toimistoneliöiden ja toimistotyöntekijöiden suhdet-
ta. Trendi on muiden kaupunkien mukaisesti alaspäin ja esimerkiksi KTI Toimitilabarometrin
mukainen.

Kuva 20 Laskennallinen toimistotilatehokkuus Turussa, Lähde: Newsec

4.1.2 Toimistotilan markkinaperusteinen ennuste

Tässä tutkimuksessa toimistoneliöiden määrää ennsutettiin suhdelukumallinnuksella. Ennuste-
malli on perusteltu, koska ennustettava aikajakso on erittäin pitkä. Suhdelukumallinnus on hyvin
yksinkertaistettu malli toimistotilojen määrästä. Malli on suhteellisen yksinkertainen toteuttaa,
jos oletettavat lähtötiedot ovat saatavilla.

Mallinnettu kysyntä ennuste voidaan esittää seuraavasti.

Dt+1 = (1-(
	
)) Lt+1 × E (1)

Missä,

Dt+1 = Kysyntä toimistojen määrälle tulevaisuudessa
t = Aika
S = Toimistojen tilakanta tiettynä hetkenä
O = Käytössä oleva tilakanta
O/S = Suhde käytössä olevan tilan ja tilankannan välillä
Lt+1 = Toimistotyöllisyys
E = Toimistotilatehokkuus

Kysynnän ennustemalli on johdettu tilojen tarpeesta, toimistotyöntekijöiden määrästa ja toimis-
totyöntekijöiden määrän ennusteista sekä simuloidusta kasvun historiatiedoista. Keskeisenä
tässä mallissa on tilatehokkuuden lasku. Vajaakäyttöaste oletuksena on noin 6 % koko markki-
noille sekä toimistotyöntekijöiden tasainen kasvu.
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Kuva 21 Toimistojen kysyntäennuste, lähde: Newsec

Alla olevassa kuvaajassa on yhteenveto simuloidusta toimistokysynnästä.

Kuva 22 Toimistojen kysyntäennuste, lähde: Newsec
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Kuvassa 22 on esitetty simuloitu todennäköinen toimistokysynnän ennuste. Vihreällä viivalla on
esitetty toimistoneliöiden simulointi minimikasvulla. Sinisellä viivalla esitetään kysynnän keski-
määräistä, ja punaisella viivalla esitetään maksimi kasvua. Arvioimme, että toteutuminen näin
pitkällä ennusteajalla on lähinnä kysyntälähtöistä kuin tarjontalähtöistä. Tämä perustuu keskei-
sesti siihen, että toimistotyö muuttuu ja tilatehokkuus kasvaa. Kuvassa on esitetty paksulla kak-
soisviivalla todennäköisin kysynnän ennustemäärä.

Tämä rakentamisen määrä sijoittuu sekä uusille tonteille sekä toimisto- ja teollisuustonteilta
vapautuville tonteille. Markkinalähtöisen ennusteemme mukaan seuraavasti:

Toimistotilakanta 2016 840 800 m2

Tilakannan lisäys eli uutta tilaa rakennetaan 230 000 m2

Toimistotilakanta 2040 1 070 000 m2

Arvioimamme markkinaperusteisen uuden tilan tarve on 230 000 m2. Toimistotiloja rakenne-
taan kuitenkin jatkuvasti. Arvioimme rakentamisen olevan yhteensä noin 460 000 m2, eli keski-
määrin ennusteajanjakson aikana noin 15 000 – 20 000 m2/vuosi. Tällöin jo rakennettua van-
hempaa sekä tulevan kysynnän perusteella heikommalla sijainnilla sijaitsevaa toimistotilaa tulee
tyhjenemään ja muuttumaan mm. asuntokäyttöön.

4.1.3 Toimistotilan markkinaperusteinen sijoittuminen
Toimistotilan markkinalähtöinen kysyntä painottunee keskustan läheisyyteen sekä Kupittaalle,
jos vuokramaksukyvyn oletetaan olevan vakio. Lähtökohtaisesti ennusteen keskeinen peruste
on, että tulevaisuuden toimistorakentaminen keskittyy hyvien liikenneyhteyksien tuntumaan
monimuotoisiksi hybridikokonaisuuksiksi. Muilla Turun yritysalueilla rakentamista tapahtuu,
joskin määrällisesti selvästi vähemmän. Rakentaminen painottuu ennusteajanjakson loppupuo-
lelle ottaen huomioon suhdanteiden luomat paineet ajanjakson alussa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty arvioimme mukainen toimistojen kysyntälähtöinen raken-
tuminen alueittain vuoteen 2040:

Alue Toimisto m2 Toimisto k-m2 (1,8 kerroin)
Pahaniemi 0 0
Pansion Teollisuusalue 0 0
Telakka 0 0
Pitkämäki Etelä 9 000 16 200
Iso-Heikkilä 0 0
Vähän-Heikkilä 0 0
Peltolan teollisuusalue 0 0
Biolaakso Etelä 37 000 66 600
Biolaakso Pohjoinen 37 000 66 600
Itäharju 64 000 115 200
HTC 41 000 73 800
Kupittaa 60 000 108 000
TYKS 28 000 50 400
Lausteen teollisuusalue 23 000 41 400
Runosmäen työpaikka-alue 0 0
Urusvuori 0 0
Lentokenttä 28 000 50 400
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Pläkkikaupunki 0 0
Länsikeskus 0 0
Vätti 0 0
Kärsämäki 0 0
Orikedon teollisuusalue 0 0
Metsämäki 0 0
Ydinkeskusta 0 0
Saramäki 0 0
Halistenväylä 0 0
Yard Park 0 0
Artukainen 0 0
Keskusta 30 000 54 000
Satama 40 000 72 000
Skanssi 28 000 50 400
Hämeentie 0 0
Nummi 0 0
Satakunnantie 0 0
Maaria 0 0
Kakola-Linnanfältti 30 000 54 000
Luoteis-Satakunnantie 0 0
Muut 5 000 9 000

Yhteensä 460 000 828 000

Taulukko 3 Kysyntälähtöinen toimistojen rakentuminen Turussa. Lahde:Newsec

Taulukossa oleva muut alueet, voi tarkoittaa myös nykyisille alueilla rakentuvaa tai täysin uusille
alueille rakentuvaa toimistoa.

4.2 Liiketilan määrän ennuste

4.2.1 Liiketilan kysynnän ennuste
Liiketilojen tarpeen ennuste perustuu keskeisesti Turun väestöennusteeseen

Vuonna 2014 Turussa oli liiketilaa Tilastokeskuksen mukaan noin 960 000 m2.

Tällä hetkellä Turussa on Tilastokeskuksen mukaan liiketilaa noin 5,0 m2 / asukas. Vuonna
1999 liiketilan määrä oli vain 3,9 m2/asukas. Helsingissä liiketilaa on tällä hetkellä 3,0
m2/asukas ja Tampereella luku on sama kuin Turussa  5,0 m2 / asukas.
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Kuva 23 Liiketilan määrä / väestön määrällä Turussa, lähde: Tilastokeskus

Tuleva liiketilan tarve ennustetaan asukasmäärän lisäyksellä pysyvän Turussa samalla tasolla
5,0 m2/asukas. Arviossa liiketilakanta uudistuu siten, että poistumaa ei käytännössä juurikaan
ole ja liiketilan määrä kasvaa asukasluvun mukaan. Perusennusteen lisäksi on arvioitu siten,
että liiketilan määrä kasvaa 5,5 m2/asukas ja että se laskee tasolle 4,5 m2/asukas ja 4,0
m2/asukas.

Kuva 24 Liiketilamäärän ennuste, lähde: Newsec

Jos liiketilan määrän suhde laskee 4,5 m2/asukas tasolle, liiketilan määrän ennuste vuodelle
2040 on noin 0.9 miljoonaa m2 ja vuosittain muutos on noin -0,01 %. Jos liiketilan määrän suh-
de pysyy vakiona 5,0 m2/asukas, liiketilan määrän ennuste vuodelle 2040 on noin 1,0 miljoonaa
k-m2 ja vuosittain muutos on noin +0,02 %. Jos liiketilan määrän suhde nousee 5,5 m2/asukas
tasolle, liiketilan määrän ennuste vuodelle 2030 on noin 1,2 miljoonaa m2 ja vuosittain muutos
on noin +0,06 %.

Vuonna 2040 liiketilan kokonaismäärä on markkinaperusteisen ennusteen, mikä huomioi aino-
astaan väestömäärän kasvun ja olettaa, että väestömäärän suhde liiketilan määrään pysyy
samalla tasolla, mukaan noin 1,0 miljoonaa neliötä ja 1,8 kertoimella 1,8 miljoonaa k-m2. Arvi-
omme mukaan toteutuma on lähempänä 1,1 miljoonaa. Toteutuminen riippuu mm. siitä, millä
tavoin liiketilarakentamista ja etenkin kauppakeskuksia syntyy naapurikuntiin.

Liiketilatarpeen nousuun vaikuttaa väestön kasvu, mikä johtanee kulutuksen kasvuun. Lisäksi
lähipalveluiden tarve mahdollisesti kasvaa väestön ikääntyessä. Lisäksi uskomme, että palkka-
tasot tulevat nousemaan Turun alueella, joka johtaa myös kulutuksen kasvuun pitkällä aikavälil-
lä. Liiketilatarpeen kysyntää vaikuttaa laskevasti verkkokaupan yleistyminen, päivittäistavara-
kaupan kotiinkuljetukset ja kaupan keskittyminen.
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Liiketilojen kohdalla ennustamme tarkastelukaudella liiketilan lisätarpeeksi noin 170 000 neliö-
metriä. Tämä perustuu keskeisesti Turun kaupungin alueelle ennustettuun väestömäärän kas-
vuun, vuoteen 2040. Poistuman määrä jää arviomme mukaan liiketiloilla vähäiseksi eli liiketila-
kanta nousee tarkastelukaudella nykyisestä noin 960 000 neliöstä noin 1,13 miljoonaan neliöön.

4.2.2 Liiketilan markkinaperusteinen sijoittuminen
Turun keskustaan on pitkään ollut suunnitteilla matkakeskus linja-autoaseman viereen. Suunni-
telmissa matkakeskukseen on kaavailtu myös noin 30 000 – 60 000 k-m² liiketilaa. Toteutues-
saan matkakeskus tuo merkittävän määrän uutta liiketilaa Turun keskustaan, mutta tässä vai-
heessa tarkkoja määriä on mahdoton ennustaa. Lisäksi muun muassa Linnankaupunkiin on
suunnitteilla merkittäviä kaupallisia hankkeita. Myös Itäharjun kehittyminen ja Kupittaan koros-
tuminen liikenteellisenä solmukohtana tulee lisäämään alueen kiinnostavuutta kaupallisten toi-
mijoiden näkökulmasta. Edellä mainitut muutokset ja kehitys lisäävät ennustamiseen liittyvää
epävarmuutta ja muun muassa keskustan ja Kupittaan tuleva liiketila voi ylittää ennusteen. Lii-
ketilan määrän lisääntyminen tietyillä alueilla, esimerkiksi keskustassa, saattaa muuttaa muiden
alueiden kysynnän painopisteitä ja vähentää näin ollen niiden liiketilan kysyntää.

Alla olevassa taulukossa on esitetty arvioimme mukainen liiketilan kysyntälähtöinen rakentumi-
nen alueittain vuoteen 2040:

Alue Liike m2 Liike k-m2 (1,8 kerroin)
Pahaniemi 2 000 3 600
Pansion Teollisuusalue 0 0
Telakka 0 0
Pitkämäki Etelä 10 000 18 000
Iso-Heikkilä 10 000 18 000
Vähän-Heikkilä 2 000 3 600
Peltolan teollisuusalue 0 0
Biolaakso Etelä 3 000 5 400
Biolaakso Pohjoinen 2 000 3 600
Itäharju 15 000 27 000
HTC 3 000 5 400
Kupittaa 3 000 5 400
TYKS 2 000 3 600
Lausteen teollisuusalue 2 000 3 600
Runosmäen työpaikka-alue 2 000 3 600
Urusvuori 2 000 3 600
Lentokenttä 2 000 3 600
Pläkkikaupunki 2 000 3 600
Länsikeskus 3 000 5 400
Vätti 2 000 3 600
Kärsämäki 2 000 3 600
Orikedon teollisuusalue 2 000 3 600
Metsämäki 2 000 3 600
Ydinkeskusta 1 000 1 800
Saramäki 0 0
Halistenväylä 25 000 45 000
Yard Park 2 000 3 600
Artukainen 2 000 3 600
Keskusta 20 000 36 000
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Satama 10 000 18 000
Skanssi 5 000 9 000
Hämeentie 2 000 3 600
Nummi 2 000 3 600
Satakunnantie 2 000 3 600
Maaria 2 000 3 600
Kakola-Linnanfältti 20 000 36 000
Luoteis-Satakunnantie 2 000 3 600
Muut 2 000 3 600

Yhteensä 170 000 306 000

Taulukko 4 Kysyntälähtöinen liiketilojen rakentuminen Turussa. Lahde:Newsec

4.3 Tuotanto- ja varastotilojen määrän ennuste
Teollisuus- ja varastotilojen kysyntä on vahvasti johdettua kysyntää, ja siitä syystä teollisuus- ja
varastotilojen tarpeen laskeminen lähtee taloudellisesta aktiviteetista. Ennuste perustuu keskei-
sesti Turun kaupungin alueelle ennustettuun väestömäärän kasvuun, teollisuuden toimialojen
kehitykseen ja alueen arvonlisäyksen jakaumaan. Ennusteeseen on laskettu myös mukaan
teollisuuden toimialojen kehittyminen. Tämän hetken teollisuus- ja varastotilojen määrä on noin
2,3 miljoonaa m2. Teollisuuden osuus kokonaisväestöstä sekä alueen arvonlisäyksen jakaumilla
on laskettu todennäköinen arvio tilojen tarpeen muutokselle.

Kuva 25 Teollisuus- ja varastorakennusten määrä ja BKT:n vuosimuutos %, lähde: Tilastokeskus

Mallin mukainen teollisuus- ja varastotilan lisätarve tarkastelukaudella on noin 250 000 m2. En-
nusteen vaihteluväli on hyvin pieni ja minimituloksena saimme lisätarpeelle 210 000 m2.  Pois-
tuman määrä ei ole otettu huomioon laskennassa.

K-m2 Milj. €
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Alla olevassa kuvaajassa on estetty simulaatio teollisuus- ja varastorakennusten kysynnästä.

Kuva 26 Teollisuus- ja varastotilojen rakentamisen kysyntä (k-m2) lähde: Newsec

Alla olevassa kuvassa on esitetty yhteenveto esitetystä simulaatiosta.

Kuva 27 Teollisuus- ja varastotilojen rakentamisen kysyntä (k-m2) lähde: Newsec

Vaaleanpunainen viiva esittää simulaation maksimitulosta, mikä tarkoittaa noin. 2.4 milj. k-m2.
Vihreä viiva kertoo simulaation minimituloksen, mikä tarkoittaa noin 2.1 milj. k-m2 vuonna 2040.
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Teollisuustilan osalta näkemyksemme kysyntälähtöisestä lisätilan määrästä on huomattavasti
mallin mukaista ennustetta suurempi, noin 470 000 k-m². Malli ei ota riittävän hyvin huomioon
satama-alueiden, lentokentän sekä ohikulkutien tulevaisuuden tilantarvetta. Meyerin investoin-
tien seurauksena arvioitu lisääntyvä kysyntä sekä maailmalla jo näkynyt lisääntynyt nykyaikais-
ten ja tehokkaiden logistiikkakiinteistöjen tarve muun muassa kasvaneen verkkokaupan seura-
uksena tulee lisäämään teollisuus- ja logistiikkatilan tarvetta enemmän kuin malli osaa ennus-
taa.

4.3.1 Teollisuustilan markkinaperusteinen sijoittuminen
Teollisuustilan markkinaperusteinen kysyntä on riippuvaista pitkän ajan suhdanne näkemyksis-
tä. Teollisuuden suhteellisten etujen mukaisesti on alkutuotantoa sekä jalostusta siirretty Suo-
men rajojen ulkopuolelle. Teollisuuden kysynnän ennustaminen on erittäin volatiilia ja altista
ulkopuolisille shokeille. Teollisuustiloihin on laskettu mukaan myös logistiikka ja varastotilat.
Varastotilojen kysyntä on ollut samanlaisessa murroksessa, kuin liiketilojen kysyntä muutokset.
Varasto- ja logistiikkatilojen integroituminen liiketilojen yhteyteen on noussut trendiksi. Tällä on
tarkoitus varmistaa kaupallisen nopean jakelun ja esimerkiksi nettikaupan.

Alla olevassa taulukossa on esitetty arvioimme mukainen teollisuustilojen kysyntälähtöinen
rakentuminen alueittain vuoteen 2040:

Alue Teollisuus k-m2 Teollisuus m2 (optimitehokkuudella e=0,3)
Pahaniemi 10 000 33 300
Pansion Teollisuusalue 20 000 66 700
Telakka 40 000 133 300
Pitkämäki Etelä 5 000 16 700
Iso-Heikkilä 5 000 16 700
Vähän-Heikkilä 5 000 16 700
Peltolan teollisuusalue 10 000 33 300
Biolaakso Etelä 0 0
Biolaakso Pohjoinen 0 0
Itäharju 5 000 16 700
HTC 0 0
Kupittaa 0 0
TYKS 0 0
Lausteen teollisuusalue 30 000 100 000
Runosmäen työpaikka-alue 35 000 116 700
Urusvuori 30 000 100 000
Lentokenttä 42 000 140 000
Pläkkikaupunki 10 000 33 300
Länsikeskus 0 0
Vätti 10 000 33 300
Kärsämäki 30 000 100 000
Orikedon teollisuusalue 30 000 100 000
Metsämäki 30 000 100 000
Ydinkeskusta 0 0
Saramäki 30 000 100 000
Halistenväylä 10 000 33 300
Yard Park 15 000 50 000
Artukainen 10 000 33 300
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Keskusta 0 0
Satama 18 000 60 000
Skanssi 0 0
Hämeentie 10 000 33 300
Nummi 10 000 33 300
Satakunnantie 10 000 33 300
Maaria 5 000 16 700
Kakola-Linnanfältti 0 0
Luoteis-Satakunnantie 0 0
Muut 5 000 16 700

Yhteensä 470 000 1 566 700

Taulukko 5 Kysyntälähtöinen teollisuustilojen rakentuminen Turussa. Lahde:Newsec
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5 Yhteenveto
Toimitilakanta on kasvanut jatkuvasti vuosittain Turussa.

Väestö keskittyy ja ikääntyy. Teollisuuden ja kaupan rakenteiden muutokset heijastuvat tila- ja
kuljetustarpeisiin. Kustannusten nousu suhteessa käytettävissä olevaan tuloon erityisesti sosi-
aali- ja terveydenhoitopuolella vaatii toiminnan keskittämistä ja tehostamista.

Teknologian kehittyminen on tuonut toimistoihin uusia työskentelytapoja; samaan aikaan työteh-
tävät ovat muuttuneet. Tulevaisuuden toimisto on helposti muunneltava, tehokas ja innovaatioi-
ta tukeva työympäristö.

Toimistotilojen kysynnän ennustemalli on johdettu tilojen tarpeesta, toimistotyöntekijöiden mää-
rän ja toimistotyöntekijöiden määrän ennusteista. Mallissa on arvioitu tilatehokkuuden laskevan
nykyhetkestä.

Kaupan alan haasteena on viime aikoina ollut heikko taloustilanne ja ostovoiman kehitys. Verk-
kokaupan kasvu tulee aiheuttamaan haasteita erikoiskaupalle ja TIVA-kaupalle. Verkossa käy-
tävän kaupan kasvun takia liiketilojen joustavuustarve lisääntyy.

Turussa on monipuolinen elinkeinorakenne. Perinteisiä toimialoja on telakkateollisuus sekä
elintarveteollisuus.

Alla olevassa taulukossa on esitetty yhteenveto ennustetusta kysyntälähtöisestä rakentamises-
ta alueittain vuoteen 2040:

Alue Toimisto k-m2 Liike k-m2 Teollisuus m2
Pahaniemi 0 3 600 33 300
Pansion Teollisuusalue 0 0 66 700
Telakka 0 0 133 300
Pitkämäki Etelä 16 200 18 000 16 700
Iso-Heikkilä 0 18 000 16 700
Vähän-Heikkilä 0 3 600 16 700
Peltolan teollisuusalue 0 0 33 300
Biolaakso Etelä 66 600 5 400 0
Biolaakso Pohjoinen 66 600 3 600 0
Itäharju 115 200 27 000 16 700
HTC 73 800 5 400 0
Kupittaa 108 000 5 400 0
TYKS 50 400 3 600 0
Lausteen teollisuusalue 41 400 3 600 100 000
Runosmäen työpaikka-alue 0 3 600 116 700
Urusvuori 0 3 600 100 000
Lentokenttä 50 400 3 600 140 000
Pläkkikaupunki 0 3 600 33 300
Länsikeskus 0 5 400 0
Vätti 0 3 600 33 300
Kärsämäki 0 3 600 100 000
Orikedon teollisuusalue 0 3 600 100 000
Metsämäki 0 3 600 100 000
Ydinkeskusta 0 1 800 0
Saramäki 0 0 100 000
Halistenväylä 0 45 000 33 300
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Yard Park 0 3 600 50 000
Artukainen 0 3 600 33 300
Keskusta 54 000 36 000 0
Satama 72 000 18 000 60 000
Skanssi 50 400 9 000 0
Hämeentie 0 3 600 33 300
Nummi 0 3 600 33 300
Satakunnantie 0 3 600 33 300
Maaria 0 3 600 16 700
Kakola-Linnanfältti 54 000 36 000 0
Luoteis-Satakunnantie 0 3 600 0
Muut 9 000 3 600 16 700

Yhteensä 828 000 306 000 1 566 700

 Taulukko 6 Kysyntälähtöinen toimitilan rakentuminen Turussa. Lahde:Newsec
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Liite Toimistotilojen ennustemallin laskenta

Monte Carlo – simulaatiolla tarkoitetaan mallia, jossa muuttujilla tehdään satunnaisia arvauksia
muuttujien rajojen sisällä. Oletuksena on, että toistamalla satunnaismuuttujien arvauksia tietyllä
todennäköisyydellä mallin toistojen määrän kasvaessa satunnaismuuttujien keskiarvo lähestyy
mallin odotusarvoa.

Mallissa on kolme työvaihetta:
- Määritettään muuttujien rajat
- Lasketaan lähtötiedoista muuttujien rajojen sisällä mahdollisia tuloksia
- Tehdään päätelmät lopputuloksesta

Mallin muuttujat on oletettu normaalijakaantuneiksi.

Satunnaismuuttujat  on jakaantunut normaalisti odotusarvo ja keskihajonnan mukaan:

 on muuttujan odotusarvo, joka tässä mallissa on oletettu olevan aikasarjojen mediaani.

 on muuttujien keskihajonta, joka on laskettu muuttujien aikasarjoista.

Jakaumien tiheysfunktio on muotoa:

 on todennäköisyys.

Alla on esitetty esimerkki työikäisenväestön suhteellisen muutoksen kertymäfunktiosta:

Kuva 28

Y –akselilla on todennäköisyys ja X –akselilla on suhteellisten muutosten havainnot. Kertymä-
funktio kuvaa satunnaismuuttujan todennäköisyyttä saada jokin arvo. Työikäisen väestön suh-
teellisessa muuttujassa arvo olisi 0,047, koska suurin osa havainnosta on kertynyt alueelle.
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Tiheysfunktio on esimerkiksi muotoa:

Kuva 29

Tiheysfunktio on kertymäfunktion derivaatta.

Muuttujien mahdolliset muutokset on laskettu muuttamalla todennäköisyyttä saada tietty arvo.
Mallia toistenttiin jokaisen aikasarjankohdalla 100 kertaa eli yksittäistä muutos laskettiin 10 000
kertaa. Laskentakertojen määrän kasvaessa mallin tulisi lähestyä muuttujien keskiarvon odo-
tusarvoa.

Loppupäätelmänä jokaisesta havaintovuodesta laskettiin maksimi, minimi ja keskiarvo. Keskiar-
vo kuvaa tuloksen todennäköisintä arvoa. Näin päästiin todennäköisempään havaintoarvoon.

Liite Teollisuustilojen ennuste mallinnus

Ennustaminen tehtiin autoregressiiviellä aiakasarjamallilla.
Ensimmäisen asteen autoregressio AR(1) mallinnus indikoi aikasarjan mallintamista viimeisim-
män aikasarjan mukaisesti ottaen huomioon virhetermissä aikasarjojen myöhemmät vaihtelut.

Mallinnus voidaan kuvata seuraavasti:

Missä  ovat mallin parametrejä,  on vakio ja   on niin sanottu valkoista kohi-
naa.

Mallinnuksen stationaarisuutta ei testattu. Jos parametrit täyttävät ehdon |φ1| ≥ 1, malli ei ole
stationaarinen.

Odotusarvo 0,047


