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TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ 
SYKSYLLÄ 2010

1. Yleistä

Helsingin ydinkeskustan toimistomarkkinat selvisivät 
taantumasta melko vähin vaurioin ja näkymät ovat nyt 
kääntymässä jälleen positiivisiksi.  KTI:n Helsingin ydin-
keskustaa kuvaavan toimistovuokraindeksin pisteluku 
nousi viimeisen puolen vuoden aikana 0,4 prosenttia, 
eli vuoden verran kestänyt toimistovuokrien pieni las-
ku näyttäisi olevan ydinkeskustassa ohitse. Mediaani-
vuokrataso oli ydinkeskustassa 24,40 €/m2/kk syksyllä 
2010. Uusia vuokrasopimuksia alkoi kuitenkin maalis-
elokuussa 2010 harvinaisen vähän.

Helsingin toimistomarkkina-alueista ongelmat jat-
kuvat mm. kantakaupungin reuna-alueella (Pasila, Sör-
näinen, Lauttasaari ja Vallila), jossa tyhjän toimistotilan 
määrä on edelleen korkea. Keskimääräinen neliövuok-
rataso on tällä alueella noin 14 €/m2/kk. Neliömääräi-
sesti selvästi eniten tilaa on tyhjillään edelleen Pitäjän-
mäellä. Uusien toimistovuokrasopimusten mediaanine-
liövuokrataso on Pitäjänmäellä laskenut edelleen, ja oli 
viimeisellä puolivuotisjaksolla noin 12 €/m2/kk. Myös 
Herttoniemessä tyhjää tilaa on edelleen suhteellisesti 
paljon. Ruoholahti on puolestaan jälleen palannut vah-
van kehityksen tielle ja tyhjän toimistotilan määrä on 
alueella kääntynyt laskuun noustuaan väliaikaisesti vii-
me talvena. Vuokramarkkinat ovat Ruoholahdessa olleet 
hyvin aktiiviset ja sopimuksia on alkanut lähes yhtä pal-
jon kuin ydinkeskustassa mediaanivuokratason ollessa 
noin 20 €/m2/kk.

Liiketilamarkkinat kärsivät taantumavaiheesta sel-
västi toimistomarkkinoita vähemmän. Käytännössä 
vain tilaa vievän kaupan alalla oli tiettyjä toimialoja, joi-
den vaikeudet heijastuivat joillain alueilla myös vuok-
ramarkkinoihin. Keskustan vetovoimaisuus on säilynyt 
hyvänä ja parhailla paikoilla vuokrat ovat jatkaneet nou-
suaan. Teollisuus- ja varastotilamarkkinoille on PKS:llä 
rakennettu viimeisten vuosien aikana uutta laadukasta 
tilakantaa, josta on ollut pulaa koko 2000-luvun. Osin tä-
män johdosta ja osin taantuman takia tyhjän tilan mää-
rä lähti myös Helsingissä vuoden 2009 aikana selvään 

nousuun. Syksyn 2010 poikkileikkausaineiston tarkas-
telu osoittaa kuitenkin tilakysynnän jälleen elpyneen ja 
käyttöasteet ovat parantuneet vuoden takaisesta tilan-
teesta. Tuotannollisten tilojen vuokrat ovat olleet melko 
vakaat viimeisen vuoden aikana.

RAKLI-KTI Toimitilabarometriin vastanneet kiinteis-
tömarkkinoiden ammattilaiset näkevät Helsingin ydin-
keskustan kehityksen positiivisena sekä toimistojen että 
liiketilojen osalta. Sekä tuottovaatimus- että vuokraodo-
tukset ovat nyt selkeästi positiivisia. Helsingin keskus-
ta osoittaa kaikin puolin jälleen asemansa koko maan 
toimitilamarkkinoiden kiistämättä keskeisimpänä osa-
markkinana. 
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Kuvio 1. Laatutoimistojen pääomavuokria eri kaupungeissa 
syksyllä 2009 ja 2010
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Toimistotilojen vuokrat ovat eurooppa-
laisissa pääkaupungeissa nousseet sel-
västi Pariisissa, Moskovassa, Tukholmas-
sa sekä Brysselissä. Suurin vuokrien lasku 
on tapahtunut Dublinissa sekä Madrissa 
eli maissa jotka kamppailevat velkaongel-
mien kanssa. Muissa tarkastelun kaupun-
geissa vuokramuutokset ovat olleet melko 
maltillisia. Dublinissa ja Budapestissa on 
eniten toimistotiloja tyhjillään – yli 20 pro-
senttia tilakannasta. Pariisissa ja Lontoos-
sa toimistojen vajaakäyttöaste oli alhaisin, 
noin 7 prosentin luokkaa.

1.1 Toimistotilat

Helsingin ydinkeskustan toimistovuokra-
markkinoilla on tapahtunut käänne vuo-
den 2010 aikana ja vuokrat ovat kääntyneet 
jälleen nousuun. Vuokraindeksi osoittaa 
toimistovuokrien nousseen 0,4 % viimeisen 
puolen vuoden aikana. Vuositasolla (syk-
sy 2010–syksy 2009) toimistovuokraindek-
si osoittaa kuitenkin edelleen 0,8 prosentin 
laskua. Keskustan toimistotilojen käyttö-
asteet ovat parantuneet selvästi viimeisen 
puolen vuoden aikana. Kysyntä on kuiten-
kin edelleen melko heikolla pohjalla, sillä 
uusia sopimuksia on ydinkeskustassa kui-
tenkin alkanut todella vähän, vain 44 kpl, 
ja yhteensä vajaasta 9 000 m2:stä. Ydinkes-
kustan ulkopuolella toimistotilojen vuok-
riin kohdistuu kuitenkin yhä paikoin las-
kupaineita, sillä tyhjän tilan määrä koko 
kaupungin tasolla on edelleen noussut. Ke-
hityksessä on kuitenkin osamarkkinakoh-
taisia eroja, sillä Ruoholahden toimistoti-
lojen käyttöasteet ovat selvästi parantuneet 
viimeisen puolen vuoden aikana. Huonoin 
tilanne käyttöasteiden osalta on edelleen 
Pitäjänmäellä, jossa tyhjän toimistotilan 
määrä oli syksyllä 2010 lähes 75 000 m2:iä. 
Myös kantakaupungin reuna-alueella tyh-
jän toimistotilan määrä on edelleen korkea.
Koko Helsingin tasolla tyhjän tilan määrää 
kuvaava vajaakäyttöaste (Catella) on nous-
sut edellisen syksyn 9,4 prosentista 11,8 
prosenttiin syksyllä 2010. 

Helsingin ydinkeskustan kaikkiin voi-
massaoleviin sopimuksiin perustuvan val-
litsevan vuokratason nousu on kuitenkin 
jatkunut edelleen, vaikka viimeisen puo-
len vuoden aikana alkaneiden uusien so-
pimusten vuokrat ovatkin olleet vallitsevaa 
tasoa alhaisemmat. Uusia sopimuksia on 
alkanut niin vähän, että markkinavuokrien 
lasku ei ole saanut koko vallitsevaa vuok-
ratasoa kääntymään laskusuuntaan. Muun 
Helsingin toimistotilojen uusien sopimus-
ten vuokrat ovat jatkaneet laskusuunnas-
sa tasojen ollessa alle vallitsevien vuokrien.

Koko Helsingin uusien eli maalis-elo-
kuun 2010 välisenä aikana alkaneiden toi-
mistovuokrasopimusten mediaanivuokra 
oli n. 15,50 €/m2/kk, kun samaan aikaan 
vuotta aiemmin alkaneiden sopimusten 
mediaanivuokra oli n. 17,53 €/m2/kk. Kes-
kustan vähäinen vuokrausaktiviteetti yliko-
rostaa tässä tarkastelussa vuokrien laskua.

1.2 Liiketilat

Helsingin ydinkeskustan liiketilojen vallit-
sevat vuokrat ovat nousseet viime syksystä. 
Vuonna 2010 alkaneiden uusien sopimus-
ten vuokrat olivat eri tunnusluvuilla mitat-
tuna jopa yli 15 prosenttia ydinkeskustan  
vallitsevaa vuokratasoa korkeampia, mikä 
enteilee vuokrien nousun kiihtyvän. Hyviä 
liiketiloja vapautuu keskustassa edelleen-
kin melko harvoin ja näille löytyy helposti 
uusi käyttäjä. Tästä syystä etenkin katuta-
son parhaiden paikkojen sekä keskeisten 
katujen kulmapaikkojen vuokrat ovat viime 
aikoina nousseet selvästi. Tyhjän liiketilan 
määrä on lisääntynyt hieman viime syksys-
tä, mutta on edelleen hyvin vähäinen ja ti-
loja on tyhjillään käytännössä vain kaikkein 
heikoimmilla mikrosijainneilla. 

Toimitila Vajaakäyttöaste %

Syksy 
2010

Kevät 
2010

Syksy 
2009

Toimistotilat 11,8 11,4 9,4

Liiketilat 2,5 2,7 2,0

Tuotannolliset tilat 5,3 4,8 5,5

Taulukko 1. Toimitilojen vajaakäyttöasteet 
Helsingissä syksyllä 2010
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Ydinkeskustan ulkopuolisten liiketilojen 
käyttöaste on pysynyt korkealla tasolla. 
Ydinkeskustan ulkopuolisen Helsingin lii-
ketilojen vuokrakehitys on ollut ydinkes-
kustaa heikompaa ja joillain mikrosijain-
niltaan heikoimmilla alueilla vuokrat ovat 
hieman jopa laskeneet. Keskimäärin vuok-
rien  muutokset ovat kuitenkin olleet melko 
vähäisiä ja etenkin pienille, hyvän mikro-
sijainnin liiketiloille löytyy myös ydinkes-
kustan ulkopuolelta edelleen kysyntää.

Koko Helsingin liiketilojen uusien sopi-
musten mediaanivuokra oli 24,09 €/m2/kk, 
kun se vuotta aiemmin oli noin 25,26 €/m2/
kk.

1.3 Tuotannolliset tilat

Tuotannollisten tilojen, eli työ-, teollisuus- 
ja varastotilojen markkinoilla tyhjän tilan 
määrä on vähentynyt viime syksystä ja koko 
kaupungin tasolla käyttöasteet ovat sitä 
myötä parantuneet.

Helsingin tuotannollisten tilojen uu-
sien sopimusten mediaanivuokra oli syk-
syllä 2010 8,03 €/m2/kk, kun se vuotta ai-
emmin oli 8,00 €/m2/kk. Tuotannollisten 
tilojen kysyntä kohdistuu eritoten laaduk-
kaisiin tiloihin, joita on tarjolla tällä hetkel-
lä selvästi runsaammin kuin 2000-luvun al-
kupuolella.

2. Vuokraindeksi

Vuokraindeksi1 kuvaa toimistotilojen uu-
sien vuokrasopimusten nimellisvuokrien 
kehitystä Helsingin ydinkeskustassa. Vuok-
raindeksin pistelukuja tuotetaan puolivuo-
sittain ja ne perustuvat tarkastelukauden ai-
kana alkaneisiin toimistotilojen vuokraso-
pimuksiin. Indeksialue käsittää osia Kluu-
vista, Kaartinkaupungista ja Kampista. Yli 
puolet KTI:n vuokratietokannassa olevis-
ta indeksialueen tiloista sijaitsee Kluuvissa. 

* Heilahtelun vähentämiseksi indeksissä käytetään selit-
tävinä muuttujina tilan kokoa ja vuokralaisen toimialaa. 
Helsingin indeksialueen vuokraindeksin kehitti asian-
tuntijoista koottu työryhmä. Vuokraindeksin pisteluvut 
julkistetaan vuosittain huhti- ja marraskuussa.

Kuvio 2. Toimistotilojen ydinkeskustan 
vuokraindeksin pistelukujen kehitys 
ajalla 9/1992–8/2010
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Taulukko 2. Toimistotilojen ydinkeskustan 
vuokraindeksin pisteluvun kehitys 
ajalla 9/1992–8/2010 (9/1992–
2/93=100)

Aika Indeksialueen

kuukausi/vuosi indeksipisteluku

9/92–2/93 100.0

3/93–8/93 94.6

9/93–2/94 92.9

3/94–8/94 94.2

9/94–2/95 98.9

3/95–8/95 108.5

9/95–2/96 114.7

3/96–8/96 118.6

9/96–2/97 122.3

3/97–8/97 125.5

9/97–2/98 127.8

3/98–8/98 131.5

9/98–2/99 135.9

3/99–8/99 141.1

9/99–2/00 148.5

3/00–8/00 155.5

9/00–2/01 163.0

3/01–8/01 168.6

9/01–2/02 167.9

3/02–8/02 164.5

9/02–2/03 159.3

3/03–8/03 157.1

9/03–2/04 155.2

3/04–8/04 152.4

9/04–2/05 150.7

3/05–8/05 150.6

9/05–2/06 153.1

3/06–8/06 157.3

9/06–2/07 161.0

3/07–8/07 167.3

9/07–2/08 170.9

3/08–8/08 171.9

9/08–2/09 172.2

3/09–8/09 170.0

9/09–2/10 168.1

3/10–8/10 168.7
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Noin kolmasosa indeksialueen toimistoti-
lasopimuskannasta sijaitsee Kaartinkau-
pungissa ja loput Kampissa. 

Indeksialueen* toimistotilojen vuokrat 
ovat jälleen kääntyneet nousuun lyhyeh-
kön laskuvaiheen jälkeen. Keväästä 2010 
vuokrat ovat nousseet 0,4 prosenttia, mut-
ta syksyyn 2009 verrattuna vuokrat ovat 
edelleen laskeneet marginaalisesti 0,8 pro-
senttia. Uusin pisteluku syksyllä 2010 oli 
168,7 (keväällä 168,1). Aineisto muodostui 
maaliskuun alun ja elokuun lopun välise-
nä aikana alkaneista uusista toimistotilojen 
vuokrasopimuksista.

Sopimuksia on alkanut ydinkeskustas-
sa 44 kappaletta viimeisen puolen vuoden 
aikana. Toimistotilakysyntä on ollut hyvin 
heikkoa sekä kappalemääräisesti että ne-
liömääräisesti tarkasteltuna. Suurin osa 
kysynnästä on kohdistunut keskikokoisiin 
(50-499 m2) tiloihin. Edelliseen syksyyn 
nähden ydinkeskustan toimistojen käyttö-
asteet ovat kuitenkin parantuneet. Uusien, 
vuonna 2010 alkaneiden toimistosopimus-
ten vuokrat olivat vielä hieman alhaisem-
mat kuin kaikista voimassa olevista vuok-
rasopimuksista laskettu vallitseva vuokra-
taso.

3. Uudet ja vallitsevat vuokrat 
Helsingissä syyskuussa 2010

Uusia toimitilojen vuokrasopimuksia al-
koi koko Helsingissä maalis-elokuun aika-
na yhteensä 672 kappaletta, mikä on noin 
kaksi prosenttia enemmän kuin syksyn 
2009 tarkasteluajankohtana. Toimistotilo-
jen uusia sopimuksia näistä oli 291 ja liiketi-
lojen 208. Näiden tilatyyppien osalta aineis-
to riittää alueelliseen tarkasteluun.

3.1 Toimistotilat

Eri kaupunginosista toimistotilojen sopi-
muksia on KTI:n vuokratietokannassa eni-
ten Kluuvin alueelta. Myös viimeisimmässä 
puolivuotisaineistossa Kluuvin osuus koko 

Helsingin aineistosta oli suurin. Kluuvissa 
oli maalis-elokuun 2010 välisenä aikana al-
kanut 44 kpl uusia sopimuksia. Määrä oli 
hieman syksyä 2009 suurempi, mutta sel-
västi alempi kuin kevään 2010 sopimus-
määrä, 63 kpl. Kampissa uusia sopimuksia 
alkoi 29 kpl, mikä on samaa tasoa kuin kah-
den edellisen puolivuotisperiodin aikana, 
mutta Kaartinkaupungissa uusia sopimuk-
sia alkoi vain 7 kpl. Normaalisti Kaartinkau-
pungissa on uusia sopimuksia alkanut puo-
len vuoden aikana n. 20–30 kpl. Keskustan 
ulkopuolisessa Helsingissä eniten uusia 
sopimuksia on alkanut Ruoholahdessa ja 
Pitäjänmäellä. Tyhjän toimistotilan määrä 
on Kluuvissa pysytellyt n. 20 000 m2:n ta-
solla viimeisen vuoden ajan. Kampissa ja 

* Indeksialueen kartta lopussa

Taulukko 3. Toimistotilojen uudet vuokrat, €/m2/
kk, Helsingissä eri alueilla ajalla 
3/2010–8/2010

2010

lkm keski-
arvo

medi-
aani

kvartii-
liväli

alakvar-
tiili

yläkvar-
tiili

Indeksialue 44 24,28 24,40 5,86 21,78 27,64

Kluuvi 44 23,60 22,98 5,53 21,53 27,06

Kaartinkaupunki 7

Kamppi 21 18,98 18,50 2,82 18,14 20,96

Sörnäinen 8 14,28 15,45

Muu Helsinki 211 14,43 14,00 6,50 11,00 17,50

Taulukko 4. Toimistotilojen uusien sopimusten 
mediaanivuokrat, €/m2/kk, 
keskeisillä alueilla ajalla 3/2004–
8/2010

Aika Indeksi-
alue

Kluu-
vi

Kamp-
pi

Sörnäi-
nen

3/04-8/04 21,0 20,3 19,5 11,6

9/04-2/05 21,1 22,0 18,3 10,8

3/05-8/05 20,3 20,1 18,5 11,1

9/05-2/06 23,0 23,8 18,5 11,7

3/06-8/06 22,5 21,6 18,5 12,8

9/06-2/07 22,9 22,0 19,3 13,0

3/07-8/07 23,6 24,0 18,7 13,7

9/07-2/08 23,3 23,0 19,0 13,5

3/08-8/08 24,1 24,7 19,0 14,7

9/08-2/09 24,3 24,2 18,6 14,4

3/09-8/09 24,0 24,0 20,0 -

9/09-2/10 23,6 23,0 19,3 13,7

3/10-8/10 24,4 23,0 18,5 15,5
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Kaartinkaupungissa tyhjää toimistotilaa 
oli molemmissa markkinoilla vielä kevääl-
lä yli 20 000 m2:iä, mutta syyskuun mennes-
sä tyhjän tilan määrä oli näissä kaupungin-
osissa vähentynyt hieman yli 15 000 m2:n 
tasolle. Pitäjänmäellä tyhjän tilan määrä on 
lisääntynyt viime vuosien aikana nopeas-
ti yltäen jo n. 75 000 m2:n tasolle. Syksyllä 
2010 Pitäjänmäellä oli jopa n. 30 % toimis-
totilakannasta tyhjillään. Ruoholahdessa 
taasen toimistotilojen käyttöasteet olivat 
melkein 95 %:n tasolla ja tyhjää toimistoti-
laa oli alueella vain n. 12 000 m2:iä.

Kluuvin uusien toimistosopimusten 
vuokrataso on edelleen hieman laskenut 
syksyyn 2009 verrattuna. Uusien sopimus-
ten mediaanivuokrataso oli noin euron al-
haisempi kuin edellissyksynä. Kevääseen 
verrattuna vuokrien tunnusluvuista ala- 
ja yläkvartiili olivat kuitenkin jo käänty-
neet nousuun keskilukujen ollessa keväi-
sellä tasolla. Sopimusaktiviteetti on ollut 
normaalia selvästi alhaisemmalla tasolla. 
Syksyllä 2010 Kluuvin toimistojen uusien 
sopimusten mediaanivuokra oli 22,98 €/
m2/kk. Vallitseva mediaanivuokrataso oli                          
24,18 €/m2/kk. Vallitsevissa vuokrissa on 
tapahtunut laskua edellissyksyyn verrattu-
na noin 0,8 prosenttia. Tämä on johtunut 
markkinavuokrien  hieman toista vuotta 
kestäneestä laskuvaiheesta, mikä vaikuttaa 
vallitseviin vuokratasoihin viiveellä.

Kaartinkaupungin todella vähäisestä 
uusien sopimusten lukumäärästä johtuen 
kriteerit tunnuslukujen laskemiselle eivät 
ole täyttyneet syksyllä 2010. Kevään tarkas-
telussa uusia sopimuksia on ollut riittävä 
määrä ja silloin Kaartinkaupungin uusien 
sopimusten mediaani oli 25 €/m2/kk eli sel-
västi Kluuvia korkeampi. Kaartinkaupun-
gissa uusien vuokrien tunnusluvut voivat 
vaihdella paljonkin puolen vuoden sisällä 
riippuen siitä onko tiloja vuokrattu Etelä-
esplanadilta tai sen lähistöltä, jossa vuok-
ratasot ovat selkeästi Kaartinkaupungin 
korkeimmat, vai syvemmältä Kaartinkau-
pungista. Vallitsevien vuokrien mediaani 
oli myös Kaartinkaupungissa laskenut hie-
man eli noin 0,9 prosenttia. Vallitsevien so-
pimusten mediaanivuokra Kaartinkaupun-

gin toimistotiloissa oli 24,04 €/m2/kk syys-
kuun 2010 poikkileikkausajankohtana.
Kampissa uusien sopimusten mediaani-
vuokra oli 18,5 €/m2/kk syksyllä 2010. Vuo-
den takaiseen 20,0 €/m2/kk  tasoon näh-
den vuokrat ovat laskeneet 7,5 prosenttia. 
Keväällä 2010 mediaanivuokra oli 19,31 €/
m2/kk eli markkinavuokrat ovat laskeneet 
melko tasaisesti Kampissa viimeisen vuo-
den ajan. Muista vuokrien tunnusluvuis-
ta keskiarvo sekä alakvartiili olivat syksyl-
lä kuitenkin jo hieman keväistä korkeam-
mat, joten suurin vuokrien lasku näyttäisi 
Kampissakin olevan jo takanapäin. Kam-
pin vallitsevan toimistotilakannan mediaa-
nivuokra oli muista keskustan kaupungin-
osista poiketen noussut, ja oli nyt 21,50  €/
m2/kk. Nousu selittyy kuitenkin aineiston 
muutoksilla (muutama keskeisen sijainnin 
kiinteistö saatu kantaa mukaan) ja ilman 
näitä muutoksia Kampin vallitsevat vuokrat 
olisivat laskeneet noin yhden prosentin, eli 
käytännössä saman verran kuin Kluuvissa 
ja Kaartinkaupungissa.

Keskustan alueella toimistovuokri-
en kehitys on ollut melko yhdenmukaista 
viimeisen vuoden aikana sillä erotuksel-
la, että aivan ydinkeskustassa vuokrat ovat 
jo kääntymässä pieneen nousuun, mutta 
etäämmällä keskustasta vuokrien lasku on 
vasta saavuttamassa käännekohtansa.

Toimistotilojen kysyntä on ollut vie-
lä kohtalaisen laimeaa, mutta tyhjän tilan 
määrä on keskustassa pikku hiljaa vähene-
mässä ja toimistojen käyttöasteet sitä myö-
tä paranemassa.

Uusia toimistosopimuksia on koko Hel-
singin tasolla alkanut viimeisen puolen 
aikana 291 kpl, mikä on selvästi vähem-
män kuin keväällä, mutta hieman enem-
män kuin syksyn 2009 tarkastelussa. Ne-
liömääräisesti toimistotilaa on viimeisen 
kolmen puolivuotisperioidin aikana vuok-
rattu kuitenkin  selvästi vähemmän kuin 
keskimääräisesti 2000-luvulla. Kantakau-
pungin reuna-alueella (Pasila, Sörnäinen, 
Vallila ja Lauttasaari) oli uusia sopimuksia 
alkanut viimeisen puolen vuoden sisällä 
60 kpl, mikä on keskimääräistä tasoa. Kan-
takaupungin reuna-alueen keskimääräi-
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nen vuokrataso on viimeisen puolentois-
ta vuoden aikana pysytellyt n. 14 €/m2/kk 
tasolla. Vuokrien hajonta on kuitenkin sa-
maan aikaan lisääntynyt. Ydinkeskustan eli 
Kluuvin, Kaartinkaupungin ja Kampin sekä 
kantakaupungin reuna-alueen suurimman 
toimistotilaosamarkkinan Sörnäisten ulko-
puolelta lasketut muun Helsingin vuokra-
tasot osoittavat toimistotilojen keskimää-
räisen (keskiarvo ja mediaani) vuokratason 
laskeneen muualla Helsingissä selkeästi 
vuoden aikana. Syksyllä 2009 mediaani-
vuokra oli  15,00 €/m2/kk ja keskiarvovuok-
ra 15,64 €/m2/kk, mutta syksyn 2010 aineis-
tosta laskettuna kyseiset vuokratasot olivat 
selvästi alemmat eli 14,00 €/m2/kk (medi-
aani) ja 14,43 €/m2/kk (keskiarvo).  Paine 
vuokrien laskulle on tullut eritoten tyhjän 
tilan lisääntymisen kautta. Tyhjän toimisto-
tilan määrä on viimeisen vuoden aikana li-
sääntynyt koko Helsingin tasolla yli   50 000  
m2:llä eli melkein 20 prosenttia.

3.2 Liiketilat

Ykkösalue* on liiketilojen keskeisin alue 
Helsingin ydinkeskustassa. Alue on tärkein 
ja suosituin vähittäiskaupan osamarkkina-
alue maassamme. 

KTI:n määrittelemällä ns. liiketilojen yk-
kösalueella vuokrataso on yhä selvästi kor-
keampi kuin muualla keskustassa. Uusien, 
viimeisimmän puolivuotisjakson aikana 
alkaneiden sopimusten vuokrat ovat tun-
nuslukujen valossa olleet kaikkien aikojen 
korkeimmat. Osin vuokrien tunnuslukujen 
nousu johtuu KTI:n ydinkeskustan liiketila-
kannan entistäkin paremmasta kattavuu-
desta, sillä mukana ovat myös nyt Kauppa-
keskus Kampin ja Kauppakeskus Forumin 
liiketilojen vuokrasopimuskannat. Parhail-
la liiketilapaikoilla vuokrien nousu jatkuu 
edelleen ja myös tämä on tukenut tunnus-
lukujen nousua. Tyhjän liiketilan määrä on 
ydinkeskustassa noussut hieman, mutta ti-
lojen käyttöasteet ovat erittäin hyvällä, noin 
96 prosentin tasolla, ja parhailta paikoilta ei 
tyhjää tilaa löydy. Liiketilavuokrien kehityk-

sen odotetaan myös jatkuvan noususuun-
taisena. Tarkastelujaksolla alkaneiden uu-
sien liiketilasopimusten mediaanipinta-ala 
oli 90 m2, mikä on pitkän aikavälin tarkas-
telussa keskimääräistä tasoa. 

Ydinkeskustan uusien liiketilasopimus-
ten vuokrat ovat ydinkeskustan vallitse-
via vuokria selvästi korkeampia ja vuok-
rien suunta on edelleen nouseva. Puoli-
vuotisaineistojen vuokrien tunnusluvut 
vaihtelevat paljon periodeittain riippu-

*Ykkösalueen kartta lopussa

Taulukko 6. Liiketilojen uusien sopimusten 
mediaanivuokrat, €/m2/kk, 
alueittain ajalla 9/2002–8/2010

Aika Yk-
kösalue

Muu Helsin-
ginniemi

Muu Helsin-
ki (ei Itäkes-

kus)

9/02–2/03 57,7 25,4 12,7

3/03–8/03 50,4 26,3 11,0

9/03–2/04 73,6 18,8 13,5

3/04–8/04 64,9 24,2 12,0

9/04–2/05 75,0 20,5 12,0

3/05–8/05 62,5 28,5 12,0

9/05–2/06 65,0 27,0 12,1

3/06–8/06 61,6 30,0 13,9

9/06–2/07 64,7 25,5 13,0

3/07–8/07 40,7 28,3 14,8

9/07–2/08 55,2 30,1 14,0

3/08–8/08 70,0 30,6 15,0

9/08–2/09 71,3 30,0 13,8

3/09–8/09 76,0 24,5 12,5

9/09–2/10 68,8 25,1 13,7

3/10–8/10 85,0 23,6 13,9

Taulukko 5. Liiketilojen uudet vuokrat, €/m2/
kk, Helsingissä eri alueilla ajalla 
3/2010–8/2010

Lkm Keski-
arvo

Medi-
aani

Kvar-
tiili-
väli

Alakvar-
tiili

Yläkvar-
tiili

Ykkösalue 49 92,21 85,00 77,38 52,47 129,85

Ykkösalueen ulko-
puolella

44 30,59 23,56 19,03 18,95 37,98

Helsinginniemellä

Muu Helsinki* 87 18,42 13,86 8,80 12,00 20,80

*(Ilman Itäkeskusta)

1 Helsinginniemi on tässä määritelty suppeasti: Eira, Kaartinkau-
punki, Kaivopuisto, Katajanokka, Kluuvi, Kamppi, Kruununha-
ka, Punavuori ja Ullanlinna.

2 Muu Helsinki ei sisällä kaupunginosaa 457 (Itäkeskus) tässä 
tarkastelussa
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en millaisista tiloista ja etenkin millaisel-
ta mikrosijainnilta uusia sopimuksia on al-
kanut. Etenkin kauppakeskusten ja ydin-
keskustan katutason parhaiden paikkojen 
liiketilojen vuokrakehitys on jatkunut va-
kaana. Sopimuksia alkoi viimeisen puo-
len vuoden aikana ydinkeskustassa 49 kpl, 
mikä on yli puolet enemmän kuin esimer-
kiksi edellissyksynä. Uusien sopimusten 
lukumäärän reilu kasvu selittyy kuitenkin 
eritoten Kampin ja Forumin kauppakes-
kusaineistojen saamisesta mukaan vuok-
ra-aineistoon. Ydinkeskustan uusien sopi-
musten mediaanivuokra syksyllä 2010 oli 
85 €/m2/kk, mikä oli melkein 12 prosenttia 
vuotta aiempaa korkeampi taso. Yläkvar-
tiili oli jopa yli 18 prosenttia viime syksyä 
korkeampi. Tulokset eivät kuitenkaan ole 
suoraan vertailukelpoisia keskenään edellä 
mainittujen aineistomuutosten takia. Ne-
liövuokrien vaihtelu oli syksyllä 2010 kvar-
tiilivälillä mitattuna 52,47 – 129,85 €/m2/
kk, johon väliin mahtuu siis 24 alkanutta 
sopimusta. Uusien vuokrien hajonta on ol-
lut jopa ennätyksellisten suurta. Tämä se-
littyy eritoten parhaiden paikkojen liiketi-
lojen neliövuokratasojen vahvasta nousut-
rendistä. Ydinkeskustan uusien vuokrien 
mediaani oli vallitsevien vuokrien mediaa-
nia vajaat 24 prosenttia korkeampi syksyl-
lä 2010 ja yläkvartiili puolestaan jopa noin 
29 prosenttia korkeampi. Ennusteiden mu-
kaan liiketilavuokrien kehityksen uskotaan 
säilyvän nousujohteisina myös lähitulevai-
suudessa.

Ydinkeskustan (ykkösalueen) ulkopuo-
lisella Helsinginniemellä uusia liiketilaso-
pimuksia on alkanut 44 kappaletta, eli täs-
mälleen yhtä paljon kuin vuosi sitten. Aivan 
ydinkeskustan ulkopuolella liiketilavuokrat 
ovat käytännössä polkeneet paikoillaan vii-
meisen vuoden ajan. Uusien liiketilasopi-
musten mediaanivuokra oli viimeisimmäl-
lä tarkastelujaksolla 23,56 €/m2/kk, jossa on 
laskua vuoden takaiseen vajaat neljä pro-
senttia. Uusien vuokrien yläkvartiili oli taa-
sen noussut noin kaksi prosenttia, ja oli 
37,98 €/m2/kk syksyllä 2010 .

Muualla Helsingissä uusia liiketilojen 
vuokrasopimuksia on alkanut 87 kpl eli sel-

västi enemmän kuin vuotta aiemmin, jol-
loin niitä alkoi vain 37 kpl. Mediaanivuok-
ra muun Helsingin liiketiloissa oli syksyllä 
2010 noin 11,5 prosenttia korkeampi kuin 
vuotta aiemmin. Täytyy kuitenkin muis-
taa, että muun Helsingin liiketilojen uusi-
en vuokrien aineistot voivat vaihdella hy-
vinkin paljon eri periodien välillä, mikä 
taas vaikuttaa tunnuslukujen vertailukel-
poisuuteen.
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Helsingin toimitilamarkkinoiden 
tarkastelun perusteet ja rajaukset

Helsingin vuokrasopimusaineisto kuuluu 
osana KTI:n laajaan vuosittain keräämään 
toimitilojen vuokrien poikkileikkausai-
neistoon. Aineisto kerätään yrityksiltä, yh-
teisöiltä ja julkiselta sektorilta. Julkistettu 
vuokrien markkina-aineisto ei sisällä yritys-
ten, yhteisöjen taikka julkisen sektorin si-
säisiä vuokrasopimuksia. Hoitovastikkeet-
tomat vuokrat on muutettu bruttovuokriksi 
lisäämällä niihin hoitovastiketta tilatyypeit-
täin seuraavasti: liiketilat 3,67 €/m2/kk, toi-
mistotilat 3,32 €/m2/kk, varastotilat 1,60 €/
m2/kk ja teollisuustilat 2,29 €/m2/kk.

KTI:n toimistotilojen markkina-aineis-
to Helsingistä syyskuulta 2010 käsittää                     
3 257 toimistotilaa, joiden yhteenlaskettu 
pinta-ala on noin 1 830 000 milj. m2. Liike-
tiloja markkina-aineistossa on 2 395 kappa-
letta, ja niiden pinta-ala yhteensä on noin 
910 500 m2. Tuotannollisia tiloja on 1 978 
kappaletta ja niiden pinta-ala on yhteensä 
noin 611 000 m2. 

Toimitilamarkkinoiden analysoinnin 
peruslähtökohtana on vuokrasopimusai-
neiston jakaminen osamarkkinoihin. Tässä 
raportissa jaottelu tehdään käyttötarkoituk-
sen ja sijainnin mukaan. Aineistot esitetään 
perustaulukoissa ydinkeskustan osamark-
kinoilta myös kokoluokittain. Käytettävät 
neljä kokoluokkaa ovat 0-49 m2, 50-199 m2, 
200-499 m2 ja yli 500 m. Kokoluokittainen 
jaottelu on käytännössä vakiintunut, ja sen 
avulla on ollut mahdollista löytää selkeitä 
alueellisia osamarkkinoita. Kokoluokkia 
tarkasteltaessa on muistettava, että yksise-
litteistä yhteyttä toimitilan koon ja vuokra-
tason välillä ei ole olemassa, vaan joillakin 
alueilla ja/tai käyttötarkoituksissa tiettyyn 
kokoluokkaan kuuluvat toimitilat ovat kal-
liimpia kuin muut.

Ravintolatilat sisältyvät tilastoissa liike-
tiloihin. Tuotannolliset tilat käsittävät sekä 
työ- teollisuus- että varastotilat. Lähes kai-
kilta osamarkkinoilta on esitetty myös ai-

kaisempien viiden vuoden poikkileikkaus-
aineistot ajankohtina syyskuu 2009, syys-
kuu 2008, syyskuu 2007, syyskuu 2006. 
Tunnuslukuja ei ole esitetty aivan kaikilta 
osamarkkinoilta vuosina 2006-2009, koska 
vuokra-aineistoa on ollut joko liian vähän, 
tai osamarkkinoilla aineiston rakenne on 
muuttunut liikaa verrattuna vuoteen 2010. 
Niiltä liike- ja toimistotilojen osamarkki-
noilta, joilta vallitseva vuokrataso on esi-
tetty taulukoissa kokoluokittain vuonna 
2010, aikaisempien vuosien kokoluokit-
taiset tilastot löytyvät Helsingin kaupun-
gin tietokeskuksen tutkimuksia sarjassa 
1995:9, 1994:2 ja 1993:3, sekä tilastoja sar-
jassa 1997:3, 1998:4, 1999:1, 2000:4, 2001:5, 
2002:2, 2003:1, 2004:1, 2005:1, 2006:1, 
2007:9 ja 2008:5. Vuosien 2008 ja 2009 tie-
dot ovat saatavissa Tietokeskuksesta.

Vuokratasojen eri vuosien vertailu on 
jossain määrin ongelmallista, koska aineis-
tojen määrät ovat usein muuttuneet huo-
mattavasti vuosittain. Yleisohjeena voi-
daan pitää sitä, että aineistomäärän muut-
tuessa yli 15 prosenttia, aineistoon on tullut 
lukuisia uusia kohteita edelliseen vuoteen 
verrattuna, ja vertailuun tulee suhtautua 
suurella varovaisuudella. 

Aluejaottelu noudattaa Helsingin viral-
lista kaupunginosajakoa. Kaupunginosa-
jaottelun yhtenä ongelmana on kaupun-
ginosarajojen kulkeminen keskellä katua. 
Tällöin kadun eri puolella olevat toimitilat 
tilastoituvat eri kaupunginosiin. Tämä on 
kuitenkin monissa tapauksissa toimitila-
markkinoidenkin jaottelun kannalta perus-
teltua. Teknisesti tietokannasta on mahdol-
lista tehdä erityyppisiä aluejaotteluja ka-
dun ja jopa kadunnumeron tarkkuudella.
Tunnuslukuja tulkittaessa on myös syytä 
pitää mielessä tilastollisen tarkastelun ra-
joitukset. Kukin toimitila on yksilöllinen 
tuotannontekijä, jonka vuokra määräy-
tyy monien tilakohtaisten tekijöiden ku-
ten asiakasvirtojen, rakennuksen ja alueen 
imagon, tilan kunnon ja soveltuvuuden 
pohjalta.
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Kantakaupungin reuna-alueet

 osa-alueet (kaupunginosat)

 171 Länsi-Pasila
 172 Pohjois-Pasila
 173 Itä-Pasila
 174 Keski-Pasila

 310 Lauttasaari
 100 Sörnäinen
 220 Vallila

Liiketilojen aluejako 
Ykkösalue 

 Aleksanterinkatu 9-23 ja 36b-52
 Ateneuminkuja
 Kaivokatu 2-12
 Kalevankatu 1 ja 2
 Keskuskatu
 Kluuvikatu 5 ja 6-8
 Mannerheimintie 1-7 ja 10-20
 Mikonkatu 1-13 ja 2-10
 Pohjoiseplanadi 31-41
 Simonkatu 2-6
 Yliopistonkatu 5-7 ja 6-10
 Yrjönkatu 29 ja 31

Ykkösalueen ulkopuolinen Helsingin-
niemi
 Seuraavat kaupunginosat:
 Eira, Kaartinkaupunki, Kaivo  
 puisto, Katajanokka, Kluuvi 
 (osittain), Kamppi (pääosin), 
 Kruununhaka, Punavuori ja Ul
 lanlinna

Muu Helsinki
 Periaatteessa kaikki muut alueet 
 paitsi edellä mainitut alueet ja
 Itäkeskus 

Toimistotilojen aluejako 
Indeksialue 

 Aleksanterinkatu 5-23 ja 20-52, 
 Annankatu 41, 
 Ateneuminkuja, 
 Arkadiankatu 2-6, 
 Bulevardi 1-3 ja 2-8, 
 Eerikinkatu 1 ja 2, 
 Erottajankatu 5-19 ja 2-4, 
 Eteläesplanadi 2-24, 
 Eteläinen Makasiinikatu 1-3 ja  
 2-4, 
 Eteläinen Rautatienkatu 4, 
 Eteläranta 8-20, 
 Fabianinkatu 17-33 ja 4-20, 
 Jaakonkatu 3,
 Kaisaniemenkatu 1-3 ja 2-4, 
 Kaivokatu 2-12, 
 Kalevankatu 1-9 ja 2-6, 
 Kasarmikatu 21-27 ja 40-48, 
 Katariinankatu 1-3 ja 2-4, 
 Keskuskatu, Kluuvikatu, 
 Korkeavuorenkatu 39-47 ja
  28-36, 
 Ludviginkatu 1-7 ja 2-10, 
 Lönnrotinkatu 1-5 ja 2-10, 
 Mannerheimintie 1-7 ja 2-20, 
 Mikonkatu 1-17 ja 2-10, 
 Olavinkatu 1 ja 2, 
 Pohjoinen Makasiinikatu 1-11 ja  
 2-6, 
 Pohjoisesplanadi 11-41, 
 Rikhardinkatu 1-3 ja 2-4, 
 Salomonkatu 1-13,
 Simonkatu 2-10, 
 Sofi ankatu 1-3 ja 2-8, 
 Unioninkatu 9-27 ja 12-34, 
 Uudenmaankatu 1-7 ja 2, 
 Vuorikatu 1-7 ja 2-14, 
 Yliopistonkatu 3-7, 2-10,
 Yrjönkatu 5-31 ja 12-38
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