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LähiTapiola 
Kiinteistövarainhoito
Hoidamme vastuullisesti sijoittaja-asiakkaidemme 
kiinteistövarallisuutta. Tarjoamme laadukkaat ja 
toimivat toimitilat ja asunnot vuokralaisasiakkaidemme 
tarpeita vastaavasti.
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Suomen suurimpia kiinteistövarainhoitajia

2,6 miljardin euron hallinnoitava kiinteistövarallisuus

12 kiinteistörahastoa

50 kiinteistöalan asiantuntijaa

3 500 LähiTapiolan omistamaa vuokra-asuntoa

100 LähiTapiolan omistamaa toimitilakiinteistöä

15 paikkakunnalla



Tavoitteemme

Tuotamme asiakkaillemme 
parhaimmat kiinteistösijoittamisen ja 
–johtamisen palvelut.

Vahvuutenamme on syvä ymmärrys 
kiinteistöistä sijoituskohteina ja 
vuokralaisasiakkaistamme 
kiinteistöpalveluiden käyttäjinä. 

Tämä mahdollistaa sijoittaja-asiakkaillemme 
optimaalisen tuoton ja riskin suhteen,
vuokralaisasiakkaillemme tehokkaat ja 
liiketoimintaa tukevat toimitilat sekä 
elämäntilanteeseen sopivan kodin.
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Vastuullisuus 
DNA:ssa

• Systemaattisen ja pitkäjänteisen työmme 
tuloksena vastuullisuus on meille arjen rutiineja 
ja käytännön tekoja.

• Vastuullisuus on mukana arvoketjumme 
jokaisessa vaiheessa niin 
sijoitusprosesseissamme kuin 
vuokralaisasiakkaidemme huolenpitomalleissa. 

• Ympäristö- ja energiasäästöt tarkoittavat 
parempaa tuottoa sijoittaja-asiakkaillemme 
sekä parempia olosuhteita 
vuokralaisasiakkaillemme.

• Visionamme on olla Suomen vastuullisin 
kiinteistövarainhoitaja.
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Vastuullisuus 
DNA:ssa

Esimerkkejä vastuullisuustyöstämme:

• Tuulisähkön käyttöön siirtyminen vuoden 2020 alusta. → Vähentää kiinteistökantamme 

hiilidioksidipäästöjä 30 %.

• Kiinteistökannan energiatehokkuuden kehittäminen. → Toteutettujen energiansäästötoimien 

yhteenlaskettu säästövaikutus vuonna 2019 noin 1 100 MWh/a ja asuntokohteissa 

vedensäästötoimenpiteitä 5 000 m³/a edestä.

• Kauppakeskus AINOAn III-vaiheen LEED Platina -ympäristösertifikaatti. → Osoitus siitä, että 

kauppakeskus on suunnittelu ja rakennettu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Ympäristösertifioinnin avulla varmistetaan rakennuksen energiatehokkuus, ympäristövaikutukset sekä 

terveelliset sisäolosuhteet käyttäjille.*Vastaa 700 suomalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä.

**Vastaa noin 62 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

***Vastaa noin 88 suomalaisen vuosittaista vedenkulutusta



Kiinteistökantamme jakauma
3027 M€ 6/2022 (2 634 M€ 12/2021)
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Kiinteistötyypeittäin

Toimisto 22 % (27 %)

Liike 16 % (18 %)

Asunto 34 % (40 %)

Logistiikka 3 % (3 %)

Hotelli 10 % (8 %)

Tuotanto 1 % (0 %)

Terveydenhuolto 10 % (0 %)

Muut 3 % (4 %)

Alueittain

Helsinki 28 % (30 %)

Espoo 36 % (33 %)

Vantaa 7 % (13 %)

Turku 5 % (4 %)

Tampere 6 % (6 %)

Oulu 2 % (2 %)

Kuopio 1 % (1 %)

Jyväskylä 5 % (7 %)

Muut 10 % (4 %)
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Kiinteistömme

Simonkentän 

Hotellikiinteistö

Jyväskylän 

Kauppakeskus Seppä

Tampereen Kansi -areena

Tapiolan Kauppakeskus AINOA

Helsingin Bulevardi 28



Palvelumme yritysasiakkaalle

Kaikin puolin toimiva ja viihtyisä toimitila on yksi tuottavan liiketoiminnan 
ja työhyvinvoinnin peruspilareista. Tämän pilarin vahvistamiseksi 
Kiinteistövarainhoito huolehtii kokonaisvaltaisesti vuokralaisasiakkaiden 
tiloihin ja kiinteistöihin liittyvistä asioista. Näin yritykset voivat keskittyä 
huoletta omaan liiketoimintaansa.
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Liiketoimintasi parhaaksi Tarjoamme tilaratkaisuja, jotka tukevat yrityksen 
tavoitteiden saavuttamista.

Muutoksissa mukana Olemme ratkaisukeskeisiä ja nopeita muutostilanteissa, 
sekä pidämme yllä avointa keskusteluyhteyttä.

Yhdessä onnistuen Pidämme yllä aktiivista ”ihmiseltä ihmiselle” -vuoropuhelua 
nimetyn kohdepäällikön sekä ennakoivan huolenpidon avulla.  

Huomisen puolesta Toimintaamme on sisäänrakennettu laaja-alainen 
vastuullisuus.

Lähellä sinua Olemme luotettavana kotimaisena toimijana sitoutuneet 
turvaamaan suomalaista liiketoimintaa.

Lue lisää: toimitilat.lahitapiola.fi/parempaa-tilalle

https://toimitilat.lahitapiola.fi/parempaa-tilalle/


https://www.linkedin.com/company/lahitapiola-kiinteistovarainhoito

https://business.facebook.com/LTkiinteistot

https://twitter.com/LT_kiinteistot

https://www.linkedin.com/company/lahitapiola-kiinteistovarainhoito
https://business.facebook.com/LTkiinteistot
https://twitter.com/LT_kiinteistot

