
TOIMITILAMARKKINAT HELSINGISSÄ SYKSYLLÄ 2011

1 Yleistä

Euroopan velkakriisin kärjistyminen vuoden 2011 aika-

na ja rahoitusmarkkinoiden epävarmuuden lisäänty-

minen käänsivät tunnelmat ja odotukset syksyn aikana

selvästi negatiivisempaan suuntaan sekä kiinteis-

tösijoitus- että vuokramarkkinoilla. Kiinteistömark-

kinoiden jälkisyklisestä luonteesta johtuen eivät maail-

mantalouden tapahtumat ole vielä ehtineet juurikaan

vaikuttaa toimitilavuokramarkkinoihin. Vuokrat jat-

koivat nousuaan kaikissa toimitilatyypeissä vielä syk-

syn 2011 aikana.

Helsingin ydinkeskustan toimistomarkkinoiden el-

pyminen on jatkunut viimeisen vuoden aikana. KTI:n

Helsingin ydinkeskustaa kuvaavan toimistovuokrain-

deksin pisteluku nousi viimeisen puolen vuoden aika-

na 2,0 prosenttia ja vuositasolla indeksi osoittaa vuokri-

en nousseen 4,1 prosenttia. Mediaanivuokrataso oli

ydinkeskustassa 25,3 €/m2/kk syksyllä 2011. Uusia

vuokrasopimuksia alkoi 77 kappaletta maalis-elokuus-

sa 2011 eli selvästi enemmän kuin vuotta aiemmin.

Helsingin toimistovuokramarkkinat ovat olleet hy-

vin aktiiviset vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna.

Uusia sopimuksia on alkanut kohtuullisen paljon ja

vuokrat ovat nousseet lähes kaikilla osamarkkinoilla.

Erot ovat kuitenkin edelleen suuret eri alueiden välillä.

Ruoholahdessa uusien vuokrien taso oli syksyllä noin

21,5 €/m2/kk, mutta tyhjän toimistotilan määrä on li-

sääntynyt selvästi. Kantakaupungin reuna-alueella

(Pasila, Sörnäinen, Lauttasaari ja Vallila), tyhjän toi-

mistotilan määrä on edelleen korkea ja jopa jatkanut

kasvuaan. Uusien toimistovuokrasopimusten vuokra-

taso oli keskimäärin noin 14,8 €/m2/kk. Neliömääräi-

sesti selvästi eniten tilaa on tyhjillään edelleen Pitäjän-

mäellä ja uusien sopimusten vuokrataso alueella oli vii-

meisellä puolivuotisjaksolla noin 11,5 €/m2/kk. Hei-

koimmat toimistotilojen käyttöasteet suhteellisesti mi-

tattuna olivat Lauttasaaressa ja Herttoniemessä.

Liiketilamarkkinoilla käyttöaste oli edelleen koko

kaupungin tasolla yli 97 prosenttia. Vallitsevat vuokrat

nousivat pääosin hienoisesti useimmilla osamark-

kinoilla. Uusien sopimusten vuokrat laskivat ydinkes-

kustassa kuitenkin hieman, mutta aivan ydinkeskustan

ulkopuolella vuokrat sitä vastoin nousivat hienoisesti.

Tuotannollisten tilojen vallitsevat vuokrat nousivat

pääosin hieman, ja uusien vuokrien taso on ollut hie-

man vallitsevia vuokria korkeampi. Syksyn 2011 poikki-

leikkausaineiston tarkastelu osoittaa etenkin toimisto-

tilakysynnän elpymisen jatkuneen.

RAKLI-KTI Toimitilabarometriin vastanneet kiin-

teistömarkkinoiden ammattilaiset näkevät Helsingin

ydinkeskustan erottuvan kautta linjan muista osa-

markkinoista. Se on ainoa alue, jossa suurempi osa vas-

taajista uskoo toimisto- ja liiketilavuokrien vielä nouse-

van kuin laskevan seuraavan puolen vuoden aikana.

Näkymät ovat kuitenkin myös ydinkeskustassa nyt sel-

västi vähemmän positiiviset kuin keväällä 2011.

Toimistotilojen vuokrat ovat eurooppalaisissa pää-

kaupungeissa nousseet selkeimmin Moskovassa. Myös

Oslossa ja Varsovassa vuokrien prosentuaalinen nousu

on ollut melko voimakasta. Eniten vuokrat ovat laske-

neet Dublinissa. Budapestissa taasen on eniten toimis-

totiloja tyhjillään – lähes 21 prosenttia tilakannasta.

Myös Amsterdamissa ja Moskovassa vajaakäyttöaste

oli korkea, noin 17 prosenttia. Toimistojen vajaakäyttö

oli alhaisinta Lontoossa, Varsovassa ja Pariisissa, noin

6,5 prosentin luokkaa.
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1.1 Toimistotilat

Helsingin ydinkeskustan toimistovuokra-

markkinoiden positiivinen vire jatkui vuo-

den 2011 aikana. KTI:n vuokraindeksi

osoittaa toimistovuokrien nousseen 2,0

prosenttia viimeisen puolen vuoden aika-

na. Vuositasolla (syksy 2011 – syksy 2010)

toimistovuokraindeksi osoittaa 4,1 pro-

sentin nousua. Keskustan toimistotilojen

käyttöasteissa ei ole tapahtunut suurta

muutosta vuoden aikana. Syksyyn 2010

verrattuna käyttöaste laski 0,4 prosenttiyk-

sikköä 90,5 prosentin tasolle. Toimistotilo-

jen kysyntä on kuitenkin vahvistunut sel-

västi, sillä uusia sopimuksia on ydinkes-

kustassa alkanut 77 kpl, yhteensä yli

25 000 m2:stä. Ydinkeskustan ulkopuolella

tyhjää toimistotilaa on edelleen monilla

alueilla hyvinkin paljon ja esimerkiksi kan-

takaupungin reuna-alueilla tyhjän tilan

määrä on kasvanut viime syksyyn verrattu-

na. Tyhjän tilan määrän paikallisesta kas-

vusta huolimatta vuokrat ovat kuitenkin

hieman nousseet useilla keskeisillä toimis-

to-osamarkkinoilla. Kantakaupungin reu-

na-alueella uusien sopimusten taso oli

syksyllä 14,8 €/m2/kk, kun se vuotta aiem-

min oli ollut noin 14 €/m2/kk. Myös Ruo-

holahdessa tyhjän tilan määrä on kasva-

nut selvästi vuoden aikana. Pitäjänmäellä

tyhjän tilan määrä on taasen hieman vä-

hentynyt, mutta neliömääräisesti toimis-

totiloja oli alueella KTI:n tyhjien tilojen

seurannan mukaan edelleen tyhjillään lä-

hes 70 000 m2:iä.

Koko Helsingin tasolla tyhjän tilan

määrää kuvaava vajaakäyttöaste (Catella)

on laskenut edellisen syksyn 11,8 prosen-

tista 10,8 prosenttiin syksyllä 2011. Koko

pääkaupunkiseudun vajaakäyttöaste oli

Catellan mukaan 11,5 prosenttia.

KTI-RAKLI Toimitilabarometrin vastaajat

ennakoivat tyhjän toimistotilan kuitenkin

lisääntyvän PKS:lla lähitulevaisuudessa.

Helsingin ydinkeskustan kaikkiin voi-

massaoleviin sopimuksiin perustuvan val-

litsevan vuokratason nousu on jatkunut

edelleen. Viimeisen puolen vuoden aikana

alkaneiden uusien sopimusten mediaani-

vuokra oli sama kuin vallitsevan tason vas-

taava tunnusluku eli 25,3 €/m2/kk. Uusien

sopimusten vuokrien nousu on edesautta-

nut myös vallitsevaa vuokratasoa vuotta

aiempaa ajankohtaa hieman reilumpaan

nousuun. Myös muun Helsingin toimisto-

tilojen uusien sopimusten vuokrat ovat

kääntyneet nousuun viime syksyyn näh-

den eli toimistovuokramarkkinoilla on ol-

lut havaittavissa positiivista virettä kautta

linjan.

Koko Helsingin uusien eli maalis-elo-

kuun 2011 välisenä aikana alkaneiden toi-

mistovuokrasopimusten mediaanivuokra

oli 16,65 €/m2/kk, kun samaan aikaan

vuotta aiemmin alkaneiden sopimusten

mediaanivuokra oli ollut 15,50 €/m2/kk.

� Taulukko 1. Toimitilojen vajaakäyttöasteet
Helsingissä syksyllä 2011

Toimitila Vajaakäyttöaste

Syksy 2011 Kevät 2011 Syksy 2010

%

Toimistotilat 10,8 11,3 11,8
Liiketilat 2,7 2,0 2,5
Tuotannolliset tilat 4,8 5,5 5,3

Lähde: Catella 2011

1.2 Liiketilat

Helsingin ydinkeskustan liiketilojen vallit-

sevat vuokrat ovat nousseet viime syksystä

hieman. Vuonna 2011 alkaneiden uusien

sopimusten vuokrat olivat eri tunnuslu-

vuilla mitattuna kuitenkin hieman alle val-

litsevien vuokrien tason. Uusien vuokrien

keskimääräinen taso on laskenut nyt kah-

den puolivuotisperiodin ajan. Hyviä liike-

tiloja vapautuu keskustassa edelleenkin

melko harvoin ja näille löytyy helposti uusi

käyttäjä. Katutason parhaiden paikkojen

ja keskeisten katujen kulmapaikkojen

vuokrat ovat usein kaksinkertaiset ydin-

keskustan keskimääräiseen tasoon näh-

den. Tyhjän liiketilan määrä on vähenty-

nyt hieman viime syksystä, ollen neliö-

määräisesti mitattuna edelleen hyvin al-

haisella tasolla.
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Ydinkeskustan ulkopuolisen Helsingin

liiketilojen käyttöaste on myös pysynyt

korkealla tasolla. Myös vuokrakehitys on

ollut viimeisen vuoden aikana ydinkeskus-

taa parempaa ja uusien vuokrien tunnus-

luvut nousivat selvästi. Liiketilasopimuk-

sia on alkanut pääosin hyvän mikrosijain-

nin liiketiloista, mikä osaltaan on myös

nostanut vuokrien tunnuslukuja.

Koko Helsingin tasolla tyhjän liiketilan

määrä (Catella) on noussut edellisen syk-

syn 2,5 prosentista 2,7 prosenttiin syksyllä

2011. Tyhjän liiketilan ennakoidaan li-

sääntyvän PKS:lla seuraavan 6 kuukauden

aikana, mutta käyttöasteet pysyttelevät sil-

ti varsin korkealla tasolla .

Koko Helsingin liiketilojen uusien sopi-

musten mediaanivuokra oli 23,16

€/m2/kk, kun se vuotta aiemmin oli ollut

24,09 €/m2/kk.

1.3 Tuotannolliset tilat

Koko Helsingin tuotannollisten tilojen, eli

työ-, teollisuus- ja varastotilojen uusien

sopimusten mediaanivuokra oli 9,00

€/m2/kk syksyllä 2011, kun se vuotta aiem-

min oli ollut 8,03 €/m2/kk. Puolivuotisai-

neistot voivat olla melko heterogeenisia,

joten suoria johtopäätöksiä vuokrien

muutoksesta niiden perusteella ei kuiten-

kaan voida tehdä. Tuotannollisten tilojen

kysyntä kohdistuu eritoten laadukkaisiin

tiloihin, joita on markkinoilla tarjolla sel-

västi runsaammin kuin 2000-luvun alku-

puolella.

Tuotannollisten tilojen käyttöasteet

koko kaupungin tasolla ovat parantuneet

hieman viime syksystä.

Tässä julkaisussa esitetään toimitilojen

uudet vuokrat sekä vallitsevat vuokratasot

keskeisimmissä kaupunginosissa ja kau-

punginosien yhdistelmäalueilla Helsingis-

sä. Julkaisun lopussa on taulukot Helsin-

gin liike-, toimisto- ja tuotannollisten tilo-

jen vallitsevista vuokratasoista eri alueilla

vuosina 2007–2011. Viimeisin vallitseva

vuokratasotieto on syyskuulta 2011. Jul-

kaisussa esitettävät vuokrien tunnusluvut

ovat arvonlisäverottomia bruttovuokria.

2 Vuokraindeksi

Vuokraindeksi1 kuvaa toimistotilojen uu-

sien vuokrasopimusten nimellisvuokrien

kehitystä Helsingin ydinkeskustassa.

Vuokraindeksin pistelukuja tuotetaan

puolivuosittain ja ne perustuvat tarkaste-

lukauden aikana alkaneisiin toimistotilo-

jen vuokrasopimuksiin. Indeksialue käsit-

tää osia Kluuvista, Kaartinkaupungista ja

Kampista. Yli puolet KTI:n vuokratieto-

kannassa olevista indeksialueen tiloista si-

jaitsee Kluuvissa. Noin kolmasosa indeksi-

alueen toimistotilasopimuskannasta si-

jaitsee Kaartinkaupungissa ja loput Kam-

pissa.

Indeksialueen toimistotilojen vuokrat

ovat jatkaneet nousuaan viimeisen vuo-

den aikana. Keväästä 2011 vuokrat nousi-

vat 2,0 prosenttia ja syksyyn 2010 verrattu-

na vuokrien nousu on ollut 4,1 prosenttia.

Uusin pisteluku syksyllä 2011 oli 175,6 (ke-

väällä 172,1). Aineisto muodostui maalis-

kuun alun ja elokuun lopun välisenä aika-
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Indeksialueen kartta

1Heilahtelun 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.



na alkaneista uusista toimistotilojen vuok-

rasopimuksista.

Sopimuksia on alkanut ydinkeskustas-

sa 77 kappaletta viimeisen puolen vuoden

aikana. Toimistotilojen kysyntä on paran-

tunut selvästi vuoden sisällä. Kysyntä on

kohdistunut eritoten keskikokoisiin (50–

499 m2) tiloihin. Ydinkeskustan toimisto-

jen käyttöasteissa ei ole tapahtunut juuri

muutosta vuoden aikana. Toimistotilojen

käyttöaste oli KTI:n tyhjien tilojen seuran-

nan mukaan 90,5 prosenttia syksyllä 2011.

Uusien, vuonna 2011 alkaneiden toimis-

tosopimusten vuokrat olivat edelleen hie-

man alhaisemmat kuin kaikista voimassa

olevista vuokrasopimuksista laskettu val-

litseva vuokrataso.

3 Uudet ja vallitsevat vuokrat
Helsingissä syyskuussa 2011

Uusia toimitilojen vuokrasopimuksia alkoi

koko Helsingissä maalis-elokuun aikana

yhteensä 743 kappaletta, mikä on yli 10

prosenttia enemmän kuin syksyn 2010 tar-

kasteluajankohtana. Toimistotilojen uusia

sopimuksia näistä oli 364 ja liiketilojen

214. Näiden tilatyyppien osalta aineisto

riittää alueelliseen tarkasteluun.

3.1 Toimistotilat

Eri kaupunginosista toimistotilojen sopi-

muksia on KTI:n vuokratietokannassa eni-

ten Kluuvin alueelta. Myös viimeisimmäs-

sä puolivuotisaineistossa Kluuvin osuus

koko Helsingin aineistosta oli suurin.

Kluuvissa oli maalis–elokuun 2011 välise-

nä aikana alkanut 70 kpl uusia sopimuksia.

Määrä oli selvästi syksyä 2010 suurempi

(44 kpl) ja hieman suurempi kuin kevään

2011 sopimusmäärä, 62 kpl. Kampissa uu-

sia sopimuksia alkoi 21 kpl, mikä oli taasen

edellispuolivuotisperiodeja alhaisempi

määrä. Kaartinkaupungissa uusia sopi-

muksia alkoi 18 kpl. Keskustan ulkopuoli-

sessa Helsingissä eniten uusia sopimuksia

on alkanut Vallilassa, Ruoholahdessa ja

Pitäjänmäellä. Tyhjän toimistotilan määrä

on KTI:n seurannan mukaan noussut

4

H
EL

S
IN

G
IN

K
A

U
PU

N
G

IN
TI

ET
O

K
ES

K
U

S
–

TI
LA

S
TO

JA
20

12
:8

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

Indeksi

1993 1995 2000 2005 2010 2011

Kuvio 2. Toimistotilojen ydinkeskustan vuokraindeksin
pistelukujen kehitys ajalla 9/1992–8/2011

Aika, kk/v Indeksialueen 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

Aika, kk/v Indeksialueen indeksipisteluku

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
9/10–2/11 172.1
3/11–8/11 175.6

� Taulukko 2. Toimistotilojen ydinkeskustan vuokraindeksin pisteluvun kehitys ajalla 9/1992–8/2011
(9/1992=100)



Kluuvissa noin 20 000 m2:n tasoilta yli

27 000 m2:iin. Kampissa tyhjän tilan määrä

on pysytellyt n. 15 000 m2:ssä, kun taas

Kaartinkaupungissa tyhjän toimistotilan

määrä markkinoilla on kasvanut vuoden

sisällä 20 000 m2:iin. Pitäjänmäellä tyhjän

tilan määrä on hieman vähentynyt, mutta

alueella on edelleen lähes 70 000 m2:iä

tyhjää toimistotilaa. Ruoholahdessa tyh-

jän tilan määrä on melkein kaksinkertais-

tunut viime syksystä yli 22 000 m2:n tasolle.

Kluuvin uusien toimistosopimusten

vuokrataso on kääntynyt nousuun syksyyn

2010 verrattuna. Uusien sopimusten me-

diaanivuokrataso oli yli euron korkeampi

kuin edellisenä syksynä. Kevääseen ver-

rattuna mediaanineliövuokra oli noussut

yli 50 sentillä eli vuokrien nousu on ollut

melko tasaista viimeisen vuoden ajan.

Myös sopimusaktiviteetti on Kluuvissa pa-

rantunut selvästi. Syksyllä 2011 Kluuvin

toimistojen uusien sopimusten mediaani-

vuokra oli 24,19 €/m2/kk. Vallitseva medi-

aanivuokrataso oli 24,78 €/m2/kk. Vallitse-

vat vuokrat, eli kaikkien voimassa olevien

vuokrasopimusten vuokratasot ovat nous-

seet edellissyksyyn verrattuna noin 2,5

prosenttia eli uusia vuokria hieman maltil-

lisemmin.

Kaartinkaupungissa uusien vuokrien

mediaanivuokra oli syksyllä 24,77€/m2/kk.

Edelliseen syksyyn ei pystytty tekemään

vertailua, koska vähäisestä uusien sopi-

musten lukumäärästä johtuen kriteerit

tunnuslukujen laskemiselle eivät täytty-

neet syksyllä 2010. Kevääseen 2011 verrat-

tuna mediaanivuokrat nousivat hienoises-

ti. Vallitsevat vuokrat ovat Kaartinkaupun-

gissakin kääntyneet jälleen nousuun ja

vuokrien mediaani 24,75 €/m2/kk oli nyt

edellissyksyä vajaat 3 prosenttia korkeampi.

Kampissa uusien sopimusten medi-

aanivuokra oli tasan 21 €/m2/kk syksyllä

2011. Vuoden takaiseen 18,5 €/m2/kk ta-

soon nähden mediaanivuokra on noussut

siis jopa 13,5 prosenttia. Keväällä 2011 me-

diaanivuokrataso oli 18,87 €/m2/kk. Iso

osa sopimuksista on kuitenkin alkanut ai-

van Kampin parhailta paikoilta. Muista

vuokrien tunnusluvuista esim. yläkvartiili

oli jopa yli 24 €/m2/kk. Myös Kampin val-

litsevan toimistotilakannan mediaani-

vuokra nousi edelleen, ja oli 22,00 €/m2/kk

syksyllä 2011. Nousua edellissyksyn ta-

soon nähden oli n. 2,3 prosenttia.

Keskustan alueella toimistovuokrien

kehitys on jatkunut siis melko yhdenmu-

kaisena viimeisen vuoden aikana. Vallitse-

va vuokrataso on noussut n. 2,5 prosenttia

ja uusien sopimusten vuokrat jonkin ver-

ran vallitsevia enemmän.

Toimistotilojen kysyntä keskustassa on

ollut viimeisen vuoden aikana hyvällä ta-

solla. Tyhjän tilan määrä on kuitenkin li-

sääntynyt kaikilla alueilla Kamppia lu-

kuun ottamatta.

Uusia toimistosopimuksia on koko Hel-

singin tasolla alkanut viimeisen puolen ai-

kana 364 kpl, mikä on selvästi enemmän

kuin viime syksynä ja ylittää myös kevään

2011 lukumäärän. Sopimusmäärien valos-

sa kulunut puolivuotisjakso on yksi kulu-

neen vuosikymmenen vilkkaimpia mutta

neliömääräisesti tilojen vuokrausaktivi-

teetti on ollut vain keskimääräistä tasoa.

Kantakaupungin reuna-alueella (Pasila,

Sörnäinen, Vallila ja Lauttasaari) oli uusia

sopimuksia alkanut viimeisen puolen vuo-

den aikana 94 kpl, mikä on erittäin korkea

lukumäärä. Kantakaupungin reuna-alu-

een keskimääräinen vuokrataso on myös

noussut lähes 15 €/m2/kk tasolle. Vuokrien

hajonta on samalla hieman kaventunut

edellissyksystä. Ydinkeskustan eli Kluuvin,

Kaartinkaupungin ja Kampin sekä kanta-

kaupungin reuna-alueen suurimman toi-

mistotilaosamarkkinan Sörnäisten ulko-

puolelta lasketut muun Helsingin vuokra-

tasot osoittavat toimistotilojen keskimää-

räisen (keskiarvo ja mediaani) vuokra-

tason nousseen myös muualla Helsingissä

selkeästi vuoden aikana. Syksyllä 2010 me-

diaanivuokra oli 14,00 €/m2/kk ja keskiar-

vovuokra 14,43 €/m2/kk, kun syksyn 2011

aineistossa tunnusluvut olivat selvästi kor-

keammat, eli 14,55 €/m2/kk (mediaani) ja

15,05 €/m2/kk (keskiarvo). RAKLI-KTI Toi-

mitilabarometrin tulosten perusteella

vuokrien ennakoidaan kääntyvän kuiten-

kin jälleen laskuun keskustan ulkopuolel-

la. Tyhjän toimistotilan määrä pysyttelee

korkeana myös lähitulevaisuudessa.
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3.2 Liiketilat

Ykkösalue on liiketilojen keskeisin alue

Helsingin ydinkeskustassa. Alue on tär-

kein ja suosituin vähittäiskaupan osa-

markkina-alue maassamme.

KTI:n määrittelemällä ns. liiketilojen

ykkösalueella vuokrataso on yhä selvästi

korkeampi kuin muualla keskustassa.

Uusien, viimeisimmän puolivuotisjakson

aikana alkaneiden sopimusten vuokra-

tasoista lasketut tunnusluvut ovat kuiten-

kin laskeneet kahtena peräkkäisenä puoli-

vuotisperiodina. Puolivuotisaineistojen

vuokratasot vaihtelevat kuitenkin paljon

sen mukaan millaisilta liiketilapaikoilta ja

kuinka isoista tiloista sopimuksia on alka-

nut. Uusimman periodin vuokrien tun-

nusluvuista esim. keskiarvo ja yläkvartiili

olivat kuitenkin edelleen pidemmän ajan

vertailussa keskimääräistä tasoa jonkin

verran korkeampia. Parhailla liiketilapai-

koilla vuokratasot ovat usein jopa yli kak-

sinkertaiset ydinkeskustan liiketilojen kes-

kimääräiseen vuokratasoon nähden ja

näiden prime-tilojen vuokrien nousu on

jatkunut edelleen. Tyhjän liiketilan määrä

on ydinkeskustassa laskenut viimeisen

vuoden aikana ja tilojen käyttöasteet olivat

erittäin korkealla, yli 97 prosentin tasolla.

Liiketilavuokrien kehityksen odotetaan

jatkuvan edelleen noususuuntaisena,

mutta odotukset vuokrien kehityksestä

ovat kuitenkin selvästi maltillisemmat

kuin syksyllä 2010. Tarkastelujaksolla al-

kaneiden uusien liiketilasopimusten me-

diaanipinta-ala oli 116,8 m2, eli sopimuk-

sia on alkanut pitkän aikavälin tarkastelus-

sa keskimääräistä tasoa selvästi isommista

tiloista.

Ydinkeskustan uusien liiketilasopi-

musten vuokrien tunnusluvut olivat ydin-

keskustan vallitsevia vuokria pitkästä ai-

kaa hieman alhaisemmat, mikä kuitenkin

selittyy pitkälti aineiston vaihtelulla. Eten-

kin ydinkeskustan katutason parhaiden

paikkojen liiketilojen vuokrakehitys on jat-

kunut vakaana. Sopimuksia alkoi viimei-

sen puolen vuoden aikana ydinkeskustas-

sa 42 kpl, mikä on keskimääräistä tasoa

jonkin verran enemmän. Ydinkeskustan

uusien sopimusten mediaanivuokra syk-
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� Taulukko 3. Toimistotilojen uudet vuokrat, €/m2/kk, Helsingissä eri alueilla ajalla 3/2011–8/2011

Lukumäärä Keskiarvo Mediaani Kvartiiliväli Alakvartiili Yläkvartiili

Indeksialue 77 25,06 25,30 4,92 23,00 27,92
Kluuvi 70 24,60 24,19 4,83 22,00 26,83
Kaartinkaupunki 18 24,61 24,77 3,74 22,84 26,58
Kamppi 21 21,35 21,00 5,81 18,37 24,17
Sörnäinen 20 14,49 15,10 3,45 13,10 16,55
Muu Helsinki 235 15,05 14,55 6,14 11,86 18,00

� Taulukko 4. Toimistotilojen uusien sopimusten mediaanivuokrat, €/m2/kk, keskeisillä alueilla ajalla
3/2004–8/2011

Aika Indeksialue Kluuvi Kamppi Sörnäinen

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
9/10–2/11 23,6 23,6 18,9 14,1
3/11–8/11 25,3 24,2 21,0 15,1



syllä 2011 oli 57,34 €/m2/kk, mikä oli jopa

33 prosenttia vuotta aiempaa alempi taso.

Myös muut tunnusluvut olivat vuotta

aiempaa tarkasteluajankohtaa selvästi al-

haisemmat. Syksyn 2010 aineistossa uusia

sopimuksia oli kuitenkin alkanut keski-

määrin paremman mikrosijainnin tiloista

ja myös tilakoko oli pienempi, mikä osal-

taan selittää tunnuslukujen rajua laskua.

Neliövuokrien vaihtelu oli syksyllä 2011

kvartiilivälillä mitattuna 48,57–101,90

€/m2/kk, johon väliin mahtuu siis 21 al-

kanutta sopimusta. Uusien vuokrien ha-

jonta on ollut selvästi pienempi kuin vuot-

ta aiemmin. Ydinkeskustan uusien vuokri-

en mediaani oli vallitsevien vuokrien me-

diaania noin 18 prosenttia alhaisempi syk-

syllä 2011, mutta yläkvartiili ja keskiarvo

puolestaan suurin piirtein samalla tasolla

vallitsevien vuokrien kanssa.

Ydinkeskustan (ykkösalueen) ulkopuo-

lisella Helsinginniemellä uusia liiketi-

lasopimuksia on alkanut 34 kappaletta,

mikä on 10 sopimusta vähemmän kuin

vuotta aiemmin. Aivan ydinkeskustan ul-

kopuolella liiketilavuokrat ovat tunnuslu-
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Ykkösalueen kartta

� Taulukko 5. Liiketilojen uudet vuokrat, €/m2/kk, Helsingissä eri alueilla ajalla 3/2011–8/2011

Lukumäärä Keskiarvo Mediaani Kvartiiliväli Alakvartiili Yläkvartiili

Ykkösalue 42 79,27 57,34 53,34 48,57 101,90
Ykkösalueen ulkopuolella 34 34,15 30,90 23,98 21,55 45,53
Helsinginniemellä
Muu Helsinki 138 19,22 16,74 11,99 12,00 23,99

� Taulukko 6. Liiketilojen uusien sopimusten mediaanivuokrat, €/m2/kk, alueittain ajalla 9/2002–8/2011

Aika Ykkösalue Muu Helsinginniemi1 Muu Helsinki (ei Itäkeskus)2

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
9/10–2/11 69,1 26,1 14,8
3/11–8/11 57,3 30,9 16,7

1Helsinginniemi on tässä määritelty suppeasti: Eira, Kaartinkaupunki, Kaivopuisto, Katajanokka, Kluuvi, Kamppi, Kruununhaka, Punavuori ja
Ullanlinna.
2 Muu Helsinki ei sisällä kaupunginosaa 457 (Itäkeskus) tässä tarkastelussa



kujen valossa nousseet selvästi viimeisen

vuoden aikana. Uusien liiketilasopimus-

ten mediaanivuokra oli viimeisimmällä

tarkastelujaksolla 30,90 €/m2/kk, eli jopa

yli 30 prosenttia vuotta aiempaa tasoa kor-

keampi. Uusien vuokrien yläkvartiili oli

myös noussut melkein 20 prosenttia ollen

45,53 €/m2/kk syksyllä 2011 .

Muualla Helsingissä uusia liiketilojen

vuokrasopimuksia oli alkanut 138 kpl eli

paljon enemmän kuin vuotta aiemmin,

jolloin niitä alkoi 87 kpl. Mediaanivuokra

muun Helsingin liiketiloissa oli syksyllä

2011 yli 20 prosenttia korkeampi kuin

vuotta aiemmin. Täytyy kuitenkin muis-

taa, että myös muun Helsingin liiketilojen

uusien vuokrien aineistot voivat vaihdella

hyvinkin paljon eri periodien välillä, mikä

vaikuttaa tunnuslukujen vertailukelpoi-

suuteen.
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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,

Sofiankatu 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

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 Helsinginniemi

Seuraavat kaupunginosat:

Eira, Kaartinkaupunki, Kaivopuisto,

Katajanokka, Kluuvi (osittain), Kamppi

(pääosin), Kruununhaka, Punavuori ja

Ullanlinna

Muu Helsinki

Periaatteessa kaikki muut alueet paitsi

edellä mainitut alueet ja Itäkeskus



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 yri-

tysten, yhteisöjen taikka julkisen sektorin

sisäisiä vuokrasopimuksia. Hoitovastik-

keettomat vuokrat on muutettu brutto-

vuokriksi lisäämällä niihin hoitovastiketta

tilatyypeittäin seuraavasti: liiketilat 3,79

€/m2/kk, toimistotilat 3,43 €/m2/kk, varas-

totilat 1,65 €/m2/kk ja teollisuustilat 2,36

€/m2/kk.

KTI:n toimistotilojen markkina-aineis-

to Helsingistä syyskuulta 2011 käsittää

3 375 toimistotilaa, joiden yhteenlaskettu

pinta-ala on noin 1 769 500 milj. m2. Liike-

tiloja markkina-aineistossa on 2 371 kap-

paletta, ja niiden pinta-ala yhteensä on

noin 835 800 m2. Tuotannollisia tiloja on

2 104 kappaletta ja niiden pinta-ala on yh-

teensä noin 761 550 m2.

Toimitilamarkkinoiden analysoinnin

peruslähtökohtana on vuokrasopimusai-

neiston jakaminen osamarkkinoihin. Täs-

sä raportissa jaottelu tehdään käyttötar-

koituksen ja sijainnin mukaan. Aineistot

esitetään perustaulukoissa ydinkeskustan

osamarkkinoilta myös kokoluokittain.

Käytettävät neljä kokoluokkaa ovat 0–49

m2, 50–199 m2, 200–499 m2 ja yli 500 m2.

Kokoluokittainen jaottelu on käytännössä

vakiintunut, ja sen avulla on ollut mahdol-

lista löytää selkeitä alueellisia osamark-

kinoita. Kokoluokkia tarkasteltaessa on

muistettava, että yksiselitteistä yhteyttä

toimitilan koon ja vuokratason välillä ei

ole olemassa, vaan joillakin alueilla ja/tai

käyttötarkoituksissa tiettyyn kokoluok-

kaan kuuluvat toimitilat ovat kalliimpia

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 2010, syys-

kuu 2009, syyskuu 2008, syyskuu 2007.

Tunnuslukuja ei ole esitetty aivan kaikilta

osamarkkinoilta vuosina 2007–2010, koska

vuokra-aineistoa on ollut joko liian vähän,

tai osamarkkinoilla aineiston rakenne on

muuttunut liikaa verrattuna vuoteen 2011.

Niiltä liike- ja toimistotilojen osamark-

kinoilta, joilta vallitseva vuokrataso on esi-

tetty taulukoissa kokoluokittain vuonna

2011, aikaisempien vuosien kokoluokittai-

set tilastot löytyvät Helsingin kaupungin

tietokeskuksen tutkimuksia sarjassa

1993:3, 1994:2 ja 1995:9, 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, 2008:5, ja 2011:4. Myös vuosien

2009 ja 2010 taulukkotilastot on saatavissa

Tietokeskuksesta.

Vuokratasojen eri vuosien vertailu on

jossain määrin ongelmallista, koska ai-

neistojen määrät ovat usein muuttuneet

huomattavasti vuosittain. Yleisohjeena

voidaan pitää sitä, että aineistomäärän

muuttuessa yli 15 prosenttia, aineistoon

on tullut lukuisia uusia kohteita edelliseen

vuoteen verrattuna, ja vertailuun tulee

suhtautua suurella varovaisuudella.

Aluejaottelu noudattaa Helsingin viral-

lista kaupunginosajakoa. Kaupungin-

osajaottelun yhtenä ongelmana on kau-

punginosarajojen kulkeminen keskellä ka-

tua. Tällöin kadun eri puolella olevat toi-

mitilat tilastoituvat eri kaupunginosiin.

Tämä on kuitenkin monissa tapauksissa

toimitilamarkkinoidenkin jaottelun kan-

nalta perusteltua. Teknisesti tietokannasta

on mahdollista tehdä erityyppisiä alueja-

otteluja kadun ja jopa kadunnumeron

tarkkuudella.

Tunnuslukuja tulkittaessa on myös syy-

tä pitää mielessä tilastollisen tarkastelun

rajoitukset. Kukin toimitila on yksilöllinen

tuotannontekijä, jonka vuokra määräytyy

monien tilakohtaisten tekijöiden kuten

asiakasvirtojen, rakennuksen ja alueen

imagon, tilan kunnon ja soveltuvuuden

pohjalta.
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