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SAMI KIEHELÄ CBRE:N POHJOISMAIDEN CAPITAL MARKETS -LIIKETOIMINNAN VETÄJÄKSI 

 

Helsinki, 15.1.2020 – Kaupallisen kiinteistöalan asiantuntijapalveluita tarjoava CBRE laajentaa ja vahvistaa 

capital markets -liiketoimintaansa Pohjoismaissa. Nordic Capital Markets -liiketoiminnan vetäjäksi on 

nimitetty Sami Kiehelä 1.1.2020 alkaen. Tiimissä on tällä hetkellä yhteensä 58 kiinteistösijoittamisen ja 

rahoituksen asiantuntijaa ja tiimi jatkaa kasvuaan. 

 

CBRE:n pohjoismaiden Capital Markets -tiimi tarjoaa kiinteistöjen osto- ja myyntineuvonantoa, 

velkarahoitusjärjestelyihin liittyviä asiantuntijapalveluita sekä myynti- ja takaisinvuokrausjärjestelyjä 

kiinteistösijoittajille Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.  

 

”Pohjoismainen kiinteistömarkkina on yksi maailman vahvimmista ja vetovoimaisimmista markkinoista. Capital 

Markets -tiimillämme on jo entuudestaan vankka asema Pohjoismaissa, ja tämän uudelleenjärjestäytymisen 

myötä tavoitteemme on lisätä markkina-asemaamme entisestään. Lisäksi, yhden pohjoismaisen Capital 

Markets -tiimin myötä voimme palvella asiakkaitamme entistäkin paremmin yhtenä tiiminä, globaalin 

verkostomme vahvaa tukea hyödyntäen”, Sami Kiehelä, Head of Capital Markets, Nordics & Finland toteaa.  

 

Nordic Capital Markets -tiimin lisäksi CBRE yhdistää myös Pohjoismaiden Research-yksiköt uudeksi Nordic 

Research -tiimiksi. Tiimin vetäjäksi on nimitetty Amanda Welander, Head of Research, Nordics & Sweden.  

 

”Pohjoismainen kiinteistömarkkina on muuttunut viime vuosina nopeasti muun muassa merkittävän 

kansainvälisen sijoituskysynnän johdosta. Globaalina toimijana meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tarjota 

asiakkaillemme laaja-alaista tutkimustietoa. Uuden Nordic Research -tiimin myötä pystymme jatkossa 

tuottamaan entistäkin laadukkaampaa pohjoismaista tutkimustietoa eri liiketoimintalinjojemme ja 

asiakkaidemme tarpeisiin”, sanoo uusi Head of Research, Nordics & Sweden, Amanda Welander. 
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CBRE Finland Oy tarjoaa kiinteistöalan asiantuntijapalveluita kiinteistöjen omistajille, sijoittajille ja vuokralaisille 

Helsingin, Turun, Jyväskylän ja Oulun toimipisteistä käsin. Palvelutarjontaamme kuuluu myynti-, osto- ja 

velkarahoitusjärjestelyneuvonanto,  toimitilavuokraus, kiinteistöjohdon konsultointi ja vuokralaisedustus, 

kiinteistöomaisuuden hallinnointi, kauppakeskusjohtaminen, kiinteistöarviointi sekä toimitila- ja 

työympäristömuutokset. CBRE Finlandilla työskentelee yli 130  kiinteistöalan asiantuntijaa. www.cbre.fi 

 

CBRE Group, Inc. (NYSE: CBG), Fortune 500- ja S&P 500 -yhtiö, jonka pääkonttori sijaitsee Los Angelesissa, on 

maailman suurin kaupallinen kiinteistöpalvelu- ja sijoitusyhtiö (vuoden 2018 liikevaihdon perusteella). Yhtiöllä 

on yli 90 000 työntekijää (osakkuusyhtiöt pois lukien), ja sen yli 480 toimistoa (osakkuusyhtiöt pois lukien) 

palvelevat kiinteistöjen omistajia, sijoittajia ja vuokralaisia eri puolilla maailmaa. CBRE tarjoaa kiinteistön 

myynti- ja leasingpalveluita ja niihin liittyvää strategista neuvontaa, yrityspalveluja, kiinteistö-, toimitila- ja 

projektijohtopalveluja, kiinnelainapalveluja, arviointipalveluja, kehityspalveluja, sijoitusten hoitopalveluja ja 

tutkimus- ja konsulttipalveluja. www.cbre.com 
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