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1. Tilahaku

HVA:n hallinnon tilahaku käynnistettiin 3.3.2022 ja tietopyyntö lähetettiin neljälle taholle

Citycon, Länsi-Suomen OP, Puuvilla, ja Porin kaupunki 

Haun reunaehdot olivat seuraavat:

Tarjottavan tilan on oltava toimistotila tai hyvin pienellä muokkauksella toimistotilaksi muutettavissa, 
jolloin kyseessä on selkeästi tilan vuokraus.

Tilantarve noin 1000-1500m2

Tilan tulee olla käyttöönotettavissa viimeistään 17.10 2022

Monitilatoimistoksi muokattavissa

Pysäköintipaikkoja 40-60kpl

Vuokra-aika 36kk 



2. Saadut vastaukset

Kaikki kyselyn saaneet vastasivat 

Porin kaupungin ja Puuvillan vastauksen mukaan tarpeeseen sopivia tiloja ei ole tarjolla. 

Porin kaupunki ilmoitti vastauksessaan halukkuutensa vuokrata tilaa SHA:lle 36kk vuokra-ajan jälkeiselle ajalle 
osoitteesta Rautatienpuistokatu 5

Varsinaisia tilatarjouksia saatiin kaksi kappaletta:

OP Koti Läsi-Suomi Oy:ltä Antinkatu 25 kiinteistöstä yhteensä 1524 m2

Citycon Oy:ltä Isokarhun kerroksesta 2  yhteensä 1364 m2



2. Saadut vastaukset: OP- Koti Länsi-Suomi Oy

Antinkadun ja Mikonkadun risteyksessä sijaitseva Kiinteistö Oy Porin Antinkatu 25. (Entinen Sammon Porin konttori) 
kerros 1 ja 2

Katutason liiketila (269m²) 20 €/m2/kk

Toinen kerros (1255m²) 15 €/m2/kk

Tilassa on kaksi erillistä keittiötä, iso ruokailutila ja useampi neuvottelutila.

Tilasta löytyy yli 40 erilaista huonetta joista 39 on toimistohuoneita.
Valtaosa on yhden hengen huoneita, osaan mahtuu 2-4 työpistettä.

Huoneiden väliseinät ovat kevyitä rakenteita ja muokattavissa.
Muutostyöt ja niiden kustannukset sovitaan erikseen.

Tilojen entinen ruokala sopii 35 henkilön neuvottelutilaksi ja sen välittömässä läheisyydessä on pistäytymis- sekä 
vetäytymistyötiloja.

Tilan vuokra on 15€/m²/kk ALV 0%.

Talossa suoraan 24 autopaikkaa ja rakennuksen vieressä pysäköintitalo josta saatavilla lisää paikkoja





2. Citycon Oy IsoKarhu

IsoKarhun toisessa kerroksessa sijaitseva 1364 m2 tila joka on toiminut kauppatilana.

Tila täysin avoin, mutta julkisivun osalta umpinainen. Julkisivuun on toteutettavissa ikkunat Yrjönkadun sekä 
Liisankadun suuntaan. Pysäköintipaikkoja katolla 200, joista voidaan varata osa SHA:n käyttöön.

Täysin tilahaun mukaisen toiminnan mahdollistava tila

Hintatietoa ei vielä saatavissa







2. Omat tilat

• SHA:n hallinto voinee toimia toiminnan käynnistymisen ja käyntiinajon ajan myös nykyisellä hajautetulla 
mallilla, jolloin hallinnon työntekijät työskentelevät nykyisistä toimipisteistään

• Kustannusneutraali malli, jossa tukeudutaan SHA:n hallinnassa olevin tiloihin koko Satakunnan alueella

• Mahdollistaa hallinnon keskittämisen joustavasti toiminnan aikana SHA:n omiin tai vuokraamiin tiloihin

• Tilat hallinnon käyttöön järjestellään siirtämällä henkilöstöä käytössä olevien tilojen sisällä



3. Kustannukset

• OP-Koti Länsi-Suomi 16 €/m2 (15,88) + autopaikat. Hinnassa saattaa olla neuvotteluvaraa.

• Toisen kerroksen tila vaatii kunnostusta

• Citycon Oy IsoKarhu xx€/m2 Hinta ei tiedossa. Hinnan voi olettaa olevan merkittävästi Antinkadun tilojen 
kustannuksia korkeampi



4. Yhteenveto

• Kustannustasoltaan molempien saatujen tarjousten voidaan jo nyt katsoa olevan korkeita

• Tarjoukset poikkeavat toisistaan hyvin paljon, Antinkatu 25 edustaa perinteistä koppikonttoria, ja Isokarhun 
tilat uudempaa monitilaratkaisua

• IsoKarhun tilat ovat todennäköisesti sitoumuksen (kiinteän vuokra-ajan) lyhyestä kestosta johtuen 
merkittävästi Antinkadun tiloja kalliimpia

• IsoKarhun monitilatoimiston käyttöönotto saattaa olla kerta-askeleena haastava, ja aiheuttaa tarpeetonta 
kuohuntaa henkilöstön keskuudessa.

• HVA:n käytössä on 460 000m2 tilaa, josta saadaan tarvittaessa järjestelemällä tilat hallinnon hajautetulle 
toiminnalle



4. Jatko

• Linjaus vaihtoehdosta jota edistetään

• IsoKarhu

• Antinkatu 25

• Omien tilojen hyödyntäminen 
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