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TUUSKOTO
LÄHTÖKOHDAT JA
TEHTÄVÄNKUVAUS
a) Suojeltavan rakennuksen uusien
käyttötarkoitusten ideointi ja valinta:

• VE 1 A: Pienten asuntojen
rakentaminen > vuokraus

• VE 1 B: Keskisuurten asuntojen
rakentaminen > myynti

• VE 2: Toimitilojen rakentaminen

b) Toiminnalliset konseptit ja pohjapiirustukset

c) Investointikustannusten arviointi ja
vuokratason määrittäminen

d) Alustava markkina-analyysi ja
toteutettavuuden arviointi

e) Tuottolaskelmien laadinta ja taloudellisten
edellytysten arviointi

Kuva: Google
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TUUSKOTO
SUUNNITELMIEN JA INVESTOINTIKUSTANNUSTEN
TEKNISET LÄHTÖKOHDAT (KAIKKI VAIHTOEHDOT)
• Kohteen suojelusta johtuvia rajoituksia on huomioitu, kuitenkin uusi tuulikaappi

• Ikkunat ja ovet uusitaan, julkisivut ja katto maalataan

• Sisäpinnat uusitaan, väliovet vaihdetaan

• Välipohjien vanhat eristeet puretaan ja korvataan uusilla. 

• LVIS-tekniikka uusitaan pääosin. vanhaa lämmitysjärjestelmää käytetään osittain

• Jäähdytystä ja sprinkkleria ei ole huomioitu

• Ullakkokerrosta ei ole kunnostettu asuinkäyttöön 

• Hissi huomioitu kaikissa vaihtoehdoissa

• Tontti- ja piha-alueen maisemointi, sorapäällysteet ja ulkovarusteet huomioitu

• On oletettu ettei uusia liittymismaksuja tarvitse suorittaa
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TUUSKOTO
VE 1 A: KÄYTTÖ- JA YLLÄPITOKUSTANNUSBUDJETTI

Käyttö- ja ylläpitokustannusbudjetti (vuositasolla), 
asunnot

Lämmitys (3 krs) 31.500 €
Kiinteistösähkö 4.500 €
Kiinteistövero 6.400 €
Hallinto, vakuutukset 5.000 €
Siivous, talvikunnossapito jne. 4.000 €
Korjaukset, muut kustannukset 3.000 €

Yht. 54.400 €

 VE1 A: 6,10 €/as-m² tai 3,60 €/huon-m² (alv 24 %)
 VE1 B: 5,60 €/as-m² tai 3,60 €/huon-m² (alv 24 %)

Epävarmuustekijät: Aputilojen lämpötila, kiinteistöveron ikäalennus, 
energian hintakehitys, mahdolliset korjaustarpeet. Hoito- ja
ylläpitokustannusten keskiarvo oli Etelä-Suomessa v. 2016 n. 4,90 €).

Kuva: Virtuaali-Tuusula / Heli Vilmi
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TUUSKOTO
VE1/2: ASUNTOJEN
INVESTOINTIKUSTANNUS
Tavoitehintalaskelmien yksikkökustannukset (asuntovaihtoehdot)

VE1 A VE1 B

Laajuustiedot
Brutto-m²
Huoneistoala, (m²)
Asuntoja (m²)
Aputiloja (m²)
Käytävät ja porrashuoneet
(m²)

2.160
1.255

741 (59 %)
249

265

2.160
1.255

806 (64 %)
249

200

Tavoitehinta-arvio (alv 24 %) 2.916 t€ 2.780 t€

Investointikustannus (€/m²) 3.935 € 3.449 €

Suurempien asuntojen korjaus- ja muutoskustannukset/m² ovat pienempiä
(1) paremman tehokkuuden sekä (2) suuremman huoneistokoon ansiosta
(enemmän huoneistoalaa sekä lukumääräisesti vähemmän keittiö- ja
kylpyhuoneyksiköitä).
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TUUSKOTO
VE1 A: TUUSULAN VUOKRAMARKKINAT

Esimerkkejä vuokrattavana olevista kerrostaloasunnoista
(Tuusula, 04/2017)

Kohde (rakennusvuosi) m² €/kk €/m²/kk

Varuskunta, Hyrylä 73,0 1.040 14,25

Bostoninkaari (2014) 49,5 809 16,34

Jukolantie (1971) 30,5 550 18,00

Mahlamäki (1976) 46,0 680 14,80

Vesatie, Mattila (1973) 63,0 740 11,75

Keskivuokrahaarukka siis n. 14–16 €/m²/kk. Nämä esimerkit kuvastanevat
Tuusulan kerrostalonasuntojen vuokratasoa ydinkeskustan ulkopuolella.
Esimerkkikohteiden kunnosta ei ole tarkkaa tietoa, mutta he edustavat
pääsääntöisesti vanhempaa rakennuskantaa, ja voidaan olettaa että niitä on
myös peruskorjattu. Eri lähteistä löytyy n. 85 vuokrattavaa kerrostaloasuntoa.
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TUUSKOTO
VE1 A: ASUINHUONEISTOJEN VUOKRAUSEDELLYTYSTEN
ARVIOINTI
Asuntosijoituksen minimituottotavoite on n. 4 %, joka riittänee tapauksissa missä arvon-
korotusodotukset ovat suuret. Äsken julkaistun asuntojen hintatrendinselvityksen mukaan Tuusulan
hintataso tulee olemaan stabiili tai jopa lievästi laskeva, joka lisää paineita nettotuotto-odotuksille.
Vakaan hintatason vallitessa on siten paikallaan Tuuskodon tapauksessa asettaa n. 5 %:n
nettotuottovaatimus.

Asuntojen vuokrausvaihtoehto ei ole 
realistinen kehitysmalli, lähinnä
kohteen tehottomuuden takia. Vaikka
sijainti on hyvä (järvimaisema, golfkentän
läheisyys jne), niin maksimivuokra Tuusulan
yleiseen tasoon nähden olisi n. 16 €:n 
luokkaa. Tilanne ei olennaisesti muutu
vaikka osa aputiloista voisi vuokrata
erikseen esim. työtiloina. 

Asuinhuoneistojen vuokrausedellytysten arviointi

Kokonaisinvestointi (€) 2.916.000

Pääomavuokra 5 %:n 
tuottovaatimuksen mukaan (€/v) 145.800

Pääomavuokra (€/m²/kk) 16,40

Hoitovastike (€/m²/kk) 6,10

Kokonaisvuokra (€/m²/kk) 22,50 (sis. alv)
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TUUSKOTO
VE1 B: OMISTUSASUNTOJEN
MARKKINATILANNE

Esimerkkejä myytävistä kerrostaloasunnoista
(Tuusula, 04/2017)

Kohde (rakennusvuosi) m² € €/m²

Suutarintie, Hyrylä (1996) 60,5 189.000 3.122

Nappulakatu, Hyrylä (2017) 55,5 255.000 4.595

Pähkinänmäki , Hyrylä (1975) 57,5 138.000 2.400

Mahlamäki (2007) 97,0 279.000 2.876

Tuuliviirinkuja, Hyrylä (2008) 50,0 177.000 3.540

Aromikuja, Korkki (2005) 54,0 169.000 3.130

Vanhojen kerrostaloasuntojen myyntihinnat vaihtelevat suuresti, sijainnin ja
kunnon mukaan. Uusien asuntojen hinta ylittää 4.000 €:n, mutta Tuuskotoon
verrattavien kohteiden hintahaarukka lienee 2.900–3.300 €/m². 
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TUUSKOTO
VE1 B: OMISTUSASUNTOJEN MYYNTIEDELLYTYSTEN
ARVIOINTI
Asuntojen myyntiedellytykset hintojen perusteella ovat heikot. Rakennuksen korjausinvestointeihin
perustuva asuntojen keskineliöhinta on 3.449 €, joka jo ylittää oletetun maksimimyyntihinnan 3.300
€. Jos vielä huomioidaan tontin eli rakennus-oikeuden hankintahinnan vaikutus myyntihintaan (200 € x
n. 1.300 kem² = 260.000 eli n. 320 €/asunto-m²), niin myyntihinta nousee jo yli 3.700 €/m².
Kohtuulliset rakennusaikaiset rahoituskustannukset pitää myös huomioida.

Tämä vaihtoehto voisi olla realistinen
seuraavin olettamuksin:

• Osa aputiloista voitaisiin myytä myymälä- tai 
toimitiloina (ehkä 120 m² á 2.000 €), ja siten
vähentää asuntoihin kohdistuvaa hintapainetta n. 
300 €:lla (> 3.460 €/m²). 

• Järven ja golfkentän läheisyys ovat tietyille
kohderyhmille riittävän vahvoja myyntivaltteja

• Rakennuksesta tehdään “design”-kohde.   
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TUUSKOTO
VE2: TOIMITILARATKAISUN INVESTOINNIT

Tavoitehintalaskelmien yksikkökustannukset (toimitilaratkaisu)

Laajuustiedot
Brutto-m² (ullakon kanssa)
Huoneistoala
Vuokrattava ja myytävä netto-m²

2.160
1.255
994

Vuokrattavan alan laajuus voi vaihdella, riippuen miten suurina kokonaisuuksina tilat 
päästään vuokraamaan. Periaatteessa pitäisi voida vuokrata / myydä koko huoneistoala 
eli 1.255 htm².

Tavoitehinta-arvio (alv 0 %) 2.510 t€

Rakennuskustannus per netto-m² 2.656 €

Tontin arvioitu osuus kokonaisinvestoinnista: 200 €

Kokonaishinta/m² (alv 0 %) 2.856 €

12



TUUSKOTO
VE2: TOIMITILOJEN VUOKRAUSEDELLYTYSTEN ARVIOINTI

Toimitilainvestointien tuottotavoitteet vaihtelevat suuresti kohteen esim. sijainnin, tilojen yleis-
käytettävyyden, vuokrasuhteiden pituuksien ja asiakkaiden taloudellisen tilanteen ja maksukyvyn
mukaan. Tuusulan prime-location liikekohteissa riittänee n. 6–6,5 %:n tuottoaste, kun taas realistinen
tuottovaatimus Tuuskodon tapauksessa lienee 8–9,0 %.

Hoito- ja ylläpitokustannukset ovat
pitkälti samat kuin asuntovaihtoehdossa, 
mutta kiinteistöveron osuus on arviolta
n. 6.000 € suurempi, koska toimitila
verotetaan korkeamman vero-%:n 
mukaan. Vuotuiset hoitokustannukset
ovat siten 60.000 € eli 5,30 €/m²/kk (alv
24 %). Mikäli vuokralainen harjoittaa
arvoveronalaista toimintaa ja kohde
rekisteröidään alv-velvolliseksi, niin
vuokralainen voi vähentää vuokraan
lisättävän alv:n.

Toimitilojen vuokrausedellytysten arviointi

Pääomavuokra 8,5 %:n 
tuottovaatimuksen mukaan (€/v) 242.760

Pääomavuokra (€/m²/kk, 1.255 htm²) 16,10

Hoitokustannukset (€/m²/kk, 1.255 htm²) 4,00

Kokonaisvuokra (€/m²/kk) 20,10 (alv 0 %)

Vuokralaskelma johtaa esitetyn ratkaisu- ja laskentamallin
mukaan kohtuuttomaan kokonaisvuokraan.
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TUUSKOTO
VE2: TOIMITILOJEN MYYNTIEDELLYTYSTEN ARVIOINTI

Toimitilojen myyntiedellytykset ovat kustannusten perusteella käytännössä olemattomat. Julkisesti
myynnissä olevien kohteiden, (lähinnä toimisto- ja liikehuoneistoja) myyntihinnat ovat selvästi
alhaisempia, vaikka sijainti esim. kulkuyhteyksien tai asiakas-virtojen puolesta ovat paremmat.

Tuuskodon muuttaminen toimitilaksi johtaa n. 2.850 €:n neliökustannukseen (kts. sivu 12), mikä
näiden esimerkkien valossa oleellisesti ylittää paikkakunnan yleistä myyntihintatasoa. 

Tuuskodossa ei ole sellaisia erikoispiirteitä tai toiminnallista arvoa korottavia ominaisuuksia joiden
perusteella voitaisiin markkinoida toimitilaa, joiden myyntihinta on lähes kaksinkertainen
paikkakunnan muuhun tarjontaan verrattuna.   

Esimerkkejä myytävistä toimitiloista

Kohde Tyyppi m² €/m²/kk

Amerin alue tuotanto-/toimitila 1.613 1.060

Ristikivi tuotanto-/toimitila 125 1.240

Koskenmäki liike-/toimitila 129 970
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Esimerkkejä vuokrattavista toimitilakohteista
(Tuusula, 04/2017)

Kohde Tyyppi m² €/m²/kk

Lahela tuotantotila/avotoimisto 450 7,86

Sula toimisto 323 11,78

Hyrylä toimisto 60 7,50

Hyrylä liiketila 150 17,00

Vierumäki tuotantotila 116 8,62

TUUSKOTO
VE2: TOIMITILOJEN VUOKRAUS -
MARKKINATILANNE
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TUUSKOTO
YHTEENVETO VAIHTOEHTOJEN TALOUDELLISISTA 
VERTAILUISTA
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VE1 A, pienten vuokra-asuntojen rakentaminen
(741 m²), €/m²/kk, alv 24 %:
Laskennallinen pääomavuokra 16,40 (sivu 9)

Hoitokustannusbudjetti 6,10 (sivu 6)

Kokonaisvuokra 22,50 (sivu 9)

Tuusulan vertailukohteet 14 – 16,00 (sivu 8)
(indikatiivinen taso)

VE1 B,  isompien omistusasuntojen rakentaminen
(806 m²), hinta €/m², alv 24 %.
Investointikustannus 3.449 € (sivu 7)

Tuusulan vertailukohteet 3.100 € (sivu 10)
(indikatiivinen taso)

VE2, toimitilojen rakentaminen ja vuokraus
(994 m²), €/m²/kk, alv 0 %:
Laskennalinen pääomavuokra 16,10 (sivu 13)

Hoitokustannusbudjetti 4,00 (sivu 13)

Kokonaisvuokra 20,10 (sivu 13)

Tuusulan vertailukohteet 12,00 (sivu 14)
(indikatiivinen taso)

VE2, toimitilojen rakantaminen ja myynti
(994 m²), hinta €/m², alv 0 %.
Investointikustannus 2.856 € (sivu 12)

Tuusulan vertailukohteet 1.100 € (sivu 15)
(indikatiivinen taso)



TUUSKOTO
ERI RATKAISUMALLIT

Yleistä
Kohteen tehottomuus, suojelumääräykset, 
korjausvelan laajuus ja sijainti (ei-keskusta) 
tekevät kohteen realistisen kehittämisen hyvin 
haastelliseksi. Tuusulan kaupungin 
ensisijaisena tavoitteena on realisoida 
Tuuskodon vanhin osa sellaisenaan ilman 
mitään mainittavia panostuksia.

Kohdetta ei kannata kustannussyistä 
suunnitella esim. majoituskäyttöön (ei tarvetta 
– paikkakunnalla jo alhaiset käyttöasteet) eikä 
kolmannen sektorin toimintoihin (myös 
alvittomuus). Golfkenttä ei myöskään tarvitse 
lisää toimitilaa.

Harkittavia ratkaisumalleja:
• Yhdistelmänä: Asuntokohde + työtilat > 

parempi tehokkuus. Mahdollisesti ullakko
hyötykäyttöön

• Uuden kaavan lähialueen RA-tonttien
myynnin “kylkiäisenä”

• Myydään sellaisenaan ja asetetaan kaavan
yhteydessä kehittämiselle selkeät
reunaehdot. Pienempi toimija saattaa
kunnostaa halvemmalla ja ehkä
vaiheittain.
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L-arkkitehdit 27.2.2017

L-arkkitehdit 27.2.2017

A-Insinöörit Oy 14.3.2017
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TUUSKOTO 
LIITTEET

Liite 1 Tuuskoto, VE 1 A/B, asuntojen konseptipiirustukset 

Liite 2 Tuuskoto, VE 2, toimitilojen konseptipiirustukset 

Liite 5 Tuuskoto, tavoitehintalaskelmat



KIITOS

Göran Eriksson

Projektikehitys ja kiinteistökonsultointi
+358 40 5454 034
goran.eriksson@ramboll.fi
susanna.kari@ramboll.fi

Ramboll
Säterinkatu 6
PL 25
02601 ESPOO
www.ramboll.com

mailto:susanna.kari@ramboll.fi

	Tuusulan kunta��Tuuskodon käyttömahdollisuudet�
	SISÄLLYSLUETTELO
	Dia numero 3
	Tuuskoto�lÄhtökohdat ja tehtävänkuvaus
	Tuuskoto�Suunnitelmien ja investointikustannusten tekniset lähtökohdat  (kaikki vaihtoehdot)
	Tuuskoto�VE 1 A: Käyttö- ja ylläpitokustannusbudjetti
	Tuuskoto�VE1/2: Asuntojen investointikustannus
	Tuuskoto�VE1 A: tuusulan vuokramarkkinat
	Tuuskoto�VE1 A: Asuinhuoneistojen vuokrausedellytysten arviointi
	Tuuskoto�VE1 B: OmistusAsuntojen markkinatilanne
	Tuuskoto�VE1 B: OmistusAsuntojen myyntiedellytysten arviointi
	Tuuskoto�VE2: Toimitilaratkaisun investoinnit
	Tuuskoto�VE2: toimitilojen vuokrausedellytysten arviointi
	Tuuskoto�VE2: toimitilojen myyntiedellytysten arviointi
	Tuuskoto�VE2: Toimitilojen vuokraus - markkinatilanne
	Tuuskoto�YHTEENVETO vaihtoehtojen taloudellisista vertailuista
	Tuuskoto�Eri ratkaisumallit
	Tuuskoto ja Hyrylän tiekansi�Liitteet
	Kiitos

