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YRITTÄJÄNTIE 30, KARKKILA
MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ KARKKILASSA

SIJAINTI

Osoite: Yrittäjäntie 30, 03600 Karkkila

Myyntikohde sijaitsee näkyvällä paikalla Karkkilan 
teollisuusalueella, joka koostuu Pitkälän ja 
Keskinummen yritysalueista valtatie 2:n molemmilla 
puolilla. Karkkilan teollisuusalueella toimii noin 50 
yritystä, joissa työskentelee yli 1.000 henkilöä

TONTTI

Omistustontti. Kiinteistötunnus 224-9-8-14. Tontin 
pinta-ala on 6.295 m2. Asemakaavamerkintä: T 
(teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue)

Tontin sallittu rakennusoikeus yhteensä 4.406 k-m2. 
Käytetty rakennusoikeus 2.556 m2. Tontti on pääosin 
asfaltoitu

Tontilla sijaitsee Helvarin käytössä olleen ja nyt 
vapaana olevan rakennuksen lisäksi toinen, noin 320 
m2 suuruinen rakennus, joka on ollut Cramo Instant
Oy:lta vuokrattuna Helvarille. Rakennus on sovittu 
purettavan 30.10.2017 Cramon toimesta, eikä se 
kuulu kaupan kohteeseen

TUOTOT JA KULUT

• Väkiluku vuonna 2017: 67.900

• Etäisyyksiä

‒ Helsinki xxx km

‒ Tampere xxx km

‒ Turku xxx km

• Hämeenlinnan kaupungin suurimmat 
työllistäjät ovat Suomen valtio, 
erilaiset julkisyhteisöt, kone- ja 
metsäteollisuus sekä rakennusala 

KARKKILA

• Väkiluku 8.903 (2/2017)
• Etäisyyksiä

• Helsinki 57 km
• Hämeenlinna 53 km
• Hyvinkää 38 km

• Karkkilan teollisuusalueen 
merkittävimpiä toimialoja ovat 
mm. metalli, elektroniikka sekä 
biotekniikka
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YRITTÄJÄNTIE 30, KARKKILA
MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ KARKKILASSA

RAKENNUS

Myynnin kohteena osittain kaksikerroksinen 
teollisuuskiinteistö Karkkilassa. Kohde on aiemmin ollut 
Helvarin käytössä ja on tällä hetkellä vapaa

Kohde on valmistunut kolmessa vaiheessa, jossa 
ensimmäinen vaihe valmistui 1980, toinen vaihe 1988 ja 
kolmas vaihe 1995

Myynnin kohteena olevan rakennuksen huoneistoala on 
Catellan arviokirjaan perustuen yhteensä 2.080 htm2, joka 
koostuu pääosin halli- ja toimistotiloista. Ensimmäinen 
kerros on pääosin hallitilaa ja toinen kerros pääosin 
toimistotilaa. Hallin vapaakorkeus arviolta 3-4 metriä. 
Rakennus on liitetty kaukolämpöverkkoon ja siinä on 
koneellinen ilmanvaihtojärjestelmä

Pohjapiirrokset sekä lisätietoa toteutuneista ja 
budjetoiduista hoitokustannuksista saatavissa erikseen 
pyydettäessä

HINTAPYYNTÖ

MYYDÄÄN TARJOUSTEN PERUSTEELLA

€
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YRITTÄJÄNTIE 30, KARKKILA
MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ KARKKILASSA

TUNNUSLUKUJA

• Kohteessa on huoneistoja yhteensä 20 kpl ja niiden 
yhteenlaskettu vuokrattava pinta-ala on 1.152 m2. Asuntojen 
keskipinta-ala on 57,6 m2. Autopaikkoja yhteensä 12 kpl

• Kohteesta on vuokrattuna 716 m2 ja vapaana on 437 m2 (kolme 
kaksiota 65,5 m2, sekä kolme kolmiota 80 m2). Kohteen 
vuokrausaste on tällä hetkellä 62% (tilanne 5/2017)

• Toteutuneet vuokratuotot vuonna 2016 tasossa 155.298 
€/vuosi ja budjetoidut vuokratuotot vuonna 2017 tasossa 
155.015 €/vuosi. Vuokratuotot pitävät sisällään myös 
mahdolliset käyttökorvaukset

• Toteutuneet hoitokulut vuonna 2016 tasossa 69.293 €/vuosi ja 
budjetoidut hoitokulut vuonna 2017 tasossa 70.940 €/vuosi

• Nettotuotto perustuen vuoden 2016 toteutuneisiin 
vuokratuottoihin ja hoitokuluihin on tasossa 86.005 €/vuosi 

• Edellä mainitut hoitokulut eivät sisällä korjauksia. Viiden vuoden 
PTS suunnitelma (2017-2021) sisältää yhteensä 183.300 €
edestä korjauksia

• Lisätietoa mm. tuotoista ja kuluista, yhtiön tilinpäätökset, sekä 
pohjapiirrokset saatavissa tietopankista. Linkki tietopankkiin 
toimitetaan erikseen pyydettäessä

YRITTÄJÄNTIE 30

KARKKILAN 

TEOLLISUUSALUE

KARKKILAN 

KESKUSTA ~2 KILOMETRIÄ
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YHTEYSTIEDOT
LISÄTIETOA JA NÄYTÖT KOHTEESSA

OTSO KIVIMÄKI

Sales Director

+358 44 522 6996

Newsec Advice Oy

otso.kivimaki@newsec.fi

THOMAS VANE-TEMPEST

Senior Analyst

+358 44 772 7239

Newsec Advice Oy

thomas.vane-tempest@newsec.fi

Tämä esite on luottamuksellinen eikä sitä saa osaksikaan kopioida tai muuten luovuttaa muille ilman Newsec Advice Oy:n
lupaa. Esitteessä olevat tiedot on saatu yksinomaan toimeksiantajalta sekä julkisista lähteistä. Newsec Advice Oy tai
kukaan sen palveluksessa oleva henkilö ei vastaa siitä, että tiedot kaikilta osin olisivat virheettömiä. Tiedot tulee tarkistaa
ennen kauppaa tai vuokrasopimuksen allekirjoittamista ja ainoastaan kauppakirjassa tai vuokrasopimuksessa ja niihin
mahdollisesti liittyvissä asiakirjoissa olevat tiedot ovat sitovia.


