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Global environment is currently changing at an increasingly rapid pace. For example, dig-
italization, urbanization and globalization are megatrends that create an actively chang-
ing environment and thereby challenges our old methods and structures. The prevailing 
situation is comprehensive, and not limited to a certain industry or market. 
 
Due to the nature of the real estate industry, the value creation in real estate sector has 
traditionally been connected to the rental cash flow and increases in property value. Var-
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environment will constantly offer new ways for developing and promoting business op-
portunities. 
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grown to be a global business innovation over the past decades. This Master´s thesis is 
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and real estate markets are highlighted. In empirical section, sensitivity analysis and prof-
itability review were conducted for those two options to arrange the premises for a co-
working space.  
 
As a result, several occupancy rate requirements was counted for a case-concept in differ-
ent entities. According to the results, conclusion is that buying a property is more profit-
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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen tausta 

 

Suomalainen yhteiskunta on muuttunut sadassa vuodessa agraariyhteiskunnasta jälkiteol-

liseksi kulutusyhteiskunnaksi. Lyhyellä aikavälillä talouden kehitys on elänyt suhdanteiden 

mukaan, mutta pitkällä aikavälillä toimintaympäristöä ovat muokanneet megatrendit, jotka 

ulottuvat yli tavanomaisten suhdannevaihteluiden. Näyttää siltä, että muutos tulee jatkumaan 

myös tulevaisuudessa. 

 

Kansallisen säännöstelytalouden aikaan megatrendit olivat enimmäkseen kansallisia. Mark-

kinoiden vapauduttua myös kansantalouteen vaikuttavat megatrendit ovat muuttumassa glo-

baaleiksi. Megatrendien määritelmä riippuu paljolti määrittelijästä, mutta esimerkiksi 

SITRA (2017) nostaa esiin pohjoismaisen mallin kannalta merkityksellisiä megatrendejä, 

jotka käsittelevät työtä, toimeentuloa, demokratiaa, osallisuutta sekä kasvua ja edistystä.  

 

Globaalit megatrendit vaikuttavat myös toimitilamarkkinoihin. Perinteisten toimitilamallien 

ja tarjonnan rinnalle on tullut uusia konsepteja, kuten Yhdysvaltalainen co-working -kon-

septi WeWork, jonka markkina-arvo ylitti 2017 vuoden loppupuolella 20 miljardin dollarin 

rajapyykin ilman yhtäkään taseeseen kirjattua kiinteistöomistusta. Kyseinen konsepti on 

vuoden 2010 jälkeen levittäytynyt yli 50 eri maahan ja yhteensä 180 eri sijaintiin. (Forbes, 

2018; WeWork, 2018) Kiinteistöala on usein nähty suhteellisen stabiilina muihin toimi-aloi-

hin verrattuna, mutta mikä on mahdollistanut tämän WeWorkin räjähdysmäisen markkina-

arvon kasvun?  

 

Maailma muuttuu jatkuvasti kiihtyvällä tempolla eikä muutos rajoitu ainoastaan tiettyyn 

alaan, vaan muutos on kokonaisvaltainen ja laaja-alainen ilmiö, joka on luonteeltaan niin 

teknologinen, taloudellinen, sosiaalinen, kulttuurillinen, poliittinen kuin geopoliittinenkin 

(Toivonen, 2011) Aiemmin tietotyö on pääosin järjestetty kiinteästi ja keskitetysti toimisto-

tilassa, mutta globalisaation, kehittyneen informaatio- ja tietoliikenneteknologia myötä eri-

tyisesti tietotyön sisältö on muuttunut pysyvästi. Muutoksen myötä on syntynyt uusia työn-

tekemisen tapoja, kuten etätyö, hajautettu työskentely ja virtuaalityö. Tänä päivänä työnha-

kijalla on useampia vaihtoehtoja järjestää työntekonsa niin ajan kuin paikankin suhteen. Ke-

hityksen myötä erityisesti paikkaan sidottu työnteko on vähentynyt ja henkilökohtainen va-

linnanvapaus on luonut yritysten organisaatioihin muutoksia. 

 

Lukuisilla eri aloilla toteutetun innovaatiotutkimuksen perusteella yritysten on pyrittävä lii-

ketoimintaympäristössään jatkuvasti innovoimaan uusia vastineita vaihtuviin asiakastarpei-

siin. Muuttuvien asiakastarpeiden ohella yritysten on pystyttävä hyödyntämään teknologian 

kehityksen, markkinoiden muutosten sekä uuden tyyppisten liiketoimintamallien tarjoamia 

mahdollisuuksia. (Baregh et. al., 2009.) Taloustieteilijät ovat puolestaan nähneet innovaatiot 

talouden keskeisimpänä käyttövoimana ja pääasiallisena tekijänä liiketoiminnan kasvussa 

(Solow, 1956; Scherer, 1982). WeWork –konsepti edustaa yhtä sadoista co-working –kon-

septeista, joista on 2000-luvulla tullut vauhdilla maailmanlaajuinen ilmiö ja uusi vastine toi-

mitilamarkkinoiden muuttuneeseen kysyntään. Tutkimuksen edetessä esittelen lähemmin 

muun muassa sitä, mitä nämä co-working –ilmiön myötä markkinoille tulleet konseptit pi-

tävät sisällään ja mikä on mahdollistanut niiden maailmanlaajuisen levittäytymisen. 
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Kiinteistösijoittajan vaihtoehdot arvon luomiseksi ovat kiinteistöalan stabiilista luonteesta 

johtuen pääosin sidottuna kohteen käyttöarvon kautta saatavaan kassavirtaan sekä vaih-

danta-arvon nousuun (Shilling, 2002; Wyatt, 2013). Arvon muodostuksen kehittämisen 

avulla pyritään nyt ja tulevaisuudessa luomaan uusia palveluita ja kehittämään liiketoimin-

nan malleja, jotka omalta osaltaan edesauttavat yrityksen kilpailukykyä sekä luovat asiak-

kaille mielikuvaa brändistä. (Abraham, 2004) Uudet trendit sekä muuttuvat olosuhteet luovat 

jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kehittää kiinteistösijoitusliiketoimintaa. Suomessa, kuten 

myös muualla maailmassa, on ollut käytössä jo yli 10 vuoden ajan erilaisia co-working –

konsepteja, mutta siitä huolimatta edelleen avataan kiintyvällä tahdilla uusia voittoa tavoit-

televia toimipisteitä tämän ilmiön ympärille.  

 

Co-working –konseptiin sijoittavalla taholla, joka toimii samalla konseptin operaattorina, on 

kaksi vaihtoehtoa järjestää toimitila liiketoiminnalleen: hän voi joko vuokrata tai ostaa kon-

septin vaatimat toimitilat. Helsingissä tällä hetkellä toimivien konseptien taustalla on sekä 

suuria toimitilarakennukset omistavia kiinteistösijoitusyhtiöstä kuin myös tiloja vuokraavia 

yksittäisiä yrittäjiä ja kehittäjiä. Voittoa tavoittelevan liiketoiminnan yhteydessä sijoittajan 

kannalta merkityksellistä on se, kumpi näistä vaihtoehdoista on liiketoiminnan kannalta ra-

tionaalisempi vaihtoehto.  

1.2 Tutkimuskysymykset, tavoitteet ja rajaus 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kiinteistösijoittamista, arvon käsitettä, kiinteistön arvioin-

nin menetelmiä ja kiinteistömarkkinoita sekä tutustutaan co-working -ilmiön lisäksi erilais-

ten konseptien ominaisuuksiin. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä tietoa käsiteltävästä ai-

heesta sijoittajille, omistajille ja vuokraajille erityisesti tutkimusta varten luodun case-kon-

septin kannattavuustarkastelun myötä.  

 

Tämä työ on rajattu Suomen markkinoihin. Tutkimuksen empiirisen osion tarkastelun maan-

tieteellisenä rajauksena on Helsingin keskusta. Konseptien ominaisuuksien puolesta tarkas-

telu rajautuu pääkaupunkiseudun co-working –konsepteihin. Tilatyypiltään tutkimuksessa 

tarkastellaan toimistotiloja. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty muun muassa kiinteistösi-

joittamisen rahoitus, tonttien omistussuhteet sekä muut toimitilatyypit. Myöskään kiinteis-

tön ostoprosessia, ylläpidon näkökulmaa eikä sopimusteknisiä asioita käsitellä tässä työssä 

tarkemmin. 

 

Sijoittamista tarkastellaan sijoittajan näkökulmasta suorana kiinteistösijoittamisena kiinteis-

töihin. Suoralla kiinteistösijoittamisella voidaan tarkoittaa myös sijoittamista, jossa sijoituk-

sen kohteena ovat osakkeet tai asunto-osuuskunta. (Sanastokeskus TSK ry, 2012) 

 

Tutkielman tavoitteet ja rajaukset huomioiden voidaan tutkimuskysymykset esittää seuraa-

vasti: 

 

 

i. Mihin tarpeeseen, miksi ja milloin co-working –konseptit on kehitetty? 

 

ii. Onko sijoittajan perusteltua omistaa tarjoamansa co-working -tilan toimitilaraken-

nus tilan vuokraamisen sijaan? 
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1.3 Tutkielman rakenne ja käytetyt menetelmät 

 

Tämä diplomityö koostuu kahdesta osasta, kirjallisuuskatsauksesta sekä empiirisestä tutki-

muksesta. Kirjallisuuskatsaus käsittää luvut kaksi ja kolme, joiden avulla vastataan ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen. Näissä luvuissa esitetään aiheen kannalta merkittäviä käsit-

teitä ja teorioita, jotka ovat peräisin aihetta käsittelevistä tieteellisistä artikkeleista, julkai-

suista sekä soveltuvista elektronisista lähteistä. Empiirisessä osiossa, joka vastaa toiseen tut-

kimuskysymykseen, kerätään analysoitavaksi dataa muun muassa kiinteistötransaktioista, 

vuokramarkkinoista sekä pääkaupunkiseudulla sijaitsevista co-working –konsepteista. Em-

piirisessä osiossa hyödynnetään myös kirjallisuuskatsauksessa esitettyä sisältöä. Tutkimuk-

sen neljännessä luvussa tarkastellaan tuottorakennetta ja kannattavuutta. Luvussa hyödyn-

netään laskennan ja analyysien yhteydessä teoria-osioissa esitettyjen menetelmien lisäksi eri 

muuttujien herkkyystarkastelua. 

 

Tieteellinen tutkimus voidaan toteuttaa esimerkiksi kokeellisena, laadullisena tai määrälli-

senä tutkimuksena eivätkä nämä erilaiset lähestymistavat sulje toisiaan pois. (Hirsjärvi et. 

al., 2007) Tämä tutkielma toteutettiin päätutkimuskysymyksen osalta luonteeltaan määrälli-

senä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. Kvantitatiivisen tutkimuksen avulla saadaan kartoi-

tettua olemassa olevaa tilannetta, mutta ei pystytä perusteellisesti selvittämään tutkittavien 

asioiden syitä. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa edellytetään riittävän suurta ja edustavaa 

otoskokoa, jotta tuloksista saataisiin mahdollisimman luotettavia. Asioita kuvataan pääosin 

numeeristen suureiden avulla ja sitä kautta voidaan selventää eri asioiden tai ominaisuuksien 

välisiä riippuvuussuhteita tai tutkittavassa ilmiössä tapahtuneita muutoksia. (Heikkilä, 

2014.) 
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2 Kiinteistösijoittaminen ja toimitilamarkkinat 
 

Kiinteistö on kiinteistörekisteriin merkittyjen maan tai vesialueen omistuksen yksikkö siihen 

kuuluvine rakennuksineen, etuuksineen ja rasitteineen (Vitikainen, 2014; Sanastokeskus 

TSK ry, 2012). Maanomistuksen keskeisimpänä käsitteenä se on samalla vaihdannan, va-

kuuksien ja maankäytön perusyksikkö. Kiinteistön käyttöikää ajatellen omaisuusosina on 

tärkeä erotella erityisesti rakennus ja tontti toisistaan (Vitikainen, 2014). Ominaisuuksiltaan 

kiinteistöt ovat myös keskenään heterogeenisiä, eikä kahta täysin samanlaista kiinteistöä ole 

olemassa, vaan ne eroavat toisistaan vähintäänkin sijaintinsa suhteen (Shilling, 2002). 

 

Tässä tutkimuksen teoriaosioon kuuluvassa luvussa tutustutaan ensin kiinteistösijoittami-

seen sekä arvon - ja innovaation käsitteisiin. Tämän jälkeen luodaan katsaus kiinteistöarvi-

oinnin menetelmiin ja kiinteistömarkkinoihin.  

2.1 Kiinteistösijoittaminen 

 

Kiinteistöt ovat sijoitusmarkkinoilla yksi varallisuuden laji osake-, korko- ja muiden sijoi-

tusvaihtoehtojen rinnalla (Olkkonen et al., 1997). Kun pääomaa sidotaan kiinteistöön tai sen 

osaan voiton tai muun hyödyn saamiseksi puhutaan kiinteistösijoittamisesta.  Käsite voidaan 

jakaa edelleen suoraan ja epäsuoraan kiinteistösijoittamiseen. Suoralla kiinteistösijoittami-

sella tarkoitetaan sijoittamista, jossa sijoituksen kohteena on kiinteistö, osakkeet tai asunto-

osuuskunta ja epäsuoralla kiinteistösijoittamisella taas välillisesti sijoittamista kiinteistösi-

joitusyhtiöön tai rahastoon (Sanastokeskus TSK ry, 2012). Kiinteistösijoittamisen perusaja-

tuksena on tuottaa sijoittajalle lisäarvoa vakaan kassavirran tai mahdollisen arvonnousun 

myötä (KTI, 2017; Miles & McCue, 1984). 

 

Sijoituksena kiinteistö on epälikvidi verrattuna vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin, eikä kiin-

teistön realisointiprosessi ole yhtä vaivaton kuin esimerkiksi likvidointi arvopapereiden yh-

teydessä. Tämä johtuu sijoitusten yksikkökoosta, asiakkaiden vähäisestä määrästä sekä kor-

keasta hinnasta. Suuremmasta yksikkökoosta huolimatta vieraalla pääomalla voidaan tehos-

taa suoraa kiinteistösijoittamista ja velkarahoituksen vipuvaikutuksen avulla voidaan saa-

vuttaa pienemmälle alkupääomalle suurempaa tuottoa. Kiinteistösijoitukset nähdään sen 

ominaisuuksista johtuen usein pitkäaikaisina sijoituksina ja niitä on pidetty myös keinona 

suojata pääomaa inflaatiolta. Kohdemaasta riippuen kiinteistösijoittamisella on vaihtoehtoi-

siin sijoitusmuotoihin verrattuna laajemmat mahdollisuudet verosuunnitteluun sekä sijoituk-

sen kehittämiseen. (Eldred, 2012; Miles & McCue, 1984.)  

2.2 Arvon määritelmä ja asiakkaan kokema arvo 

 

Käsitteenä arvo on taloustieteissä paljon käytetty, mutta vaikeasti määriteltävä, asiayhtey-

destä riippuvainen ja subjektiivinen käsite. (Ramsay, 2005) Termiä käytetään eri aloilla hy-

vin vaihtelevasti ja sen käyttö aiheuttaa usein sekaannusta. Kiinteistöliiketoiminnan yhtenä 

perusajatuksena on yrityksen tai organisaatio arvon tarjoaminen asiakkaille, jonka kautta 

yritys tai organisaatio luo arvoa itselleen. Arvona ja sitä kautta arvokkaana voidaan nähdä 

esimerkiksi resurssi tietyssä rajatussa markkinassa, joka edesauttaa asiakkaan tarpeiden en-

tistä parempaa tyydyttämistä. Asiakkaan näkökulmasta arvo on tyypillisesti koettujen hyö-
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tyjen ja uhrausten välinen kompromissi (Ramsay, 2005; Bowman & Ambrosini, 2000; Si-

ponen et al., 2010) ja arvo voi itsessään edustaa hypoteettista tai kuvitteellista hintaa, jolla 

myyjä ja ostaja todennäköisemmin tekevät kaupan tavarasta tai palvelusta (Viitanen, 2011). 

 

Arvon luonnin näkökulmasta on tärkeä havainnoida, mitä aineellista tai aineetonta hyötyä 

asiakkaat tavoittelevat palvelun tai tuotteen avulla, jotta palvelun toteuttamistapa ja sisältö 

voidaan muotoilla asiakkaan näkökulmasta arvoa tuottavaksi (Jaakkola et. al., 2009). Tar-

peita voidaan myös erotella toisistaan, jotta asiakkaan kokemaa arvoa voidaan ymmärtää 

paremmin. Kano-malli on arvon luontia havainnollistava malli, jossa on luotu viisi eri ulot-

tuvuutta. Tässä mallissa tarpeet ovat nimetty: (1) viehättävä, (2) yksiulotteinen, (3) pakolli-

nen, (4) yhdentekevä sekä (5) vastakohtainen. Viehättävä luo tyydytystä, mutta ei aiheuta 

negatiivisia reaktioita, mikäli sitä ei saavuteta – asiakas ei suoranaisesti siis odota näitä omi-

naisuuksia. Yksiulotteiset laatuominaisuudet ovat ideologialtaan selkeästi mitä enemmän, 

sitä parempi -tyyppisiä ominaisuuksia. Vastakohtaiset ominaisuudet ovat yksiulotteisten ta-

paan mitattavissa samalla tavalla, mutta mitä enemmän vastakohtaisia ominaisuuksia on, 

sitä tyytymättömämpi asiakas on. Pakolliset ominaisuudet oletetaan taas saatavan automaat-

tisesti ja niiden puuttuminen aiheuttaa tyytymättömyyttä. Viimeisenä ulottuvuutena yhden-

tekevät ominaisuudet ovat nimensä mukaisesti ominaisuuksina yhdentekeviä, eivätkä täten 

aiheuta tyytyväisyyttä eikä tyytymättömyyttä. Näiden tarpeiden kehityssuunnat suhteessa 

tyytyväisyyden tasoon ovat luettavissa seuraavista koordinaatistoon sijoitetuista kuvaajista. 

(Jylhä & Junnila, 2012.) 

 

 
Kuva 1. Kano-malli (Jylhä & Junnila, 2012, s.9) 

Kiinteistöliiketoiminnassa asiakkaalle luotava arvo voi helposti sekoittua asiakkaan tyyty-

väisyyteen ja tyytymättömyyteen. Kano-mallin avulla kuitenkin havaitaan, että vaikka asia-

kas olisikin tyytyväinen, niin se ei automaattisesti tarkoita, että asiakkaan kokeman arvon 

määrä olisi kasvanut. 

2.3 Innovaation määritelmä ja innovaatiot arvon luonnissa 

 

Innovaatio on keksintö, hyödyke, palvelu tai käytäntö, jolla yksilö tai yhteisö kokee olevan 

uutuusarvoa. (Rowley et. al., 2011) Tutkimuskirjallisuudessa innovaation määritelmä kattaa 

näkökulmasta riippuen hyvin monipuolisesti erilaisia uudistuksia. Yhtenä jaotteluna inno-

vaatiot voidaan jakaa markkinoiden näkökulmasta liiketoimintavaikutusten mukaan inkre-

mentaaleihin ja radikaaleihin innovaatioihin.  Inkrementaalisella innovaatiolla tarkoitetaan 

parannuksia jo olemassa oleviin tuotteisiin ja palveluihin ja ne perustuvat usein yritysten 
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nykyisiin liiketoimintamalleihin ja prosesseihin.  Radikaaleilla innovaatioilla puolestaan tar-

koitetaan poikkeuksellisen merkittäviä uudistuksia, jotka tuovat mukanaan jotain täysin 

uutta ja vaativat tullessaan liiketoiminnan prosesseiden sekä organisaatiorakenteiden muut-

tamista. Radikaalien innovaatioiden on nähty usein muuttavat myös merkitsevästi vallitse-

vaa markkinatilannetta. (Ettlie, et.al, 1984; Baregh et. al., 2009.) 

 

Käsitteellisestä näkökulmasta tarkasteltuna innovaatio on erimerkityksinen idean ja keksin-

nön kanssa. Innovaatiosta voidaan puhua siinä vaiheessa, kun idea tai keksintö kaupalliste-

taan ja mahdollistetaan sen markkinoille levittäytyminen. Kaupallistaminen ja liiketoimin-

nan luominen edellyttävät käytännön toimia, jotta idea tai keksintö voidaan nähdä innovaa-

tiona. Uutuusarvo on tärkein innovaation ominaisuus, eikä idean tai keksinnön iällä ole suo-

ranaista merkitystä. Sen sijaan merkitystä on sillä, miten yhteisö tai yksilö kokee esimerkiksi 

palvelun uutuutena. (Rowley et. al., 2011; Ståhle et. al., 2004) Innovaatio voidaan nähdä 

jakautuvan kuvan 2 mukaisesti kolmeen osatekijään: ideaan, toteutukseen sekä arvon luomi-

seen (Ståhle et. al., 2004): 

 
Kuva 2.  Innovaation osatekijät (mukaillen Ståhle et. al., 2004) 

Kirjallisuudessa innovaatioita on jaettu niiden vaikutusten laajuuden ohella myös monen 

muun ominaisuuden perusteella. Jaottelun perusteena on käytetty muun muassa innovoinnin 

kohdetta ja sitä kautta muodostettu neljä eri luokkaa innovaatioille: tuoteinnovaatiot, pro-

sessi-innovaatiot, markkina- sekä organisaatioinnovaatiot. Tuote- ja prosessi-innovaatioissa 

luodaan nimensä mukaisesti uusia tuotteita, palveluita tai prosesseita, joilla pyritään tyydyt-

tämään asiakkaiden muuttuneita tarpeita tai pyritään hankkimaan uusia asiakkaita.  Mark-

kina-innovaationa voidaan puolestaan nähdä esimerkiksi yritystä palvelemaan luotu uusi 

markkinointimenetelmä tai markkinointikanava. Organisaatioinnovaatiot liittyvät puoles-

taan nimensä mukaisesti yrityksen tai muun tahon johtamiseen sekä toimintatapojen ja or-

ganisaatiorakenteiden muutoksiin. (Rowley et. al., 2011; Boer & During, 2001.) 

 

Markku Vesa (2014) on kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioita käsittelevässä väitöskirjas-

saan todennut, että innovaatiotoiminta on alan yrityksissä pääsääntöisesti strategialähtöistä 

eikä kilpailuetujen kehittäminen uudelle tasolle ole ollut keskiössä. Tutkimuksen mukaan 

kiinteistöalalla tehdään paljon tutkimustyötä, mutta innovaatioiden aihiot jäävät usein hyö-

dyntämättä ja samansuuntaista aktiivisuutta on todettu ilmentyvän myös muualla maail-

massa. Kajanderin (2016) mukaan kiinteistö- ja rakennusalaan liittyvillä ominaispiirteillä on 

osittain merkitystä innovaatioprosesseihin sekä taloudellisiin kannustimiin. Kiinteistön hal-

linnan näkökulmasta arvoketjun moniulotteisuus aiheuttaa sen, että sidosryhmien taloudel-

liset motivaattorit poikkeavat toisistaan, mikä puolestaan jarruttaa innovaatiotoimintaa ylei-

sellä tasolla. Kehitysideasta riippuen keksinnön toteuttaminen kaupalliselle tasolle asti vaatii 

yhteisen motivaation ja yhteisten näkemysten löytämisen eri osapuolten väliltä erityisesti 

voittojen ja hyötyjen jakamisen näkökulmasta. Tähän liittyen on todettu myös kiinteistöihin 

liittyvän suuren vastuun ja pitkän elinkaaren vaikuttavan yleisellä tasolla innovaatiohaluk-

kuuteen (Vesa, 2014). 
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2.4 Kiinteistön taloudellisen arvonmäärityksen menetelmät 

 

Euroopan Unioni julkaisi vuonna 2001 tilinpäätösdirektiivin 2001/65/EY, jonka mukaan 

2005 alkaen kaikkia säännellyillä markkinoilla julkisesti noteerattuja yhtiöitä velvoittaa 

EU:n alueella tilinpäätösten laadinnassa Kansainväliset kirjanpito - ja tilinpäätösstandardit 

(IAS ja IFRS). Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2013/34/EU myötä sisältöä 

on sittemmin päivitetty ja voimassa olevan standardien mukaan käypä arvo tulee johtaa 

markkina-arvon perusteella niiden rahoitusvälineiden osalta, joille on olemassa luotettavat 

markkinat. Direktiivi koskee vain pörssilistattuja yhtiöitä, mutta Suomessa on pyritty siitä 

huolimatta kiinteistösijoitustoiminnassa sekä julkisen talouden pidossa siirtymään tämän di-

rektiivin mukaiseen arvostusmenettelyyn. Vakuutussopimuslakiin 543/1994 ja Maakaareen 

1995/540 pohjautuen erilaiset rahoitus- ja vakuutuslaitokset tarvitsevat kuitenkin kiinteistön 

arviointia direktiivistä huolimatta. (EUR-Lex, 2013; Haahtela, 2013.) 

 

Kansainvälisten arviointistandardien (IVS 2007) mukaan kiinteistöarviointia voidaan lähes-

tyä kolmen päänäkökulman kautta, jotka ovat kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä 

ja kustannusarvomenetelmä. Yleisiin arviointiperiaatteisiin kuuluvat seuraavat vertailuteki-

jät: sijainti, fyysiset ominaisuudet, taloudelliset ominaisuudet, irtain omaisuus, käyttötarkoi-

tus, luovutetut kiinteistöoikeudet, rahoitusehdot, kaupanteon olosuhteet, kiinteistön hankin-

nan jälkeiset kustannukset sekä markkinaolosuhteet. (Viitanen, 2011.) 

2.4.1 Kiinteistön arvo 

 

Kiinteistön arvo, kuten arvo ylipäätään, pohjautuu hyödykkeen kykyyn tyydyttää tarpeita ja 

tarpeita voi kiinteistötyypistä riippuen olla lukuisia erilaisia saman kiinteistön sisällä. Ylei-

simpiä näistä ovat asumisen, toimitilojen sekä logistiikan tarpeet, joiden alta löytyy erilaisia 

arkeen ja liiketoimintaan liittyviä, eriteltäviä sekä kiinteistöön liitettäviä tarpeita. Kiinteistön 

arvo muodostuu fyysisten ominaisuuksien lisäksi subjektiivisesti erilaisten ihmisten arvos-

tuksien kautta sen kyvystä tyydyttää erilaisia tarpeita (Siponen et al., 2010; Wyatt, 2013; 

Olkkonen et al., 1997). Kiinteistön arvon voidaan itsessään nähdä koostuvan kahdesta eri-

laisesta arvosta; käyttö- ja vaihtoarvosta (Wyatt, 2013). 

 

Kiinteistön arvon käsite on jaettavissa myös tarkastelunäkökulmasta ja tarpeesta riippuen 

(Wyatt, 2013). Seuraavaksi on esitetty muutamia yleisimpiä kiinteistöalalla käytettyjä arvon 

käsitteitä sekä niiden määritelmät. 

 

Kiinteistön kirjanpitoarvo ilmoitetaan vuosittain yrityksen tilinpäätöksessä (Olkkonen et al., 

1997). Tilinpäätös on yrityksen tilikaudelta tehtävä laskelma, joka selventää yrityksen tu-

loksen ja varallisuusaseman. Suomen kirjanpitolain mukaan tilinpäätöksestä tulee ilmetä tu-

loslaskelma ja tase liitteineen, rahoitustiedot sekä toimintakertomus. (Kinnunen et. al., 2002) 

Tilinpäätöksen taseen vastattavaa puolella tulee olla määritettynä kiinteälle omaisuudelle 

arvot (Olkkonen et al., 1997). Kiinteä omaisuus on kiinteistöä laajempi käsite ja siihen lue-

taan muun muassa omistusoikeus kiinteistöön tai sen osaan, kuten määrä-alaan (Vitikainen, 

2014). Aikaisemmin kirjanpitoarvo määritettiin lisäämällä hankintahintaan erilaiset avus-

tukset, tehdyt pitkän tähtäimen suunnitelman mukaiset korjaukset sekä muut arvoon nostat-

tavasti vaikuttavat toimenpiteet ja tästä summasta vähennettiin suunnitelman mukaiset pois-

tot. (Olkkonen et al., 1997) EU direktiivin myötä pörssiyritysten kirjanpitoarvo on määritet-

tävä käyvän arvon mukaan ja käytännöstä poikkeamiselle on oltava perusteltu syy (EUR-

lex, 2013). 
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IVS:n kansainvälisissä arviointi standardeissa markkina-arvo on määritelty olevan arvioon 

pohjautuva rahamäärä, jolla hyödyke tai vastuu tiettynä ajankohtana vaihtaisi omistajaa kau-

pantekoon halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten kesken ilman pakkoa, asial-

lisen markkinoinnin jälkeen ja asianomaisten toimiessa asiantuntevasti (Viitanen & Falken-

bach, 2013). Markkina-arvo edustaa siten todennäköisintä hintaa, joka kiinteistöstä makset-

taisiin avoimilla markkinoilla ja kuvastaa markkinoiden odotuksia ja toimintaa. Markkina-

arvo on useimpien omaisuusluokkien arvioinnin perusta markkinatalousmaissa (Viitanen, 

2011; Olkkonen et al., 1997). Tilinpäätösten yhteydessä markkina-arvosta käytetään usein 

nimitystä käypä-arvo (Olkkonen et al., 1997). Yleisesti termit ovat keskenään vaihtokelpoi-

sia, mutta kaikissa tilanteissa ne eivät kuitenkaan ole samamerkityksisiä käsitteitä (Viitanen, 

2011). IFRS (International Financial Reporting Standards) on kansainvälinen standardi yri-

tysten tilinpäätöstietojen julkaisuun (Carmona & Trombetta, 2008). IFRS-standardeissa 

käypä arvo on määritelty olevan rahamäärä, jolla omaisuuserä voitaisiin vaihtaa tai jolla 

velka voitaisiin suorittaa asiaa tutustuneiden, liiketoimintaan halukkaiden ja toisistaan riip-

pumattomien osapuolten välillä. (Viitanen, 2011.) 

 

Markkina- ja käyvän arvon määrityksen yhteydessä käytettäviä menetelmiä ovat esimerkiksi 

kauppa-arvomenetelmä, tuottoarvomenetelmä ja kustannusarvomenetelmä (Viitanen & Fal-

kenbach, 2013; Olkkonen et al., 1997). Arviointimenetelmien esittämisen yhteydessä sivuu-

tetaan kirjanpito-, markkina- ja käyvän arvon lisäksi tuottoarvon, nykyarvon sekä jälleen-

hankinta-arvon käsitteitä. 

2.4.2 Kauppa-arvomenetelmä 

 

Kauppa-arvomenetelmä on maailmanlaajuisesti yleisin kiinteistön arvioinnin yhteydessä 

käytetty menetelmä, jossa kohteelle määritellään arvo sen kanssa vertailukelpoisten kohtei-

den toteutuneiden kauppahintojen avulla (Viitanen & Falkenbach, 2013; Wyatt, 2013; Ai-

raksinen, 2008). Jotta tulokset olisivat mahdollisimman tarkkoja, on vertailukelpoisia kaup-

poja samanlaisilla ominaisuuksilla olevista kiinteistöistä oltava riittävä määrä. Vertailtavia 

ominaisuuksia on oltava ainakin sijainnin, laadun, ajankohdan ja markkinatilanteen osalta. 

(Viitanen & Falkenbach, 2013; Airaksinen, 2008.) Tämä menetelmä soveltuu sellaisten koh-

teiden arviointiin, joilla on selkeät kuluttajamarkkinat eikä vertailun luotettavuuteen voida 

luottaa sellaisissa yhteyksissä, joissa markkinaolosuhteet ovat nopeassa muutoksessa tai 

kohde on erikoiskiinteistö, jota myydään harvoin. Tämän tyyppisiä erikoiskiinteistöjä ovat 

esimerkiksi koulut, vankilat, metsät ja kauppakeskukset. Vaikka toimistorakennuskauppoja 

tehdään erikoiskiinteistöihin verrattuna paljon erityisesti kasvukeskuksissa, niin näihinkin 

kauppahintoihin heijastuu monipuolisesti erilaiset ominaisuudet kuten tontti, toiminnalliset- 

ja rakenteelliset poikkeavuudet sekä rakennusten tietotekninen taso. (Viitanen, 2011; Haah-

tela, 2013.)  

 

Kauppa-arvomenetelmässä kerätään markkina-analyysin ohella dataa toteutuneista kiinteis-

tökaupoista. Mitä laajempi otanta vertailukelpoisista kaupoista saadaan kerättyä, sitä tar-

kemmin voidaan niiden perustella arvioida tietyn kohteen arvoa. Markkinoiden tilanne ja 

korkotaso vaikuttavat eri ajankohtina toteutuneisiin kauppoihin eivät ne täten ole suoranai-

sesti vertailukelpoisia keskenään. Rahan aika-arvosta johtuen toteutuneet kiinteistökaupat 

tulee myös diskontata vastaamaan nykyarvoa, jotta vertailu on mahdollinen. Toteutuneiden 
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kauppojen diskonttauksen yhteydessä usein hyödynnetään erilaisia hintaindeksejä, kuten ku-

luttajanhintaindeksiä. (Wyatt, 2013; Haahtela, 2013) Airaksinen (2008, s. 29) on väitöskir-

jassaan jakanut kauppa-arvomenetelmän alalajeittain tarkemman käyttötavan perusteella: 

 

Edustavat yksittäishavainnot: Käytettävissä on vain muutamia tarpeeksi edusta-

via vertailukauppoja, jolloin menetelmän antama 

arvio on epävarma. 

 

Kokemusperäinen menetelmä: Vertailukauppoja on niin paljon, että niiden perus-

teella voidaan luoda tilastollista arvoa. Tilaston an-

tamista keskiarvoista johdetaan kokemusperäisesti 

arvio ja arvioitavan kohteen ominaisuuksia verra-

taan aineistoa samalla korjaten näihin tilastollisiin 

keskiarvoihin. 

 

Matemaattinen   Vertailukauppojen perusteella muodostetaan 

monimuuttujamenetelmä: hintaan vaikuttavista tekijöistä hintamalli. Mallin 

muodostamiseen tarvitaan useampia kauppoja ja 

laskennan tulos kuvaa kohteen kokonaisarvoa, eikä 

se ole altis hintamallin arvioinnissa tapahtuville 

virheille. 

2.4.3 Tuottoarvomenetelmä 

 

Kiinteistön markkina-arvo perustuu usein sen kykyyn tuottaa tuloa ja tuottoarvomenetelmä 

määrittääkin arvon perustuen odotuksen periaatteeseen, jonka mukaan arvo muodostetaan 

tulevien kassavirtojen muodossa olevista hyötyjen odotuksista. Arvio voi perustua kohteen 

nykyiseen kassavirtaan tai markkinatietoon. Tässä yhteydessä on otettava huomioon rahan 

aika-arvo niin sijoituksen, muun sidotun pääoman kuin kassavirtojenkin suhteen. Menetel-

mässä tarkastellaan odotettujen tulohyötyjen nykyarvoa. (Wyatt, 2013; Viitanen, 2011; Olk-

konen et al., 1997.) Keskeisimpänä ideologiana nykyarvoa määritettäessä on se, että raha on 

itsessään arvokkaampaa nyt kuin tulevaisuudessa. Saattamalla eri ajankohtina tapahtuvat 

kassavirrat samaan ajankohtaan, voidaan arvioida esimerkiksi investoinnin kannattavuutta. 

(Fisher & Martin, 1995.)  

 

Tuottoarvo on yleisnimitys diskontattuihin kassavirtoihin perustuvalle arviolle kiinteistön 

arvosta (Airaksinen 2008). Arvojen ja arvonmääritysten yhteydessä kiinteistömarkkinoilla-

kin käytettään yleisesti termiä tuottovaatimus, jolla tarkoitetaan prosenttilukuna suoraa tuot-

toa tai nettotuottovaatimusta. Tuottoarvolla voidaan kuvata vuokratulojen prosentuaalista 

osuutta kiinteistön kauppahinnasta tai kiinteistön arvosta. Tuottovaatimusta voidaan käyttää 

myös kiinteistötyypin tuottoarvon esittämisessä sekä ostajan tuottovaatimuksen ilmaisemi-

sen yhteydessä. (Wyatt, 2013.) Yksinkertaistetussa mallissa kiinteistön arvo voidaan mää-

rittää vuotuisen nettotuottotiedon ja tuottovaatimuksen avulla. Tästä menetelmästä käytetään 

nimitystä suora pääomittaminen ja arvo saadaan lausekkeesta (Martin, 1993):  

 

                                                        𝑉𝑅 =
𝑁𝐶𝐹

𝑟
 

 

jossa 𝑉𝑅 edustaa kiinteistön nettoarvoa,  NCF  vuotuista nettotuottoa ja r tuottovaatimusta. 

(2,1) 
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Kaavassa nettotuottotietona voidaan käyttää myös tuottojen keskiarvoa valitulta ajalta tai 

muuten perusteltua tai arvioitua vuosittaista nettotuottoa. Suoran pääomituksen avulla saa-

daan nopeasti alustava arvio kiinteistön arvosta. (Martin, 1993.)  

 

Kansainvälisten arviointistandardien mukaan tuottoarvomenetelmä on vertailuun perustuva 

arviointimenetelmä, jossa tutkitaan omaisuuteen liittyviä tuotto- ja kulutietoja sekä estimoi-

daan arvo pääomitusprosessilla (Viitanen, 2011). Tuotot muodostuvat kiinteistön käytön ai-

kaisista vuosituotoista, eli vuokrien ja käyttökorvausten nykyarvosta, joista vähennetään ai-

kavälin arvioidut hoitokulut sekä kiinteistön vanhenemisesta aiheutuvat korjaukset. (Haah-

tela, 2013; Olkkonen et al., 1997) Nykyarvon lauseketta voidaan soveltaa kiinteistön arvon 

määrityksen yhteydessä:  

 

𝑃𝑉𝐸 =
𝐶𝐹1

(1 + 𝑅𝑅)1
+

𝐶𝐹2

(1 + 𝑅𝑅)2
+ ⋯ +

𝐶𝐹𝑛

(1 + 𝑅𝑅)𝑛
+

𝑆𝑃

(1 + 𝑅𝑅)𝑛
 

 

𝑃𝑉𝑃 = PVE + PVM 

 

jossa 𝑃𝑉𝑃edustaa koko kohteen nykyarvoa,  PVE oman pääoman nykyarvoa ja 𝐶𝐹1 +
𝐶𝐹2, … , 𝐶𝐹𝑛 omalle pääomalle saatavaa vuotuista verojen jälkeistä kassavirtaa. Jäännösar-

vona SP puolestaan kuvaa myynnissä saatavaa myyntikulujen ja verojen jälkeistä summaa, 

PVM vieraan pääoman määrää tarkasteluhetkellä, RR sijoittajan oman pääoman kokonais-

tuottovaatimusta ja n  sijoitusperiodia. (Olkkonen et al., 1997.) 

 

Kiinteistön elinkaari on useita kymmeniä vuosia, jonka myötä ongelmalliseksi tuottoarvo-

menetelmää hyödynnettäessä muodostuu muutokset kiinteistön vuokralaisissa. Ylläpito- ja 

korjauksista aiheutuvat kulut ovat tuottoihin nähden kiinteämpiä, joten hetkellisesti tuotto-

arvomenetelmän näkökulmasta vuokralaisen lähtiessä pois kohteen arvo romahtaa siihen asti 

kunnes uusi vuokralainen löydetään.  (Viitanen & Falkenbach, 2013; Wyatt, 2013.) Pitkästä 

elinkaaresta johtuen myös tällä aikavälillä vaihteleva korkokanta ja sen valinta arvioinnin 

yhteydessä vaikuttaa voimakkaasti lopputulokseen (Airaksinen, 2008). 

2.4.4 Kustannusarvomenetelmä 

 

Kustannusarvomenetelmällä ei ole yhteyksiä markkina- eikä tuottoarvoon vaan tämä vertai-

luun pohjautuva arviointimenetelmä tarkastelee vaihtoehtoista mahdollisuutta hankkia tie-

tylle hyödykkeelle nykyaikainen vastaava hyödyke, jolla on vastaava käytettävyys. (Viita-

nen, 2011; Wyatt, 2013) Kiinteistön arvioinnissa kustannuksena on vastaavanlaisen maan 

hankinta sekä vastaavanlaisen uuden rakennuksen rakentamisen kustannus, mikäli ajan-

puute, hankaluus eikä riski vaikuta arviointiin. Tämän menetelmän perusteella kiinteistöstä 

ei maksettaisi suurempaa hintaa kuin mitä uuden samanlaisen kustannus olisi. (Viitanen, 

2011; Airaksinen, 2008.) Uuden samanlaisen kiinteistön kiinnostavuus on kuitenkin iästä ja 

vanhenemisesta johtuen suurempi, joten kiinteistön arvon alennus tulee huomioida arvioin-

nin yhteydessä. Kustannusarvomenetelmää sovelletaan usein silloin, kun saatavilla ei ole 

riittävästi markkinadataa muiden menetelmien soveltamiseksi. (Wyatt, 2013; Viitanen, 

2011; Airaksinen, 2008.) Mikäli kiinteistö on erikoiskiinteistö, kuten esimerkiksi vankila, 

(2,2) 
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tehdas tai sairaala, niin arvon ilmaiseminen kustannusarvomenetelmän kautta on potentiaa-

linen vaihtoehto. Kiinteistön arvosta käytetään tässä yhteydessä nimitystä jälleenhankinta-

arvo. (Haahtela, 2013; Pagourtzi et al., 2003.) 

 

Myös kansainvälisen arviointistandardin (IVS 2007) mukaan kustannusarvomenetelmä luo 

arvon arvioimalla kustannukset maanhankinnasta ja vastaavan hyödyn tuottavan uuden ra-

kennuksen rakentamisesta tai vanhan rakennuksen muuttamisesta samaan käyttöön ilman 

tarpeettomia viivästymisestä aiheutuvia kustannuksia. Määritelmään on lisätty myös vaati-

mus tehtävistä vähennyksistä ja erimuotoisista arvonalennuksista. (Viitanen, 2011.) 

2.5 Sijoituspäätöksentekoprosessi 

 

Päätöksenteon teoria on tutkimusala, jossa erilaisten mallien ja arviointien kautta pyritään 

etenemään perusteltuun ja usein rationaaliseen ratkaisuun. Kiinteistöt, kuten myös muut si-

joitusluokat, valitaan sijoittajan preferensseistä riippuen ja tietyin kriteerein. Sijoituspäätök-

set perustuvat tiettyihin oletuksiin ja rajoitteisiin, mutta usein lopulliseen päätökseen vaikut-

taa ratkaisevasti myös numeraalisten laskentamallien ulkopuoliset tekijät. Keskeisimpänä 

kiinteistösijoituspäätöksen perusteena voidaan nähdä riskin ja tuoton välinen suhde. Kiin-

teistösijoittajalla onkin valittavissa lukemattomien erilaisten mahdollisuuksien yhdistelmiä, 

jotka poikkeavat paitsi odotettujen hyötyjen määrän ja ajoituksen suhteen, mutta myös luot-

tamusasteensa puolesta toisistaan. (French, 2001; Greer & Kolbe, 2003.) 

 

Kiinteistösijoittajille on enenevissä määrin saatavilla erilaista tietoa ja dataa päätöksenteon 

tueksi. Sijoituspäätös voidaan nähdä monivaiheisena prosessina, joka sisältää tietoihin poh-

jautuvan analysoinnin, sijoituksen hallinnoinnin sekä siitä luopumisen eri vaiheet. Rationaa-

lisen sijoittajan tulee määritellä, ottaa huomioon ja arvioida lukuisa määrä eri muuttujia en-

nen lopullista sijoituspäätöstä. Sijoituspäätöksenteon prosessia on mallinnettu kuvassa 3. 

(French, 2001; Olkkonen et al., 1997.)  

 

 
Kuva 3. Sijoituspäätösprosessin eteneminen (Olkkonen et al., 1997, s. 132) 
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Tutkimuksessa esitetyt arvonmäärityksen menetelmät ovat oleellinen osa sijoituspäätöksen-

tekoa ja kannattavuuden analysointia. Tämän tutkimuksen edetessä sijoituspäätöksenteko-

prosessista perehdytään tarkemmin sijoituspäätösprosessin vaiheisiin sijoitusvaihtoehtojen 

tunnistaminen ja kannattavuuden alustava analyysi. 

2.6 Kiinteistömarkkinat Suomessa 

 

Suomen rakennuskannan arvo on 460 miljardia euroa ja se muodostaa yli 50 % kansantalou-

den reaalivarallisuudesta. Rakennuskanta käsitti vuoden 2015 lopussa yhteensä noin 1,5 mil-

joonaa rakennusta ja toimistorakennusten määrä tällä tarkasteluhetkellä oli 11 000 kappa-

letta, joiden arvo oli yhteensä noin 20 miljardia euroa. (ROTI, 2017.) Kiinteistömarkkinat 

ovat kansantalouden kannalta yksi merkittävimmistä markkinoista Suomessa. 

 

Kiinteistömarkkinat etenevät muun muassa vuokratasojen ja kiinteistöjen hintojen osalta 

sykleittäin eri suhdannevaiheiden kautta ja vallitsevaan kehityssuuntaan vaikuttaa markki-

noiden muiden osa-alueiden tila.  Luonnollista kysyntää kiinteistömarkkinoille syntyy enem-

missä määrin, kun kansantalouden muilla osa-alueilla kysyntä kasvaa ja markkina-alueena 

kansantalous kasvattaa vetovoimaansa. (Olkkonen et. al., 1997.) Kysynnän epävarmuuden, 

korjauskustannusten ja uudistuotannon yhdistelmä johtaa kuitenkin kahteen ilmiöön: kiin-

teistön omistajien haluttomuuteen sopeuttaa toimitilojen käyttöastetta vuokrakysynnän suu-

riin vaihteluihin sekä pitkiin ylituotannon aikakausiin, jolloin tuotetaan valmiiksi kylläste-

tyille markkinoille entistä enemmän tarjontaa (Grenadier, 1995). Suhdannevaihteluista on 

kirjoitettu ja niitä on tutkittu paljon 1980-luvun toimistojen ylirakentamisen jälkeen. Syklit 

ovat kiinteistötyypistä riippuen aina enemmän tai vähemmän sidoksissa talouden yleisen ti-

lan kanssa. (Wheaton, 1999.) Tällä hetkellä kiinteistömarkkinoiden nähdään elävän nousu-

kauden huippuaikoja (Newsec, 2017, Catella 2017). 

 

Vuonna 2017 Suomen talouskasvu oli noin 3%, joka on EU-maiden kärkitasoa. Vientiky-

syntä on kasvanut Suomessa viime vuosina ja kohentunut hintakilpailukyky vauhdittaa tuo-

tannollisten investointien kasvua. (Catella, 2018.) Kulutusta tukeva työllisyyden kohoami-

nen, tuntuvat palkankorotukset sekä hitaasti kiihtyvä inflaatio lisäävät ostovoimaa kaikilla 

markkinoilla. Euroalueilla yritykset raportoivat tällä hetkellä ennätyksellisistä kapasiteetti-

rajoitteista, joka omalta osaltaan tukevat Suomelle tärkeää investointituotteiden vientiä. 

Myös Yhdysvaltojen verouudistus sekä Kiinan kasvua tukeva talouspolitiikka tulevat tuke-

maan lähivuosina viennin kasvua. (KTI, 2017; Newsec, 2018; JLL, 2018.) Kuvasta 4 on 

nähtävissä BKT:n kehityksen ohella sen osatekijöiden korrelaatio (Newsec, 2018):  

 

 
Kuva 4. Suomen BKT:n kehitys ja sen osatekijät (Newsec, 2018) 
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2.6.1 Transaktiovolyymi 

 

Vuonna 2017 tehtiin kiinteistökaupoissa Suomen uusi ennätysvuosi vuosittaisen volyymin 

ylittäessä 10 miljardin rajapyykin (kuva 5). Tästä transaktiovolyymistä 72 % oli yli 50 mil-

joonan euron kauppoja ja prosentuaalisesti yhtä suuri määrä kaupoista oli portfoliokauppoja. 

(Newsec, 2018; Catella, 2018.) Pelkästään vuoden 2017 jälkimmäisellä puoliskolla tehtiin 

pääkaupunkiseudulla yli kymmenen suuren toimistokohteen kiinteistökauppaa, joka kertoo 

markkinoiden hyvästä likvidiydestä tällä hetkellä (Newsec, 2018). Suomen kiinteistösijoi-

tusmarkkinoilla matalana pysyvä korkotaso ja liikkeellä oleva suuri määrä kansainvälistä 

rahaa ovat ylläpitäneet korkeaa aktiviteettiä markkinoilla. Kansainvälistä houkuttelevuutta 

on lisännyt 2000-luvulla muihin markkinoihin verrattuna korkea tuottotaso ja lähivuosina 

erityisesti talouskasvun myötä vahvistunut tulevaisuuden usko. Tämän myötä kiinteistöjen 

nettotuottovaatimukset ovat painuneet alaspäin suuresta kysynnästä johtuen, mutta esimer-

kiksi Tukholmaan verrattuna ollaan tuottovaatimuksissa silti vielä yleisellä tasolla prosent-

tiyksikön verran korkeammalla. (JLL, 2018; KTI, 2017.) Ensimmäistä kertaa Suomessa tuot-

tovaatimus on kuitenkin alittanut 4%:n rajan Kasarmikatu 21:n rakennetun uudisrakennuk-

sen myötä (Newsec, 2018). 

 

Vuonna 2017 kaupallisten kiinteistöjen, eli toimistojen, liiketilojen ja logistiikkatilojen, 

osuus oli yli 80% kaikista kiinteistökaupoista. Ulkomaisten ostajien osuus kiinteistökau-

poista oli puolestaan yli 70% tasolla (Newsec, 2018) ja ulkomaisten sijoittajien osuus oli 

korkea erityisesti perinteisissä toimitilaluokissa kuten toimisto-, liike- ja logistiikkakiinteis-

töissä (Catella, 2018). Helsingin keskustan kiinteistöt ovat olleet useampien vuosien ajan 

halutuimpia sijoituskohteita, joille olisi huomattavasti enemmän ostajia kuin myytäviä koh-

teita tulee markkinoille. Tästä kertoo myös tuottovaatimusten lasku erityisesti näissä alueel-

lisesti kysytyimmissä toimisto- ja liiketilakohteissa. (JLL, 2018; Newsec, 2018.)  

 

 
Kuva 5. Yli miljoonan euron arvoisten ammattimaisten toimijoiden tekemät kiinteistökaupat 

Suomessa (KTI, 2017) 
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2.6.2 Toimistotilojen vuokramarkkinat 

 

Sijoittajat pitävät toimistotiloja homogeenisempänä sijoituskohteena muihin käyttötarkoi-

tuksen tiloihin verrattuna. Liiketiloihin verrattuna toimistotilojen tuottokyky ei ole yhtä pal-

jon mikrosijainnista riippuvainen ja niiden käyttösidonnaisuus on vähäisempää tuotantoti-

loihin verrattuna. Tuottokykyyn vaikuttavina tekijöinä voidaan pitää muun muassa työlli-

syyskehitystä, markkinoiden syklivaihetta, kohteen ominaisuuksia sekä ensisijaisesti sijain-

tia. (Olkkonen, 1997.) 

 

Erityisesti pääkaupunkiseudulla vuoden 2017 aikana toimistovuokramarkkinat piristyivät 

selkeästi vuoden takaisesta vertailu ajankohdasta. Toimistovuokrat ovat nousseet tasaisesti 

viimeisen kymmenen vuoden kuluessa ja vuonna 2017 kasvua vuokratasoissa oli 3,5%. 

(Newsec, 2018.) Toimistotilojen kysyntä kohdentuu kasvavasti korkeatasoisiin ja laadukkai-

siin toimistotiloihin ja eri toimistoalueiden sijaintien haluttavuuserojen ennustetaan kasva-

van tulevaisuudessa. Ydinkeskustan odotetaan säilyttävän vetovoimansa ja tämän kautta 

vuokratasojen odotetaan siellä alueellisesti nousevan. (JLL, 2018; Newsec, 2018.) 

 

Helsingin keskustan alueiden vuokratasoista on saatavilla vuosittain tietoa markkinakatsauk-

sien yhteydessä, jotka perustuvat kiinteistöjen omistajien raportointiin. Tämän tutkimuksen 

yhteydessä käytiin läpi Newsecin, Catellan, KTI:n sekä JLL:n markkinakatsaukset, jotta 

pystyttäisiin havainnollistamaan Helsingin keskustan alueen vuokratasoja.  

 

Toimistojen osalta Helsingin Keskustan vuokratasot ovat vuonna 2017 asettuneet markkina-

katsauksien perusteella bruttovuokraltaan 20,00 ja 28,00 euron (kk / m²) väliin. Vuokratason 

kannalta erillisenä alueena nähdään Eteläesplanadin ja Kaivokadun väliin jäävä Ydinkeskus-

tan alue, jossa bruttovuokrat asettuvat puolestaan 25,00 ja 36,00 euron (kk / m²) väliin sekä 

Kamppi, jossa vuokratasot ovat lähes yhtenevät keskustan alueen kanssa (21,00 – 28,00 € / 

m² / kk). Kuvasta 6 on nähtävissä myös Ruoholahden ja Töölönlahden alueiden karkeat ra-

jaukset, jossa vuokratasot ovat vastaavasti 18,00 – 26,00 ja 30,00 – 36,00 euron kuukausit-

taisen bruttoneliövuokran välillä. 

 

 
Kuva 6. Helsingin vuokra-alueita (Newsec, 2018) 

Vuokra-alueista on markkinakatsauksen yhteydessä vuokratasojen ohella saatavilla alueel-

lista tietoa muun muassa vajaakäyttöasteista sekä tuottovaatimuksista. Tuottovaatimukset 
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ovat edellä mainittujen vuokra-alueiden osalta esitetty taulukossa 1. Tuottovaatimusta voi-

daan käyttää niin kiinteistötyypin tuottoarvon esittämisessä kuin ostajan tuottovaatimuksen 

ilmaisemisen yhteydessä (Wyatt, 2013). 

 

Taulukko 1. Helsingin alueelliset tuottovaatimukset 2017, toimistot (Newsec, 2018) 

Toimisto Tuottovaatimus (%) 

Ydinkeskusta 3,7 – 5,5 

Keskusta 4,5 - 7,0 

Kamppi 4,5 - 6,5 

Töölönlahti 3,7 - 5,0 

Ruoholahti 4,8 -7,0 

 

Viime vuosien aikana Helsingin ydinkeskustan tuottovaatimukset ovat laskeneet tasaisesti. 

Tällä hetkellä tuottovaatimus on laskenut laajentuneesta kysynnästä johtuen vielä Helsingin 

keskustaa enemmän sen lähiympäristössä. (Catella, 2018.) Ennusteena on edelleen tuotto-

vaatimusten alueellinen lasku Helsingin keskustassa sekä sen lähialueilla (Catella, 2018; 

Newsec, 2018). 

2.6.3 Toimistotilojen käyttöasteet  

 

Kaikilla osamarkkinoilla on niin sanottua luonnollista vajaakäyttöä, jolloin markkinoilla val-

litsee tasapaino ja käyttöasteen voimakas vaihtelu on toimitilamarkkinoille tyypillinen ilmiö 

(Olkkonen, 1997). Vaikka vuokramarkkinat ovat piristyneet, se ei ole tuonut helpotusta pää-

kaupunkiseudulla jo pitkään vallinneeseen toimistojen vajaakäyttöongelmaan. Vuonna 2016 

uutisoitiin pääkaupunkiseudun tyhjän toimistotilan määrän ylittäneen miljoonan neliömetrin 

rajapyykin, joka tuo mittakaavaan vajaakäytön suuruusluokan (Yle, 2016). Alueellisesti Hel-

singin ydinkeskustan käyttöaste oli 2017 vuoden lopussa 86,5% sekä koko Helsingin alueen 

toimistojen käyttöaste oli 82,5 % (KTI, 2017). Vaikka toimistotilojen käyttöasteet ovat Hel-

singin alueella vakiintuneet viimeisimpien vuosien myötä, vajaakäyttöasteiden ennustetaan 

kasvavan yritysten ja julkisen vallan tilojen tehostamistoimenpiteiden sekä toimistorakenta-

misen piristymisen myötä (Newsec, 2018; KTI, 2017). Käyttöasteiden alueelliset kehitykset 

ovat esitetty kuvassa 7. 

 

 
Kuva 7. Toimistotilojen käyttöasteiden kehitys (KTI, 2017) 
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Kuvan 6 vuokra-alueista on markkinakatsausten yhteydessä saatavilla alueellista tietoa toi-

mistojen vuoden 2017 käyttöasteista ja esitetyt käyttöasteet perustuvat yhtä lailla kiinteistön 

omistajien raportointiin. Tutkimuksen myöhäisemmässä vaiheessa alueellisia tuottovaati-

muksia ja käyttöasteita hyödynnetään empiirisen tutkimuksen osion yhteydessä. Käyttöas-

teet ovat nähtävissä seuraavassa taulukossa: 

 

Taulukko 2. Helsingin alueelliset käyttöasteet 2017, toimistot (Newsec, 2018; Catella, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimisto Käyttöaste (%) 

Ydinkeskusta 85,00 – 93,00 

Keskusta 85,00 -  95,00 

Kamppi 93,00 – 95,50 

Töölönlahti 92,00 – 96,00 

Ruoholahti 90,00 – 93,00 
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3 Co-working 
 

Tässä luvussa esitellään co-working -käsitettä sekä siihen liittyvää co-working -ilmiötä. Lu-

vussa esitellään ilmiön kehitystä sekä sanallisesti sekä numeroina. Historian ohella tutustu-

taan ilmiön olemassa olon syihin sekä siihen, miten tämän tyyppiset konseptit eroavat termin 

lähisukulaisista, kuten esimerkiksi toimistohotelleista ja yrityshautomoista. 

3.1 Käsitteen määritelmä 

 

Käsitteenä co-workingille ei ole selvää tyhjentävää määritelmää, mutta jo 1970-luvusta läh-

tien työtilojen muutostrendien yhteydessä on viitattu käsitteen sisältöön. (van Meel, 2011) 

Co-working voidaan vapaasti suomentaa tarkoittamaan yhteisöllistä toimitilaa, mutta on tär-

keä kiinnittää huomiota siihen, että co-working ei ole tila ainoastaan tila, vaan myös konsepti 

sen ympärillä. Konseptin ja sitä kautta työskentelytavan voidaan nähdä kuvan 8 mukaisesti 

sijoittuvan yksin työskentelyn ja yhdessä työskentelyn välimaastoon. 

 

Kuva 8. Co-working suhteessa yksin – ja yhdessä työskentelyyn (Nenonen, 2015) 

Sivistyssanakirja (Oxford Dictionaries, 2018) kiteyttää käsitteen olevan toimistotila tai muu 

vastaavaa työympäristö, jossa ihmiset ovat joko yksityisyrittäjiä tai työskentelevät eri työn-

antajille samalla jakaen työhön tarvittavaa välineistöä, ideoita ja tietämystä. Schöpfel, Roche 

ja Hubert (2015) ovat puolestaan määritelleet co-working -käsitteelle neljä erilaista ominai-

suutta: 

 

 

Sosio-ammatillinen:  Joustavuus ja vapaa liikkuminen ovat olennaisia tekijöitä niin ih-

misten, resurssien kuin tiedonkin osalta. Co-working -tila mah-

dollistaa tarvittaessa muun muassa tiedon mutkattoman liikku-

misen ja sitä kautta ruokkii luovuutta.  

 

Taloudellinen: Co-working -tiloissa jaetaan muun muassa itse tilaa, välineitä, 

mutta myös tietoa, taitoa ja kokemusta. Osallisuutta konseptiin 

perustellaan usein kustannustehokkuudella. 

 

Kulttuurinen: Konseptit voidaan nähdä myös kulttuuriliikkeinä yhteisöllisen 

työskentelyn yhteistyöhankkeina ja tapoina järjestää työntekoa. 

Tätä kulttuuria puoltaa jakamisen eettisyys, epäjärjestelmällinen 

jakaminen, avoimuus ja halu elää yhdessä. 
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Tila: Co-working on ennen kaikkea fyysinen paikka, joka mahdollis-

taa ihmisten tapaamisen, vaihdannan, itsenäisen työskentelyn ja 

yhteistyön. 

 

Amerikkalainen sosiologi R. Oldenburg alkoi käyttää 1980-luvun loppupuolella termiä kol-

mannet paikat kuvastamaan kodin ja työn ulkopuolisia paikkoja, joissa ihmiset voivat tavata 

ja sosialisoitua vapaasti. Hän näki nämä paikat korvaamattomina urbaanin sosiaalisen ym-

päristön tukieliminä ja kehittäjinä, joiden tarve on osittain nykypäivänä korvaantunut sosi-

aalisella medialla ja internetillä. (Moriset, 2013) Co-workingistä puhuttaessa on näiden kol-

mansien paikkojen lisäksi tunnistettava muut käsitteen lähisukulaiset, kuten esimerkiksi 

muut joustavat toimitilakonseptit, yrityshautomot, Business Parkit ja organisaation etä-

työpesäkkeet, jotka voivat olla sekoitettavissa co-workingin käsitteeseen. (Moriset, 2013; 

Potts & Waters-Lynch, 2016) Kuten Laing (2013) korostaa, co-workingin –käsitettä määri-

teltäessä ei yhteisön merkitystä voi liiaksi korostaa verrattuna käsitteen lähisukulaisiin. Esi-

merkiksi kiinteistösijoitusyhtiö Regus on tarjonnut maailmanlaajuisesti joustavasti erikokoi-

sia toimistotiloja, mutta ei ole pyrkinyt tilojen ohella tarjoamaan yhteistyön ilmapiiriä, eikä 

siten konseptin puolesta istu co-working -käsitteen alle. (Moriset, 2013) . 

 

Käsitteeseen kolmas paikka rinnastettavia työntekemisen ilmiöitä on tunnistettu jo 50-lu-

vusta lähtien, mutta co-workingistä on tullut tämän hetken tunnistettavin ja yleisimmin käy-

tetty käsite kuvastamaan konseptina työnteon tapaa, jonka edut tavalliseen toimistotilaan 

verrattuna on helppo ymmärtää. (Potts & Waters-Lynch, 2016). Co-working – käsitteen ja 

fyysisten tilojen sijoittumisen suhteessa termin lähisukulaisiin ja kolmansiin paikkoihin on 

nähtävissä kuvasta 9. 

 

 
 

Kuva 9. Työtilojen hybridisaatio (Moriset, 2013) 

3.2 Ilmiön tausta ja kasvu 

 

Toffler ennusti 1980-luvulla tietojen käsittelyn mullistavan sen hetkiset organisaatioraken-

teet ja argumentoi sen puolesta, että tietokoneet voidaan sijoittaa työntekijöiden koteihin 

työn lopputuloksesta tinkimättä. Tätä ennustetta on sivuttu monessa tietoliikenteen kehityk-

seen liittyvässä tutkimuksessa ja sen kuvataan olevan alku pitkän aikavälin kehityssuulle 

kohti hajautettua työskentelymallia. Esimerkiksi vuonna 2014 yli 1,3 miljardia ihmistä työs-

kenteli erilaisissa tiloissa kattavien tietoliikenneyhteyksien äärellä, joten nykypäivän mah-

dollisuudet perinteisiä organisaation fyysisiä rajoja ylittävälle työskentelylle ovat parhaat 

mahdolliset. (Aurelie & Henri, 2016.) Aiemmin tietotyö on pääosin järjestetty kiinteästi ja 
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keskitetysti toimistotilassa, mutta globalisaation, kehittyneen informaatio- ja tietoliikenne-

teknologia myötä tietotyön sisältö on muuttunut pysyvästi. Tämän myötä on syntynyt uusia 

työntekemisen tapoja, kuten etätyö, hajautettu työskentely ja virtuaalityö. (Kojo & Nenonen, 

2016; Laing, 2013.) 

 

Co-working -ilmiön on nähty juontavan juurensa vuoden 2005 San Franciskosta, jossa Brad 

Neuberg avasi ensimmäisen toimipisteen Spiral Museen. Neubergin työhistoriaan kuului 

niin yksityisyrittäminen kuin työntekijänä oleminen ja co-working –tilan perustamisen taus-

talla oli ajatus näiden työntekemisen tapojen hyvien puolien yhdistäminen. Hän tavoitteli 

saman aikaisesti itsenäistä ja vapaata työskentelyä, mutta yhteisössä, jossa oli mahdollista 

kommunikoida muiden kanssa. Tässä ensimmäisessä co-working -tilassa Brad itse työsken-

teli freelancer-insinöörinä kollegoidensa ja ystäviensä kanssa tarjoten samalla heille vastik-

keellisesti muun muassa Wi-Fi-yhteyden, tauko-ohjelmaa, yhteisen lounaan sekä yhteiskäyt-

töiset polkupyörät. (Potts & Waters-Lynch, 2016, Tadashi & Tomokazu, 2015.) Tämän en-

simmäisen co-working -tilan jälkeen ilmiö on kehittynyt vauhdilla ja toimipisteet ovat laa-

jentuneet keskimäärin 250 % vuosittaisella kasvuvauhdilla maailmanlaajuisesti. Tästä huo-

limatta konseptia on akateemisessa tutkimuksessa tutkittu suhteellisen vähän ja ainoastaan 

muutamat teokset ja tutkimukset ovat ottaneet ilmiöön kantaa tulevaisuuden liiketoiminta-

trendinä. (Aurelie & Henri, 2016; Tadashi & Tomokazu, 2015.) 

 

Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti tunnetuin co-working –konsepti on WeWork, jonka 

markkina-arvo ylittää 20 miljardin dollarin rajapyykin. Tämä kertoo ilmiön kaupallisesta 

potentiaalista, sillä WeWork on levittäytynyt yhteensä 171 toimipisteeseen ja 18 eri maahan. 

Liiketoimintamalli perustuu jäsenyyksien vuokraukselle ja tilat itsessään ovat yhdistelmä 

erilaisia jaettuja ja yksityisiä työtiloja, neuvotteluhuoneita ja muita tapaamispaikkoja kuten 

kahviloita. Fyysisten ominaisuuksien lisäksi jäsenille tarjotaan erilaisia tarjoiluja, palveluita 

sekä viikoittain järjestettäviä tapahtumia. Esimerkiksi Pepsi ja Consmr ovat aloittaneet yh-

teistyönsä WeWorkin tapahtumasta. (Laing, 2013; WeWork, 2018.) Konkreettisella tasolla 

erilaisilla co-working –konsepteilla on tavoitteena tarjota monipuolisesti eri tyyppisiä fyysi-

siä tiloja asiakkaiden tiheästikin muuttuviin tarpeisiin sekä mahdollistaa yhteisöä kehittävää 

ja ylläpitävää aktiviteettia (Tadashi & Tomokazu, 2015; Schöpfel et. al., 2015). 

 

Itsenäisen työskentelyn kehittyminen, freelancer -työskentely sekä start-upit ovat kiihdyttä-

neet hajautetun työskentelyn trendiä entisestään. Pelkästään Yhdysvalloissa ja Euroopassa 

työskentelee yli 60 miljoonaa ihmistä itsenäisesti. On arvioitu, että 2020 mennessä 40 %:lla 

työvoimasta Yhdysvalloissa ei ole suoranaista työnantajaa. (Aurelie & Henri, 2016) Vaikka 

ilmiö on kehittynytkin globaalisti, se on keskittynyt suurimpiin kasvukeskittymiin – tyypil-

lisesti lähelle luovan alan toimijoita, freelancer-työntekijöitä, uusia start-up - sekä teknolo-

gia-alan yrityksiä. (Laing, 2013; Potts &Waters-Lynch, 2016.) Ranskassa toteutetun vertai-

lututkimuksen perustella co-working –tilat tuovat yhteen erityisesti aktiivisia teknologia ja 

digitaalisektorin työntekijöitä (Schöpfel et. al., 2015). 

 

Nykypäivän toimitilaratkaisut ovat kehittyneet tukemaan muuttuneita toimitilatarpeita ja sa-

malla co-working -konseptit ovat syntyneet. Tähän muutokseen on ollut myötävaikutta-

massa tietoliikenneyhteyksien ja teknologian kehityksen ohella työnteon tavan muuttumi-

nen, työntekijöiden vaihtuvat elämäntyylit sekä uusi sukupolvi. Uusien konseptien tavoit-

teena on kasvattaa työnteon tehokkuutta, joustavuutta, luovuutta, vuorovaikutusta sekä sa-

malla vähentää kuluja ja negatiivisia ympäristövaikutuksia. (Kojo & Nenonen, 2016; Potts 

& Waters-Lynch, 2016) Tätä taustaa vasten co-working –ilmiön voidaan nähdä kietoutuvan 
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jakamistalouden ja yhteiskäytön megatrendeihin (Houni & Ansio, 2015). Co-working -tilo-

jen nähdään ennen kaikkea edustavan kehitystrendiä kohti hajautettua organisaatioiden vä-

listä yhteistä tietotyötä (Kojo & Nenonen, 2016; Potts & Waters-Lynch, 2016). Tulevaisuu-

dessa toimitilojen muutostrendien odotetaan suuntautuvan entistä enemmän kohti joustavia 

ja kustannustehokkaita järjestelyjä, jotka johtuvat organisaatioiden ja työnteon tapojen muu-

toksesta (Houni & Ansio, 2015; Toivonen, 2011). Seuraavassa kuvassa on havainnollistettu 

co-working –tilojen ulkoasua WeWorki –konseptin tiloilla: 

 

 

 
Kuva 10. Co-working tiloja (WeWork, 2018) 

 

Co-workingin myötä työnjärjestämisen tapa on johtanut siis muutokseen, jossa ainoastaan 

fyysiset tilat eivät ole muuttuneet, vaan myös tapa miten ihmiset työskentelevät ja tekevät 

yhteistyötä. Tällä hetkellä maailmanlaajuisesti toiminnassa on noin 7800 co-working -tilaa, 

jotka sijaitsevat pääosin Euroopan ja Yhdysvaltojen kasvukeskuksissa. Nämä tilat palvelevat 

yhteensä lähes 300 000 asiakasta. (Tadashi & Tomokazu, 2015.) Tavalliseen toimistotilaan 

verrattuna co-working –tilan asiakkaan kokema lisäarvo ei koostu ainoastaan edullisesta ja 

joustavasta hinnoitteluista eikä viihtyisästä työympäristöstä, vaan näiden ominaisuuksien 

ohella mahdollisuudesta tavata ihmisiä. Tärkeänä osana tapaamista on ideoiden ja resurssien 

jakaminen muiden kanssa. (Potts & Waters-Lynch, 2016). 

 

Toivonen (2011, s. 146) on väitöskirjassaan tutkinut tulevaisuuden toimitilamarkkinoita ja 

todennut yritysten näkökulmasta, että ”tilojen vuokraaminen mahdollisimman lyhyillä vuok-

rasopimuksilla on tilankäyttäjän kannalta todennäköisin keino, jolla on mahdollista säädellä 

tilan määrää joustavasti ja pitää tilamäärä ajantasaisena. Tästä johtuen yritykset tavoittelevat 

kasvavassa määrin lyhyitä vuokrasopimuksia ja vain todelliseen tilankäyttöön perustuvia 

vuokria.” Co-working -ilmiöön on siten myötävaikuttamassa lukuisia eri trendejä sekä pe-

rusteita. 
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Maailmanlaajuisilla markkinoilla co-working -konsepteja tarjoavat kiinteistösijoittajien li-

säksi uudenlaiset kehittäjät sekä yrittäjät. Co-working –tilojen palvelut vaihtelevat konsep-

teittain, mutta usein toimijat eivät tarjoa ainoastaan fyysisiä tiloja, vaan myös työkaluja, tek-

nologioita, tapahtumia, aktiviteettejä sekä muuta tukea liiketoimintaan.  Tukea voidaan tar-

jota yhteisön jäsenille esimerkiksi koulutuksen, opetuksen ja erilaisten harjoittelumallien 

muodossa. (Potts & Waters-Lynch, 2016; Laing, 2013.)  

 

Co-workingin voidaan nähdä sijoittuvan muiden toimistotilatyyppien keskuudessa tilakäy-

töllisestä ja työnteon tavan näkökulmasta neutraalille alueelle. Tilatyyppien ääripäissä on 

yrityksen vaatimusten perusteella luotu tavallinen toimistotila ja sattuman varaisesti valittu 

sijainti tehdä töitä. Näiden lisäksi seuraavasta kuvasta 11 on nähtävissä co-working suh-

teessa muihin vertailun kohteena olevia toimitilatyyppeihin: 

 

 

 
Kuva 11. Co-working suhteessa muihin toimitila-vaihtoehtoihin (Laing, 2013) 

3.3 Co-working -konseptien ansaintamalli 

 

Co-working –tilojen taustalla on erilaisia instituutioita, joiden intressit eroavat toisistaan. 

Palvelun tarjoajat voidaan jaotella kolmeen luokkaan: yksityiset -, julkiset - sekä yrityspal-

veluntarjoajat.  Yksityisten palveluntarjoajien toiminta on voittoa tavoittelevaa ja arvonmuo-

dostus koostuu erilaisista tilojen ja palveluiden käytöstä käyttäjiltä kerättävistä maksuista. 

Julkiset palveluntarjoajat ovat muun muassa julkisia instituutioita tai yliopistoja, jotka tar-

joavat vapaasti käytettäviä co-working –tiloja, eivätkä toiminnallaan tavoittele yksityisten 

palveluntarjoajien tapaan voittoa. Yrityspalveluntarjoajat ovat puolestaan nimensä mukai-

sesti yrityksiä, jotka co-working –tilan kautta pyrkivät arvonmuodostukseen työnteki-

jöidensä kasvavan tehokkuuden ja luovuuden kautta. Google ja Apple ovat esimerkkejä yri-

tyksistä, jotka tarjoavat työntekijöilleen veloituksetta co-working –tiloja hyödynnettäviksi. 

(Bouncken et. al, 2016.) 
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Voittoa tavoittelevan operaattorin tuotto koostuu pääosin co-working -tiloihin vuokrattavista 

jäsenyyksistä, jotka perustuvat usein nimettyihin ja nimeämättömiin työpisteisiin. Jäsenyyk-

sien lisäksi tuotto koostuu konseptista riippuen erilaisista maksullisista palveluista, kuten 

tuntivelotuksella vuokrattavista neuvottelutiloista. (Laing, 2013) Tuottorakenne voidaan ar-

vonmuodostuksen näkökulmasta jakaa tarkemmin neljään eri tasoon (Bouncken et. al, 

2016): 

 

1) Perustaso pitää sisällään työtilojen ohella erilaisia liiketoimintaan edesauttavia ele-

menttejä: kalusteet, printterit, nettiyhteys ja sosiaalisen kanssakäymisen mahdollis-

tavat tilat, kuten kahvilat. Konseptista riippuen perustaso voi pitää sisällään myös 

esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteetteja mahdollistavia tiloja. 

 

2) Fyysisten tilojen resursseja voidaan kohdentaa ydinliiketoiminnan lisäksi myös eri-

laisiin tukitoimintoihin, kuten väliaikaiseen asuinkäyttöön (co-living).  

   

3) Palveluntarjoaja voi tarjota monipuolisesti erilaisia palveluita, kuten koulutustilai-

suuksia, tiimivalmennusta tai liiketoimintasuunnittelutukea. Palveluista voidaan ve-

loittaa lisämaksuja tai ne voivat osittain sisältyä korkeimpien jäsenyyksien hinnoit-

teluihin. 

 

4) Co-working –tilojen operaattorit voivat tarjota yhteyksiä sijoittajiin, asiantuntijoihin, 

avoimiin työpaikkoihin tai projekteihin. Tällöin palveluntarjoaja toimii linkkinä eri 

tahojen välillä. 

 

Maailmanlaajuisesti keskimäärin vain noin 57% co-working –tilojen käyttäjistä työskentelee 

samanaikaisesti, joka omalta osaltaan mahdollistaa operaattorien joustavien työpisteiden yli-

myynnin (GCS, 2016). Kuvasta 12 on nähtävissä joustavien työpisteiden keskimääräinen 

määrä suhteessa kiinteisiin työpisteisiin:  

 

 
Kuva 12. Työpisteiden tyypit co-working -tiloissa (GCS, 2016) 

Maailmanlaajuisesti 82% co-working –tiloista toimii vuokratuissa toimitiloissa. Vuokran 

ohella operaattorin kustannukset muodostuvat erilaisista kiinteistä ja operatiivisista kustan-

nuksista, kuten ylläpitokuluista, työntekijöiden palkoista sekä tarjottavista palveluista. Yk-

sittäisenä suurena kulueränä on alkuinvestointi ennen co-working –tilan avaamista, joka ti-

lan koosta riippuen on Yhdysvalloissa keskimäärin 81 000 – 128 000 dollaria. Alkuinves-

tointiin sisältyy muun muassa tilojen sisustus ja kalustus. (GCS, 2016.) Kuvasta 13 on näh-

tävissä tuottojen ja kulujen keskimääräinen suhteellinen jakautuminen Yhdysvaltojen ja 

maailman co-working –tilojen osalta: 
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Kuva 13. Co-working –konseptien tuotto- ja kulurakenne (GCS, 2016) 

3.4 Co-working -konseptit Suomessa 

 

Suomen co-working -työtiloja ei ole suoranaisesti listattu eikä tilastoitu mihinkään. Oletet-

tavaa on kuitenkin, että tämän toimitilatyypin tilat ovat keskittyneet toimialojen ympärille, 

joita co-working ensisijaisesti palvelee, joka käytännön tasolla tarkoittaa Uudenmaan alu-

etta. (Houni & Ansio, 2015.) Kojo ja Nenonen (2016) ovat Suomen co-working –tiloja kä-

sittelevässä tutkimuksessaan tarkastelleet 15 pääkaupunkiseudulla toimivaa konseptia ja eri-

telleet konsepteja niiden ominaisuuksien perusteella. Tutkimuksessa liiketoimintamallit on 

jaettu kahden muuttujan perusteella: yhtäältä voiton tavoittelun (voittoa tavoitteleva, voittoa 

tavoittelematon) ja toisaalta asiakkaiden liittymisen mahdollisuuksien mukaan (yksityinen, 

osittain julkinen, julkinen). Huomattava määrä (60%) konsepteista on tutkimuksessa todettu 

voittoa tavoittelemattomiksi sekä asiakkaiden kannalta osittain julkisiksi (45%). Useammat 

näistä 15 konseptista ovat toimineet Suomessa jo lähes 10 vuoden ajan ja tutkimuksen ko-

koluokat tilojen osalta ovat sadan neliön kokoisista yksiköistä aina useamman tuhannen ne-

liön co-working –tiloihin, joka vastaa myös tutkimuksen myöhäisemmässä vaiheessa havait-

tua nykytilannetta. Yleisilmeeltään Helsingin alueen co-working työtiloja yhdistää pyrkimys 

sisustuksellaan ja visuaalisella ilmeellä poiketa perinteisestä toimistotilasta, jolloin työsken-

telytiloja yhdistää persoonallisuus, kodikkuus ja viihtyisyyden tavoittelu. (Houni & Ansio, 

2015). 

 

Voittoa tavoittelevien Suomessa toimivien co-working -konseptien operaattorit ovat tällä 

hetkellä suurimmaksi osaksi suuria kiinteistösijoitusyhtiöitä, jotka ovat kehittäneet omat 

konseptinsa toimitilatyypin ympärille. Suomessa on myös WeWorkin tapaan toimijoita, 

jotka vuokraavat toimitilat co-working –konseptia varten ja tarjoavat tiloja sekä palveluita 

kokonaisuutena itse omistamatta toimitiloja.  
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Tutkimuksen lukujen 2 ja 3 myötä on kirjallisuuskatsauksen kautta luotu teoreettinen viite-

kehys tutkittavan aiheen ympärille sekä vastattu ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. Seu-

raavassa luvussa siirrytään empiirisesti tarkastelemaan Helsingin co-working –konsepteja, 

niiden ominaisuuksia ja kannattavuutta sijoittajan näkökulmasta sekä vastataan tutkimuksen 

pääkysymykseen. Empiirisen tutkimuksen yhteydessä käytetään apuna esitettyjä kiinteistön 

arvioinnin menetelmiä, kiinteistömarkkinoiden tietoja sekä co-working – konseptien omi-

naisuuksia.  
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4 Tuottorakenne ja kannattavuus 
 

Tässä tutkimuksen empiirisen osuuden sisältävässä luvussa esitellään ensiksi tutkimuksen 

aineiston keräämisen menetelmät ja havainnollistetaan lukijalle aiheen käsittelyä vaiheittain 

datan mallintamisesta aina laskenta- ja analyysivaiheeseen asti. Luvussa käsitellään case–

konseptin kautta co-workingin kannattavuutta vuokratussa toimitilassa sekä osana vuokrat-

tua toimistorakennusta. Maantieteellisenä rajauksena on Helsingin keskusta.  

4.1 Kauppatietoaineiston käsittely 

 

Maakaaressa (1995/540) on säädetty kiinteistön saannon ohella kiinteistökauppojen julki-

suudesta. Kiinteistökaupat ovat julkista tietoa ja kenellä tahansa on mahdollisuus hankkia 

maanmittauslaitokselta kiinteistökauppoja koskevia tietoja. Kiinteistöä ei voi pitää hallus-

saan samalla tavalla salaa kuin joitakin muita esineitä ja sen vuoksi kiinteistönomistusoikeu-

den toteennäyttäminen on toteutettu siten, että kiinteistön omistaja hakee kiinteistölleen lain-

huudon. Se taho, kenellä on lainhuuto kiinteistöön, on kiinteistön omistaja. 

 

Teknologian kehittymisen myötä toteutuneista kiinteistö kaupoista on nykypäivänä helposti 

saatavilla julkisesti enemmän tietoa kuin milloinkaan aikaisemmin. Maanmittauslaitoksen 

sähköisessä kiinteistövaihdannan palvelussa on esimerkiksi mahdollista sähköisesti suorittaa 

kiinteistöjen luovutusta koskevia prosesseja, tehdä kaupasta esisopimus, hoitaa allekirjoi-

tukset verkossa sekä hoitaa kiinnitysasioita. Toteutuneista kiinteistökaupoista on kuitenkin 

vaihtelevalla kattavuudella tarjolla eri tietoja. 

 

Soveltuvan tutkimusaineiston kerääminen aloitettiin Maanmittauslaitoksen kiinteistötieto-

palvelusta, josta etsittiin tutkimuksen aluerajauksen mukaisia toteutuneita transaktiotietoja. 

Maanmittauslaitoksen tietopalvelu sisälsi kattavasti tietoja muun muassa asuinpientalokiin-

teistöjen, tonttien ja lomakiinteistöjen osalta. Tämän jälkeen tutkittiin muita vaihtoehtoisia 

datan lähteitä tutkimusta varten samalla vertaillen saatavilla olevia Maanmittauslaitoksen 

tilastotietopalvelun tietoja. Kauppalehden ja KTI:n kiinteistötietopalveluiden data osoittau-

tui kattaviksi ja tutkimuksen kannalta soveltuvimmat tiedot saatiin yhdistämällä KTI:n ja 

Kauppalehden saatavilla olevia tietoja toteutuneista kiinteistökaupoista Helsingin alueelta. 

Tiedot olivat palveluista saatavilla helposti muokattavaan muotoon. 

 

Ensimmäisessä vaiheessa tietojen analysointia varten kerättiin Helsingin alueelta viimeisen 

10 vuoden aikana toteutuneiden kiinteistökauppojen tiedot, yhteensä 403 kappaletta. Yksit-

täisestä kaupasta oli saatavilla parhaimmillaan yhteensä 25 kappaletta erilaisia tietoja. Tie-

toja kohteittain oli muun muassa luovutuspäivästä, kaavalajista, käyttötarkoituksesta, osoit-

teesta, luovutuslajista, luovutusehdoista, luovuttajasta, saajasta, kauppahinnasta, maapinta-

alasta sekä neliöhinnasta. Ensimmäisestä 403 kohteen otoksesta 99 kaupan tiedot koskivat 

asuinrakennusta ja 233 kaupan osalta kiinteistön käyttötarkoituksena tai yhtenä käyttötar-

koituksista oli toimisto, jotka valittiin seuraavaan vaiheeseen.  

 

Saatavilla olevat tiedot arvioitiin erityisesti sijainnin, kerrosalan, neliö- ja kauppahinnan 

osalta sekä irtaimiston osuus vähennettiin kauppahinnoista.  Otoksesta poistettiin tässä vai-

heessa kohteet, joista kauppahintatietoa ei ollut saatavilla tai kohteen tiedot olivat muuten 

oleellisesti puutteellisia tutkimuksen kannalta. Kerättyä dataa täydennettiin muun muassa 
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kerrosalojen osalta Helsingin Karttapalvelun tietojen perusteella. Tämän jälkeen mallinnet-

tiin karkeasti ensimmäistä kertaa Helsingin alueella tapahtuneiden edustavien kiinteistö-

kauppojen neliöhintaa suhteessa kauppahintaan: 

 

  
Kuva 14. Kauppahinnan ja neliöhinnan regressiosuora, 127 toimistokohdetta 

Tämän jälkeen luotiin tarkempi katsaus kohteiden laatuun, kaupan osapuoliin sekä sijaintei-

hin. Tietojen perusteella valittiin 24 edustavinta tietoa toteutuneista kiinteistökaupoista Hel-

singin keskustan alueella, joiden perusteella mallinnettiin toimistokohteen neliöhintaa raja-

tulla alueella. Kohteiden neliötietoja tarkasteltiin asemakaavan mukaisen rakennusoikeuden 

ja Helsingin Karttapalvelun kerrosalatietojen avulla. Luovuttajina näissä valikoiduissa kau-

poissa toimi muutamia mainiten Senaatti-kiinteistöt, Aberdeen, Ilmarinen, Osuuspankkien 

Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Metso Oy sekä Kiinteistö osakeyhtiöitä. Saajina toimi puoles-

taan muun muassa Keva, Royal Ravintolat Oy, Varma, Genesta Nordic Real Estate, Veritas 

Pension Insurance sekä Roomy Oy. 

 

Tässä vaiheessa saatavilla olevan datan perusteella huomiotta jätettiin tonttien omistussuhde, 

eikä täten vuokratontilla olevien kiinteistökauppojen hintoja verrattu omalla tontilla olevien 

kohteiden kauppoihin. Valittujen kohteiden ääriarvoja tarkasteltiin myös tietojen oikeelli-

suuden näkökulmasta ja saatavilla olevien tietolähteiden perusteella ääriarvojen kauppatie-

dot pitivät paikkansa. Tämän perusteella kaikki 24 kohdetta pidettiin mukana tarkempaa tar-

kastelua varten, jotta toimistokohteelle pystyttäisiin alueellisesti arvioimaan neliöhinta.  

 

Toteutuneiden kauppojen soveltuvuutta peilattiin muun muassa asemakaavan mukaiseen 

käyttötarkoitukseen ja rakennuslajiin. Kaikkien valittujen kauppojen luovutustyyppinä oli 

”edustava” ja lähes kaikkien kauppojen tietona kohteen laadusta oli koko kiinteistö. Kaup-

pahintojen keskiarvo oli 23,7 ja mediaani 12,9 miljoonaa euroa. Seuraavasta kuvasta 15 on 

nähtävissä kauppahintojen ja neliöhintojen asettuminen koordinaatistoon sekä havaintopis-

teiden perusteella muodostettu regressiosuora: 

 

Keskiarvo  2 980 € / m² 

Mediaani     2 727 € / m² 
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Kuva 15. Kauppahinnan ja neliöhinnan regressiosuora, 24 toimistokohdetta 

Tutkimuksen edetessä kuvan 16 kartasta on nähtävissä näiden toteutuneiden kiinteistökaup-

pojen sijainnit suhteessa analysoitavien co-working –konseptien sijainteihin. Kauppatieto-

datan analysoinnin kautta keskiarvojen ja mediaanien perusteella arvioitiin realistinen neliö-

hinta Helsingin keskustan toimistokohteelle, jota edempänä on hyödynnetty case-konseptin 

kannattavuuden arvioinnin yhteydessä. 

4.2 Co-working –konseptien aineisto ja mallinnus 

 

Kauppatietojen jälkeen tutkimuksen seuraavassa vaiheessa perehdyttiin co-working –kon-

septien ominaisuuksiin yleisesti sekä alueellisesti saatavilla olevien tietojen perusteella. Tie-

toja co-working –konseptien ominaisuuksista oli saatavilla enimmäkseen eri konseptien 

verkkosivuilta, myyntiesitteistä, mainoksista sekä myös erilaisista tutkimuksista. Tilastotie-

tojen osalta oli saatavilla myös dataa erilaisista tilastollisesti toteutetuista tutkimuksista. 

 

Inka Kojo ja Suvi Nenonen (2016) ovat analysoineet viittätoista co-working –konseptia pää-

kaupunkiseudulla ja heidän tutkimustietojaan on hyödynnetty osittain myös tässä tutkimuk-

sessa. Kojon ja Nenosen tutkimuksessa konsepteja koskevia tietoja ja dataa kerättiin pääosin 

haastattelemalla näiden viidentoista kohteen managereilta (liite 1). Tutkimus sisälsi tietoa 

muun muassa pääkaupunkiseudulla toimivien konseptien tilojen kokoluokista sekä maksimi 

käyttäjämääristä. Helsingin alueella toimivista co-working –konsepteista kerättiin Kojon ja 

Nenosen tutkimuksen tueksi laajalti tietoja niiltä osin, kun eri lähteistä dataa oli saatavilla. 

Keräyksen kohteena oli erityisesti Helsingin alueella toimivat voittoa tavoittelevat co-wor-

king –konseptit, joista saatiin kerättyä kokoluokkien ja jäsenmäärien lisäksi erityisesti hin-

noittelutietoja. Datan keräyksen yhteydessä kohteiden sijainteihin, muihin ominaisuuksiin 

sekä palveluihin tutustuttiin ja eriytettiin tutkimukseen soveltuvat konseptit. Helsingin kes-

kustan alueella sijaitsevien konseptien sijainteja on nähtävissä kauppatietojen ohella edem-

pänä kuvassa 16. Kokonaisuudessaan kerättiin 25 eri co-working –konseptista alueellisesti 

mahdollisimman kattavasti tiedot, joiden perusteella mallinnettiin tunnuslukuja tutkimusta 

varten eri muuttujille. 

 

Tässä vaiheessa tutkimusta pyrittiin havainnollistamaan alueellisesti tilankäyttäjien määrää 

suhteessa neliöihin myöhäisempiä laskelmia varten. Myös hinnoittelutietojen perusteella 

laskettiin keskiarvo kuukausitasolla hinnalle ja todettiin, että valta osassa otoksesta kuukau-

sitason hinnoittelu perustui joustaviin- tai kiinteisiin työpisteisiin, eli vähintään kahteen eri 

hinnoittelun tasoon. Hintoja arvioitaessa tehtiin myös alueellisesti vertailu co-workingiin 

Keskiarvo  3 151 € / m² 

Mediaani     2 579 € / m² 
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jossain määrin rinnastettaviin toimistokonsepteihin kuten Reguksen ja Business Meeting 

Parkin joustavien toimistotilojen hinnoitteluihin. Näiden 25 valitun co-working –konseptin 

tietojen perusteella laskettiin alueellisesti keskiarvot seuraaville tiedoille: 

 
Koko (m²) Max. käyttäjät (kpl) Liikkuva työpiste 

(€) 
Kiinteä työpiste 

(€) 
m² / käyttäjä 

691,2 115,71 207,71 354,8 6,62 

 

Tässä tutkimuksessa tehtiin katsaus myös aiheesta tehtyihin tilastollisia tietoja tarjoaviin tut-

kimuksiin ja muihin tilastotietoja tarjoaviin lähteisiin. Erilaisista verkkolähteistä oli saata-

villa vaihtelevalla kattavuudella erilaisia tunnuslukuja Euroopan alueella sekä maailmanlaa-

juisesti toimivista co-working –konsepteista ja toimitiloista. Muun muassa Tadashin ja To-

mokazun (2015) co-working-tilojen statistiikkatutkimuksen sekä erilaisten tilastotietoa tar-

joavien verkkosivujen perusteella todettiin, että maailmanlaajuinen co-working –tutkimus 

GCS (Global Coworking Survey, 2016) on tätä tutkimusta varten soveltuva ja tarjoaa laajalti 

luotettavaa tietoa Euroopan ja maailman co-working –tiloista. GCS on kerännyt tietoja vuo-

sittain yli 2700 co-working –tilasta 52 eri maassa. Vuosina 2010-2016 järjestetyn tutkimuk-

sen perusteella arvioinnin ja laskelmien tueksi haettiin vuoden 2016 maailmanlaajuiset tiedot 

muun muassa seuraavista muuttujista: 

 

 

Kokoluokka: Maailmanlaajuisesti tilan keskikoko on 929m² ja yhtä käyttäjää 

kohden on keskimäärin varattu 13m². Tilojen keskikoko on kak-

sinkertaistunut vuosien 2013-2016 aikana. 

 

Käyttöaste: Käyttöasteet ovat tasaisesti nousseet viime vuosina. Maailman-

laajuisesti käyttöasteiden keskiarvo on 58% ja Yhdysvalloissa 

52%. Ainoastaan joka toinen käyttäjä työskentelee samanaikai-

sesti. 

 

Vuokratuotto: Co-working –tila tuottaa Yhdysvalloissa keskimäärin 40 000 $ 

kassavirtaa kuukaudessa ja kassavirtojen mediaani on 9 500 $. 

Yhdysvalloissa sekä maailmanlaajuisesti toimivista co-working 

–tiloista noin 37% on kannattavia, 36% ei tuota voittoa eikä tap-

piota ja 27% tiloista on tappiollisia. 

 

 Jäsenmäärissä mitattuna yli 50 jäsenen tilat ovat huomattavasti 

useammin tuottavia (58%) verrattuna pienempien jäsenmäärien 

tiloihin (13-27%). 

 

Työpisteiden määrä:  Keskimäärin työpisteitä co-working –tilassa on maailmanlaajui-

sesti 64 kappaletta ja vastaava luku on 70 Yhdysvalloissa. Yhtä 

työpistettä kohden on maailmanlaajuisesti keskimäärin 1,38 

käyttäjää (Yhdysvalloissa 1,63). 

 

Käyttäjien määrä: Käyttäjien määrän keskiarvo on Euroopassa 75 kappaletta ja Yh-

dysvalloissa 110. 

 

Pohjaratkaisu:  Maailmanlaajuisesti co-working –tiloista 49% on avotilaa, 18% 

työhuoneita, 17% neuvotteluhuoneita, 8% tapahtumatilaa, 4% 
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luokkahuoneita. Vastaavat luvut ovat Yhdysvalloissa 51% avoti-

laa, 23% työhuoneita, 16% neuvotteluhuoneita, 5% tapahtumati-

laa ja 3% luokkahuoneita. 

 

Työpisteiden laatu: Maailmanlaajuisesti 9% työpisteistä on yhdelle henkilölle koh-

dennettuja työpisteitä, 23% enemmän yhdelle kohdennettuja 

kuin kaikille joustavassa käytössä olevia työpisteitä, 25 % on 

yhtä lailla kohdennettuja kuin joustavia, 28% on enimmäkseen 

joustavia työpisteitä ja 13% joustavia työpisteitä. Vastaavat luvut 

ovat Yhdysvalloissa 8%, 15%, 23%, 39% ja 15%. 

 

Toimitilarakennus: 20% maailman co-working –tiloista on sijoitettu iältään alle 20 

vuotta -, 31% 21-50 vuotta -, 26% 51-100 vuotta -, ja 19% yli 

100 vuotta vanhoihin rakennuksiin. Tilatyypiltään 64% raken-

nuksista on liikekiinteistöjä, 16% tuotanto-/varastokiinteistöjä ja 

19% on puolestaan tilatyypiltään muita kiinteistöjä. 

 

Tilan vuokrasopimus: Maailman laajuisesti keskimääräinen co-working -tilan vuokra-

sopimus on 5 vuoden mittainen ja keskimaturiteetti on 3,5 vuotta. 

17% vuokrasopimuksista on pituudeltaan 12-35 kuukautta, 31% 

36-59 kuukautta, 35% 60-119 kuukautta ja 17% pituudeltaan yli 

10 vuotta tai pidemmän ajan. 

 

Vuokran määrä: Jäsenyyden hinta on Yhdysvalloissa keskimäärin 305 dollaria 

kuukaudelta. 

 

Vuokrakausi: Yhdysvalloissa 54% jäsenyyksien vuokrakausista on vuoden tai 

alle, 29%:n vuokrakausi on 13-35 kuukautta ja 17% yli 3 vuotta. 

Suurin osa jäsenistä valitsee kuukausittaisen jäsenyyden ja vain 

10 % valitsee päivittäisen tai viikoittaisen vuokrakauden. 

 

Muutostyökustannukset:  Muutostyökustannukset ovat Yhdysvalloissa keskimäärin 

98 000 $ ja mediaani on 70 000 $. Yli 50 työpisteen tilojen muu-

tostyöt ovat keskimäärin 128 000 $ ja mediaani 100 000 $. 

 

Tilan avaaminen:  Co-working –tilan avaamiseen kuluu maailmanlaajuisesti keski-

määrin muutostöineen aikaa 7 kuukautta. 

 

Tapahtumat:  Maailmanlaajuisesti tiloissa järjestetään keskimäärin 4,5 tapah-

tumaa kuukaudessa. Euroopassa vastaava luku on 5 ja Yhdysval-

loissa 7. 

 

Hallinnointi:  Työntekijöiden määrä tilan avaamisen hetkellä on maailmanlaa-

juisesti keskimäärin 2,8. Tutkimuksen mukaan määrä ei oleelli-

sesti kasva, vaikka vuokralaisten määrä kohteessa kasvaa. 

 

Palvelun tarjoaja:  80% tilojen tarjoajista on yksityisiä tahoja, 13 % voittoa tavoit-

telemattomia yksityisiä tahoja ja 7 % julkisia palvelun tarjoajia. 

 



30 

 

 

Liiketoiminnan kesto:  Maailmanlaajuisesti co-working –tilat ovat toiminnassa keski-

määrin 18 kuukautta ja 50% tiloista lopettaa toimintansa vuoden 

kuluessa. 

4.3 Tietojen analysointi ja laskelmat 

 

Markkinakatsauksen kautta on esitelty Helsingin keskustassa toimistojen vuokratasoja (kap-

pale 2.7), toteutuneiden transaktioiden perusteella on estimoitu toimistokiinteistön neliöhin-

taa alueellisesti (kappale 4.1) ja co-working –konsepteista on kerätty tarvittavia tietoja (kap-

pale 4.2). Seuraavassa vaiheessa nämä tiedot on tuotu yhteen tutkimuksen pääkysymykseen 

vastaamiseksi. Tässä yhteydessä laskelmissa hyödynnettiin myös lukujen 2 ja 3 kirjallisuus-

katsauksen teoriatietoa. Kuvasta 16 on vuokra-alueiden ja -tasojen ohella nähtävissä kerät-

tyjen kauppatietojen sekä co-working –konseptien sijainteja. Kauppatietojen ja co-working 

–konseptien sijainnit ovat esitetty taulukossa 3.  

 

 
Kuva 16. Vuokra-alueet, vuokratasot sekä kauppatietojen ja co-working –konseptien sijain-

nit (Vuokratasot ja alueet mukaillen Newsec,2017; KTI 2018; Catella, 2018) 
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Taulukko 3. Kerättyyn dataan pohjautuen kauppatietojen ja co-working –konseptien osoit-

teet 

Kauppatieto, osoite Co-working –konsepti, osoite Konseptin nimi 

Korkeavuorenkatu 21 Eteläesplanadi 39               UMA 

Bulevardi 56 Mannerheiminaukio 1       Spaces 

Albertinkatu 33 Vuorikatu 5                          Helsinki Think Company 

Albertinkatu 25 Aleksanterinkatu 12           Minimum Viable Office 

Bulevardi 29 Albertinkatu 23                   Kenno Lounge 

Korkeavuorenkatu 34 Kampinkuja 2                    Kontoret Kamppi 

Korkeavuorenkatu 32 Pieni Roobertinkatu 7        MOW 

Pieni Roobertinkatu 1-3 Kaisaniemenkatu 13  HUB13 

Kasarmikatu 42 Korkeavuorenkatu 35 Microsoft Flux 

Ludviginkatu 2-10 Bulevardi 30                       Kenno Lounge 

Antinkatu 1 Kampinkuja 2       Work & Meet 

Pohjoinen Rautatienkatu 25 Pursimiehenkatu 9 Kenno Lounge 

Fabianinkatu 6   

Aleksanterinkatu 11   

Korkeavuorenkatu 21   

Fabianinkatu 9   

Arkadiankatu 24   

Töölönlahdenkatu 3   

Uudenmaankatu 1-5   

Eteläesplanadi 8   

Arkadiankatu 28   

Temppelikatu 8   

Unioninkatu 14   

 

4.3.1 Aineistopohjainen case-konsepti 

 

Case-tutkimuksella tutkitaan ilmiötä empiirisesti sen aidossa ympäristössä. Menetelmä so-

veltuu sellaisten ilmiöiden tutkimiseen, missä ilmiön erottaminen kontekstista on haastavaa. 

Case-mallinnus on parhaiten sovellettavissa silloin, kun ”tutkijalla on vähän kontrollia ta-

pahtumiin, aiheesta on tehty vain vähän empiiristä tutkimusta ja tutkimuskohteena on jokin 

tämän ajan elävässä elämässä oleva ilmiö.” (Varamäki et al., 2012, s. 41) 

 

Kannattavuuslaskentaa varten luotiin co-workingin alueellisiin sekä maailmanlaajuisiin ti-

lastotietoihin peilaava case-konsepti, jolle määriteltiin pääpiirteittäin ominaisuudet sekä kus-

tannusrakenne. Laskennan tarkoituksena ei ollut luoda kustannuksiltaan täysin realistista 

mallia, vaan vertailun mahdollistava kuvitteellinen malli perustelluin konseptin ominaisuuk-

sin. Case-konseptin tarkoitus on esittää niin positiivisten kuin negatiivistenkin kassavirtojen 

osalta keskivertoa co-working –konseptia. 

 

Kokoluokaksi kerätyn datan perusteella valittiin 1000 m², joka ylittää hieman pääkaupunki-

seudun alueellisesti kerättyjen co-working –tilojen keskiarvon, mutta vastaa GCS:n maail-

manlaajuista keskiarvoa tilan pinta-alan osalta. Myöhäisemmässä vaiheessa laskennassa 

käytetään myös kokoluokkana 2000 m², joka vastaa laajuudeltaan Helsingin alueen suurim-

pia co-working –tiloja. 
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Jäsenyyden hinnaksi valittiin alueellisesti kerätyn aineiston pohjalta kahden eri hinnoittelun 

tason keskiarvo, 286,3 euroa per kuukausi. Vuokrattavat jäsenyydet nähdään toisin sanoen 

jakautuvat suhteessa 50% - 50% kiinteisiin - ja joustaviin työpisteisiin. Hinnoittelu on lin-

jassa myös Yhdysvaltojen jäsenyyksien keskimääräisen hinnoittelun kanssa (305 $) ja toi-

mitilatyypin jäsenyyksien kahtiajako on tämän tutkimuksen perusteella realistinen. 

 

Asiakaspaikkojen määräksi on laskettu 1000m² perusteella 151 kappaletta, joka saatiin jaka-

malla pinta-ala alueellisesti kerättyjen co-working – konseptien asiakastiheydellä 6,62 m² 

per asiakas. Vastaavasti edempänä 2000m² tilan yhteydessä käytetään asiakaspaikkojen lu-

kumääränä 302 kappaletta. Asiakaspaikkojen sekä jäsenyyden hinnan kautta neliövuokraksi 

muodostuu 43,26 € per neliö, mikäli kaikki asiakaspaikat ovat vuokrattu. Tämä tarkoittaa 

vuokratulona kuukausitasolla 43 260 euroa. Mahdollista ylimyyntiä ei tutkimuksessa huo-

mioida, vaan vertaileva laskenta perustuu asiakaspaikkojen määrään. 

 

Sijoittajan investoinniksi on valittu tilan 1000 neliön laajuuden perusteella 150 000 euroa. 

Investointi on karkeasti jaoteltu kalusteisiin, elektroniikkaan, kodinkoneisiin, muihin laittei-

siin sekä lattioiden ja seinien osalta pintojen ehostamiseen. Luku ylittää valuuttojen arvon 

huomioiden hieman GCS:n keskiarvon (128 000$), mutta on tässä tapauksessa perusteltu ja 

laskelmien yhteydessä joustava muuttuja. Investointi on nähty kertaluontoisena, eikä tutki-

muksessa ole huomioitu vuokra-aikana mahdollisesti tapahtuvia lisäinvestointeja, kuten ka-

lusteiden uusimisia. 

 

Operatiiviseksi kuluksi case-konseptille on valittu kuukausitasolla 13 750 € (13,75 € / m²). 

Tämä luku perustuu co-working –konseptien yhteydessä yleisimmin esiintyvimpiin palve-

luihin ja pääteltäviin kulueriin: internet ja sähkö, siivous, tulostus, asiakaspalvelu, tarjoilut 

ja tapahtumat. Selvyyden vuoksi todettakoon, että kulujen kuten myös tuoton osalta case-

konseptin on tarkoitus esittää keskivertoa co-working –konseptia. Palveluiden hinnoittelu 

perustuu vapaasti saatavilla olevaan tietoon sekä omaan arvioon. Muuttujan herkkyydestä 

johtuen laskennan tuloksia arvioidessa huomioidaan kuitenkin myös näiden operatiivisten 

kulujen muutokset. Case-konseptin ominaisuuksiksi määräytyi: 

 

 
Koko (m²) Hinta / jäsenyys 

(€) 
Asiakaspaikkoja 

(kpl) 
Operatiivinen kulu 

(€ / m² / kk) 
 

Alkuinvestointi 

1000 286,3 151 13, 75 150 000 
     

4.3.2 Toimitilan vuokraus case-konseptille 

 

Aluerajauksen sekä markkinakatsauksen pohjalta (kappale 2.7.2) valittiin kolme vuokra-alu-

etta Helsingin keskustasta, jotka ovat nähtävissä kuvassa 16. Näiden kolmen alueen vuokra-

tasojen haarukat ovat kappaleen 2.7.2 mukaisesti (€ / kk / m²):  

 

Kamppi   21,00 - 28,00  

Keskusta   20,00 - 28,00  

Ydinkeskusta    25,00 – 36,00  

 

Koska Kampin ja keskustan vuokratasot ovat lähes toistensa vastineita, niin laskennassa käy-

tettiin keskustan ja ydinkeskustan vuokratasoja. Laskennassa käytettiin edellä esitettyjen 
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vuokratasojen haarukoiden korkeinta, matalinta sekä keskiarvoa. Alueellisten tuottovaati-

musten osalta valittiin markkinakatsauksien keskiarvot alueittain (kappale 2.7.2, taulukko 

1):  

 

Keskusta   5,75 %  

Ydinkeskusta  4,60 % 

 

Vuokrattavaksi pinta-alaksi valittiin aluksi 1000 m², joka vastaa alueellisesti co-working –

konsepteista kerättyjen tietojen perusteella realistista kokoluokkaa ja samalla edustaa maa-

ilmanlaajuisesti pinta-alaltaan keskimääräistä co-working –tilaa. Vuokrakaudeksi ja sopi-

musmalliksi valittiin kolmen -, viiden - ja kymmenen vuoden määräaikaiset vuokrasopimuk-

set. GCS:n mukaan maailmanlaajuisesti keskimääräinen vuokrakausi on 5 vuotta, joten tä-

män perusteella valitut vuokrakaudet ovat edustavia. Laskennan kannalta määräajaksi tilan 

vuokraaminen osoittautui ainoaksi vaihtoehdoksi eikä toistaiseksi voimassa olevaa sopimus-

mallia tässä yhteydessä sovellettu. 

 

Sopimuskauden vuokraa sekä kuluja määritettäessä valittiin indeksikorotukseksi sekä hinto-

jen ja kulujen nousuksi 1,25 % per vuosi. Diskonttotekijän määrittämiseksi valittiin vuosit-

taiseksi inflaatioksi 2,0 %. 

 

Laskenta suoritettiin kuudessa eri vaiheessa seuraavasti: 

 

1) Keskustan ja ydinkeskustan korkeimmat vuokratasot 

2) Keskustan ja ydinkeskustan keskivuokratasot 

3) Keskustan ja ydinkeskustan matalimmat vuokratasot 

4) Suuremman tilan vuokraus keskustan alueelta 

5) Operatiivisten kulujen herkkyys suuremman tilan vuokrauksen yhteydessä keskustan 

alueelta 

6) Jäsenyyksien korkeimman hintatason vaikutus tuottoon suuremman tilan vuokrauk-

sen yhteydessä 

 

Laskennassa verrattiin maksettavan vuokran nettonykyarvoa case-konseptin vuokratulojen 

nettonykyarvoon eri käyttöasteilla ja haarukoitiin käyttöasteet, jolloin maksettavan vuokran 

ja saatavien vuokratulojen nettonykyarvo on yhtä suuri. Tämän jälkeen tarkasteltiin myös 

operatiivisten kulujen, investoinnin suuruuden sekä jäsenyyden hinnoittelun vaikutusta käyt-

töasteiden raja-arvoihin.  

 

1) Keskustan ja ydinkeskustan korkeimmilla vuokratasoilla (28,00 ja 36,00 € / kk / m²) 

investointi ei kääntynyt kannattavaksi millään käyttöasteella vaan nettonykyarvojen 

erotus oli negatiivinen kaikkien sopimuspituuksien tapauksessa. Täyteen vuokrattu-

jen tilojen osalta tuottojen nettonykyarvot maksettavan vuokran nettonykyarvoon 

verrattuna ovat nähtävissä alla olevasta taulukosta: 
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Taulukko 4. Keskustan ja ydinkeskustan korkeimman vuokratason nettonykyarvot   

 
 

2) Ydinkeskustan keskivuokratasolla case-konseptin vuokratulojen nettonykyarvo ei 

ylittänyt myöskään maksettavan vuokran nettonykyarvoa vaan sopimuskausien pi-

dentyessä ero edelleen kasvoi. 

 

Keskustan alueen keskivuokratasolla (24,00 € / kk / m²) nettonykyarvojen erotus 

kääntyi positiiviseksi kolmen vuoden sopimuksen osalta 98,16% käyttöasteen koh-

dalla, viiden vuoden sopimuksen osalta 94,21 %:lla ja kymmenen vuoden pituisen 

sopimuksen osalta 91,27 %:n kohdalla. Tämä tarkoitti sitä, että täyteen vuokrattuina 

eri vuokratasoilla nettonykyarvojen erotus nousi suurimmaksi 10 vuoden sopimuk-

sen tapauksessa, jolloin ero oli 327 115 euroa. Tilannetta ei mallinnettu tämän tar-

kemmin vaan siirryttiin seuraavaan vaiheeseen. 

 

3) Ydinkeskustan matalimmalla vuokratasolla (25,00 € / kk / m²) nettonykyarvojen ero-

tus kääntyi positiiviseksi viiden vuoden sopimuksen osalta 96,31% käyttöasteella ja 

kymmenen vuoden sopimuksen kohdalla käyttöasteella 93,38%. Taulukosta 5 on lu-

ettavista käyttöasteen raja-arvojen ohella maksettavan vuokran sekä case-konseptin 

vuokratulojen nettonykyarvot haarukoiduilla käyttöasteilla: 

 

Taulukko 5. Ydinkeskustan matalamman vuokratason käyttöasteiden raja-arvot   

 

Keskustan osalta vuokratasojen vaihteluvälin matalammalla tasolla (20,00 € / kk / 

m²) nettonykyarvojen erotus kääntyi puolestaan positiiviseksi kolmen vuoden sopi-

muksen tapauksessa 88,92 % käyttöasteen tasolla. Viiden ja kymmenen vuoden so-

pimuksen osalta käyttöasteiden raja-arvot olivat vastaavasti 84,96% ja 82,03%. Tau-

lukosta 6 on luettavissa näiden tietojen ohella maksettavan vuokran - sekä investoin-

nin nettonykyarvot keskustan matalimmalla vuokratasolla: 

 

Taulukko 6. Keskustan matalamman vuokratason käyttöasteiden raja-arvot  
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Vertailua varten päätettiin mallintaa keskustan matalimman vuokratason nettonyky-

arvojen erotukset eri raja-arvot ylittävillä käyttöasteilla, jotta nähdään sijoittajan nä-

kökulmasta, miten eri pituisten sopimusten myötä tuoton nettonykyarvo kehittyy 

suhteessa maksettavan vuokran nettonykyarvoon. Käyttöasteilla 90% ja 95% laske-

tut vuokratulon nettonykyarvot sekä erot maksettavan vuokran nettonykyarvoon ovat 

nähtävissä seuraavassa taulukossa: 

 

Taulukko 7. Keskustan matalamman vuokratason nettonykyarvot eri käyttöasteilla 

 

 

4) Laskelmien perustella todettiin, että vuokratasohaarukan matalimpien vuokratasojen 

yhteydessä niin keskustan kuin ydinkeskustankin osalta olisi mahdollista saada rea-

listisia käyttöasteiden raja-arvoja eri vuokrasopimuskausille. Täten valittiin tarkem-

paan tarkasteluun keskustan alueen matalin vuokrataso, jonka perusteella simuloitiin 

muiden muuttujien herkkyyttä. 

 

Vuokrattavaa pinta-alaa kasvatettiin tuhannella neliöllä eli yhteensä 2000 neliöön, 

joka vastaa Helsingin alueen suurimpien co-working –konseptien tilojen laajuutta 

kerätyn aineiston perusteella. Vaaditut käyttöasteet sopimuskausille laskivat hieman 

kaikkien sopimuspituuksien osalta ja esimerkiksi 85,00% käyttöasteella nettotuotto-

jen nykyarvojen erotukset olivat vertailukelpoiset kohdan 3 arvoihin nähden niin, 

että viiden vuoden sopimuksella erotus oli suuremman tilan eduksi 232 900 euroa ja 

kymmenen vuoden sopimuksen tapauksessa 513 436 euroa. Raja-arvot ja nettonyky-

arvot ovat suuremman tilan vuokrauksen tapauksessa nähtävissä seuraavassa taulu-

kossa: 

Taulukko 8. Keskustan matalamman vuokratason käyttöasteiden raja-arvot suuremman ti-

lan vuokrauksen yhteydessä 

 

Vaikka tässä yhteydessä on huomioitu operatiivisten kustannusten kaksinkertaistu-

mien tilan pinta-alan kasvun myötä, niin alkuinvestointi tilaan on pidetty kiinteänä 

(150 000 €). Mikäli tilan laajentamisen yhteydessä huomioitaisiin 100 000 euron 

suuruinen lisäinvestointi, niin taulukon 8 mukaiset käyttöasteiden raja-arvot olisivat 

87,10%, 83,80% ja 81,37%. Lisäinvestoinnin suuruus on perusteltu mittakaava-

edulla, jolloin tilamäärän kaksinkertaistuessa investoinnin määrän ei nähdä kaksin-

kertaistuvan. 
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5) Tämän jälkeen tehtiin herkkyysanalyysi suuremman tilan osalta case-konseptin ope-

ratiivisten kulujen muutoksille. Alkuperäistä 13,75 euron kuukausittaista kulua per 

neliö vähennettiin ja kasvatettiin kerrallaan 1,0 euroa per neliö ja haarukoitiin käyt-

töasteet, joilla kussakin tapauksessa tuottojen nettonykyarvo vastaa maksettavan 

vuokran nettonykyarvoa kolmen, viiden ja kymmenen vuoden määräaikaisten vuok-

rasopimusten tapauksissa. Tässä yhteydessä investoinnin määrä pidettiin alkuperäi-

sessä 150 000 eurossa, jotta käyttöasteiden raja-arvojen alarajaa pystyttäisiin havain-

nollistamaan. Tämän simuloinnin tulokset ovat nähtävissä taulukossa 9: 

 

Taulukko 9. Käyttöasteiden raja-arvojen herkkyys suhteessa operatiivisiin kustannuksiin 

suuremman tilan vuokrauksen yhteydessä 

 

 
 

Tämän jälkeen simulointi suoritettiin huomioiden myös alkuinvestoinnin määrän 

kasvu 100 000 eurolla, jolloin investoinnin määränä oli yhteensä 250 000 euroa. 

Tämän seurauksena käyttöasteiden raja-arvot olivat ääritapauksissa puolestaan 

taulukon 10 mukaiset: 

 

Taulukko 10. Käyttöasteiden raja-arvojen herkkyys suhteessa operatiivisiin kustannuksiin 

suuremman tilan vuokrauksen yhteydessä investoinnin kasvu huomioiden 

 

 
 

6) Todettiin, että case-konseptin mukaisilla ominaisuuksilla tilan vuokrauksen 

yhteydessä vaaditut keskimääräiset käyttöasteet olivat eri pituisten sopimuskausien 

osalta  kaikissa tapauksissa yli 70%:n tasolla. Tästä johtuen vertailu tehtiin 

kasvattamalla vuokrattavien jäsenyyksien kappalehintaa kerätyn aineiston 

perusteella. Valittiin neljän kalleimman konseptin keskiarvollinen hinta, jonka kautta 

jäsenyyden hinnaksi määräytyi 405 euroa. Suuremman vuokrattavan tilan (2000m²) 

osalta neliövuokraksi muodostui täten 61,17 euroa. 

 

Tilan sijainti pidettiin keskustan alueella ja vuokratasoa muutettiin alueellisesti 

matalimmasta tasosta korkeimpaan. Investoinnin määrä pidettiin korkeammalla 

tasolla (250 000 euroa) ja operatiivisten kulujen herkkyyttä simuloitiin vuokrauksen 

yhteydessä. Tulokset ovat nähtävissä alla olevassa taulukossa: 
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Taulukko 11. Keskustan käyttöasteiden raja-arvot eri sopimuspituuksilla ja eri 

operatiivisilla kustannuksilla 

 

 
 

 

Kuudessa eri osavaiheessa tehdyn tarkastelun jälkeen todettiin, että case-konseptille 

vuokrattavasta toimitilasta on saatu riittävä määrä informaatiota, jotta vuokrausta voidaan 

vertaillaa toiseen toimitilan hallinnoinnin malliin, eli tässä tapauksessa toimitilarakennuksen 

hankintaan. 

4.3.3 Toimitilarakennuksen hankinta case-konseptille 

 

Kauppatietoaineiston käsittelyn pohjalta laskentaa ja case-konseptia varten luotiin yksinker-

taistettu malli kiinteistökaupasta ja sen kohteesta. Rakennuksen tyypiksi valittiin toimisto-

rakennus ja sen vuokrattavaksi pinta-alaksi 4000m². Kauppahinta määritettiin vuokrattaviin 

neliöihin pohjautuen eikä kokonaiskerrosalaan.  Rakennuksen ikää, tontin omistussuhdetta, 

teknistä tasoa eikä kuntoa otettu huomioon. Kuten case-konseptin määrityksen yhteydessä, 

myös rakennuksen ominaisuuksia valittaessa pyrittiin määrittämään ominaisuudet ja arvot 

siten, että saadaan aikaan vertailua tutkimuksen pääkysymykseen vastaamiseksi. Selvyyden 

vuoksi todettakoon, että laskennan tarkoituksena ei ole kiinteistön ylläpidon näkökulmasta 

luoda kustannuksiltaan täysin realistista mallia, vaan vertailun mahdollistava kuvitteellinen 

malli perustelluin ja valituin ominaisuuksin. Myöskään sijoituspäätös- eikä ostoprosessiin 

kiinnitetä tässä tutkimuksessa kauppahinnan arviointia enempää huomiota. 

 

Ensimmäisen, eli suuremman otoskoon (403 kauppatiedon), pohjalta valittujen 127 toimis-

tokohteen sekä 24 edustavimman kauppatiedon keskiarvo ja mediaani neliöhintojen perus-

teella luotiin kuvitteellisen toimistorakennuksen kauppahinnalle hintahaarukka. Suuremman 

otoskoon mediaani- ja keskiarvoneliöhintoihin pohjautuen 4000 vuokrattavan neliön toimis-

torakennukselle määritettiin Helsingin keskustasta kauppahinnaksi 10 908 000 - 11 920 000 

euroa. Pienemmän otoskoon (24 kpl) neliöhintojen perusteella samalle rakennukselle muo-

dostui kauppahintahaarukaksi 10 316 000 – 12 604 000 euroa, joka valittiin laajuutensa puo-

lesta tämän tutkimuksen laskelmien tuottoarvovertailulle hintahaarukaksi. 
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Kuukausittaiseksi kiinteäksi kulueräksi valittiin 10,00 € / kk / m² sisältäen kiinteistöveron, 

ylläpitokulut ja pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten ehostusten kustannukset. Vuosit-

taiseksi korotukseksi kuluille valittiin 2,0 % viimeisen 10 vuoden kiinteistöjen ylläpitoin-

deksin perusteella (Tilastokeskus, 2018). Omistajalle kohdentuvalla kuukausittaisella ku-

luerällä ei pyritä ottamaan kantaa rakennuksen ikään, tekniseen kuntotasoon eikä se lasken-

nan kannalta kiinteän laatunsa vuoksi ole merkitsevin muuttuja. 

 

Laskennassa lähdettiin vertailemaan toimistokiinteistön tuottoarvoja vuokra-alueittain eri-

laisilla vuokrausstrategioilla. Vertailu tehtiin keskustan ja ydinkeskustan alueilla kolmella 

eri vuokratasolla, kuten vuokrauksen osalta. Simulointi suoritettiin aluksi näillä kahdella 

vuokra-alueella seuraavilla kolmella eri vuokrausstrategialla:  

 

a) 100% (4000m²) tavallista vuokrattavaa toimistotilaa 

 

b) 75% (3000m²) tavallista toimistotilaa ja 25% (1000m²) case-konseptin  

mukaista co-working –tilaa 

 

c) 50% (2000m²) tavallista toimistotilaa ja 50% (2000m²) case-konseptin  

mukaista co-working –tilaa 

 

Kassavirtoja eriteltiin niin tavallisen toimistotilan, kuin co-working –tilankin osalta käyttö-

asteen muutoksien asteikolla 50% - 100% ja tuottoarvon määrityksessä tuottovaatimusten 

asteikolla 4,0 - 10,0%. Case-konseptin kassavirrat ja muut ominaisuudet ovat kiinteistön 

tuottoarvon laskennan yhteydessä samat kuin vuokrauksen tapauksessa, mutta realistisem-

man tuottoarvon määrittämiseksi konseptin 150 000 euron investointi on laskentaa varten 

jaettu kymmenelle ensimmäiselle vuodelle, eli ensimmäiselle vuodelle kohdentuu 15 000 

euron kuluerä. Tavallisten toimistotilojen vuokrauksen yhteydessä ei ole huomioitu muutos-

työkustannuksia. Laskennan yhteydessä käytettiin suoran pääomituksen mallia (kappale 

2.4.2), koska muuttujien lisääminen sekä kohteesta saatavilla olevat tiedot eivät parantaisi 

laskelman luotettavuutta, vaikka tarkastelu tehtäisiin useamman vuoden kassavirta-mallia 

hyödyntäen (kappale 2.4.5). Laskelmissa määritettiin ensimmäisen vuoden nettokassavirta 

eri käyttöasteilla ja jaettiin ensimmäisen vuoden nettotuotto tuottovaatimuksella. Analysoin-

nin tueksi laskettiin kuitenkin myös 10 vuoden tarkastelujaksolta vuokratulojen summat net-

tomääräisinä. 

 

Jotta erot tuloksissa olisi mahdollista hahmottaa, niin yhteensä 18 erilaisen yhdistelmän tuot-

toarvot ovat värikoodein merkitty siten, että vihreä tuottoarvo kuvastaa kauppatietoaineis-

toon perustuvaan haarukkaan osuvaa tuottoarvoa ja keltainen tämän haarukan ylimenevää 

arvoa. Harmaa väri puolestaan kuvastaa haarukan alle jäävää arvoa. Selvyyden vuoksi to-

dettaan, että käyttöaste käsitetään liukuvan samaan tahtiin laskelmassa tavallisen toimistoti-

lan vuokrauksen kuten myös case-konseptin vuokrauksen yhteydessä. Tilannetta ei siten ole 

analysoitu esimerkiksi niin, että tavallisen toimiston ala olisi vuokrattu kokonaisuudessaan 

ja co-working –tilan alan käyttöastetta muutettaisiin. Liitteessä 2 on esitettynä kaikki 18 eri-

laista tuottoarvon määrityksen yhdistelmää, mutta laskennan kannalta ääripäät osoittautuivat 

tutkimuksen kannalta mielenkiintoisiksi. Tämän lisäksi vertailun tueksi esitetään seuraa-

vaksi myös keskustan keskivuokratason tulokset. 
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Ensimmäisen vaiheen tulokset on esitetty osavaiheittain järjestyksessä: 

 

1) Ydinkeskusta 100% tavallista toimistotilaa, korkein vuokrataso 

2) Ydinkeskusta 50% tavallista toimistotilaa ja 50% case-konseptin mukaista tilaa, kor-

kein vuokrataso 

3) Keskusta 100% tavallista toimistotilaa, keskivuokrataso 

4) Keskusta 50% tavallista toimistotilaa ja 50% case-konseptin mukaista tilaa, keski-

vuokrataso 

5) Keskusta 100% tavallista toimistotilaa, matalin vuokrataso 

6) Keskusta 50% tavallista toimistotilaa ja 50% case-konseptin mukaista tilaa, matalin 

vuokrataso 

 

Tällä ryhmittelyllä on pyritty havainnollistamaan lukijalle vaiheittain etenevää vertailupro-

sessia. Tässä vaiheessa toimistokohteen vuokraus-strategian ja alueellisten vuokratasojen 

vaihtelun myötä tavoitellaan hajontaa kohteiden arvojen välille. Laskennan yhteydessä case-

konseptin mukaisen tilan määrä vaihdeltiin välillä 0-2000m² ja seuraavat kuusi vaiheetta 

havainnollistavat tilamäärän vaikutusta nettotuottoihin ja sitä kautta kohteen tuottoarvoihin. 

 

1) Ydinkeskustan alueella 100% (4000m²) tavallista toimistotilaa vuokrattuna vuokra-

tason ylärajan bruttoneliövuokralla (36,00 € / kk / m²). Taulukosta 12 on nähtävissä, 

että 60% käyttöasteella ja 5,0 % tuottovaatimuksella kohteen tuottoarvo asettuu va-

littuun 10 316 000 – 12 604 000 euron hintahaarukkaan. Täyteen vuokrattuna kuvit-

teellisen kohteen tuottoarvo on noin kolminkertainen hintahaarukkaan nähden 

4,0%:n tuottovaatimuksella, joka on Helsingin ydinkeskustan alueella tutkimuksessa 

todettu realistiseksi tuottovaatimuksen tasoksi. 

 

Vuokratulojen nettonykyarvo on tässä tapauksessa kymmenen vuoden tarkastelujak-

solla 50% käyttöasteella 2 782 986 euroa ja täyteen vuokrattuna yhteensä 9 343 632 

euroa.  

 

Taulukko 12. Ydinkeskustan tuottoarvot korkeimmalla vuokratasolla, 100% tavallista 

toimistoa 

 

   
 

2) Ydinkeskustan alueella 50% (2000 m²) tavallista toimistotilaa vuokrattuna vuokrata-

son ylärajan neliövuokralla (36,00 € / kk / m²) ja 50% (2000 m²) case-konseptin mu-

kaista co-working –tilaa. Tässä yhteydessä laskelmassa on huomioitu investointien 

kasvu yhteensä 250 000 euroon tilamäärän kaksinkertaistuessa alkuperäisestä 1000 

neliöstä. Perusteluna investoinnin kasvattamisen määrässä oli mittakaavaetu, jolloin 

tilamäärän kaksinkertaistuessa investoinnin määrä ei vastaavasti kaksinkertaistu. 
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Taulukosta 13 on havaittavissa, että valitun haarukan kauppahintoihin tuottoarvo 

asettuu pienimmän tuottoasteen (4,0%) tapauksessa 70% käyttöasteella kohdalla ja 

80% käyttöasteen tapauksessa suuremmalla (6,0%) tuottovaatimuksella. 

 

Taulukko 13. Ydinkeskustan tuottoarvot korkeimmalla vuokratasolla, 50% tavallista 

toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa 

 

  
 

Tässä tapauksessa vuokratulojen nettonykyarvot ovat 50% käyttöasteella 825 725 

euroa ja täyteen vuokrattuna yhteensä 8 069 793 euroa. Vuokratulojen nettonykyar-

vojen erotukset ovat ensimmäisen kohdan arvoihin verrattuna miinusmerkkisiä, 50 

% käyttöasteella eroa on 1 957 261 euroa ja täyteen vuokrattuna 1 273 839 euroa. 

Tulokset ovat myös nähtävissä taulukosta 14: 

 

Taulukko 14. Ydinkeskustan vuokratulojen nettonykyarvojen vertailu 100% vuokratun 

toimiston ja 50% tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa 

sisältävien kohteiden välillä 

 

  
 

3) Keskustan alueella 100% (4000 m²) tavallista toimistotilaa vuokrattuna vuokratason 

keskiarvollisella neliövuokralla 24,00 € / m² / kk. Taulukosta 15 on nähtävissä, että 

80% käyttöasteella ja pienimmällä tuottovaatimuksella (4,0%) tuottoarvo asettuu va-

littuun 10 316 000 – 12 604 000 euron haarukkaan. Täyteen vuokratun kohteen tuot-

toarvo keskivuokratasolla on 16 920 000 euroa. 

 

Vuokratuottojen nettonykyarvo 50% käyttöasteella kymmenen vuoden tarkastelu-

jakson osalta oli 562 001 euroa, 80% käyttöasteella 3 211 440 euroa ja täyteen vuok-

rattuna 4 718 362 euroa. 
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Taulukko 15. Keskustan tuottoarvot keskivuokratasolla, 100% tavallista toimistoa 

 

   
 

 

4) Keskusta 50% (2000 m²) tavallista toimistotilaa vuokrattuna keskivuokratason neliö-

vuokralla ja 50% (2000 m²) case-konseptin mukaista co-working –tilaa. Myös tässä 

tapauksessa investointien kasvu 100 000 eurolla on huomioitu. Tuottoarvot ovat ta-

vallista toimistotilaa sisältävään kohteeseen verrattuna kauttaaltaan korkeammalla 

tasolla ja arvot asettuvat valittuun haarukkaan ensimmäisen kerran 80% käyttöas-

teella ja 5,0% tuottovaatimuksella. Täyteen vuokrattuna tuottoarvo osoittaa taulukon 

16 mukaisesti matalimmalla tuottovaatimuksen (4,0%) tasolla 22,1 miljoonaa euroa, 

joka on 5,19 miljoonaa euroa suurempi kuin kokonaisuudessaan tavallista toimistoa 

sisältävän kohteen tuottoarvo samalla käyttöasteella ja tuottovaatimuksella. 

 

Taulukko 16. Keskustan tuottoarvot keskivuokratasolla, 50% tavallista toimistoa ja 50% 

case-konseptin mukaista co-working –tilaa 

 

 
 

Vertailua mahdollistamaan seuraavassa taulukossa on esitetty eri vuokraus-strategi-

alla nettotuottojen erotukset kohdan 3 arvoihin verrattuna, jotka taulukossa 17 ovat 

100% toimiston sarakkeessa. Selvyyden vuoksi todettaan, että kokonaisneliöiden ol-

lessa 4000m², 50% tarkoittaa pinta-alana 2000 ja 25% vastaavasti 1000 vuokrattavaa 

neliötä. Käyttöasteiden raja-arvot, jolloin case-konseptin mukaista tilaa sisältävän 

kohteen vuokratulojen nettonykyarvo ylittää täysin tavallista toimistoa sisältävään 

kohteen vastaavan arvon olivat 50/50 tapauksessa 72,8% ja 75/25 tapauksessa 

71,0%. 
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Taulukko 17. Keskustan keskivuokratason vuokratulojen nettonykyarvojen vertailu 100% 

vuokratun toimiston ja case-konseptin mukaista co-working –tilaa sisältävien kohteiden 

välillä  

 

 
 

5) Keskustan alueella 100% (4000 m²) tavallista toimistotilaa vuokrattuna vuokratason 

alarajan neliövuokralla 20,00 € / m² / kk. Taulukosta 18 on nähtävissä, että ainoastaan 

täyteen vuokrattuna ja pienimmällä tuottovaatimuksella (4,0%) tuottoarvo asettuu 

valittuun 10 316 000 – 12 604 000 euron haarukkaan. 

 

Vuokratulojen nettonykyarvo näyttää 50% käyttöasteella negatiivista arvoa -130 725 

euroa, 80% käyttöasteella 2 077 140 euroa ja täyteen vuokrattuna 3 332 909 euroa.  

 

Taulukko 18. Keskustan tuottoarvot matalimmalla vuokratasolla, 100% tavallista toimistoa 

   

 
 

6) Keskusta 50% (2000 m²) tavallista toimistotilaa vuokrattuna vuokratason alarajan 

neliövuokralla ja 50% (2000 m²) case-konseptin mukaista co-working –tilaa. Myös 

tässä tapauksessa investointien kasvu on huomioitu. Tuottoarvo asettuu valittuun 

haarukkaan taulukon 19 mukaisesti ensimmäisen kerran 90% käyttöasteella ja 5,0% 

tuottovaatimuksella. Täyteen vuokrattuna tuottoarvo osoittaa matalimmalla tuotto-

vaatimuksen (4,0%) tasolla 17,5 miljoonaa euroa, joka on 5,45 miljoonaa euroa suu-

rempi kuin kokonaisuudessaan tavallista toimistoa sisältävän kohteen tuottoarvo sa-

malla käyttöasteella ja tuottovaatimuksen tasolla. 
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Taulukko 19. Keskustan tuottoarvot matalimmalla vuokratasolla, 50% tavallista toimistoa 

ja 50% case-konseptin mukaista co-working -tilaa  

 

 
 

Vuokratulojen nettonykyarvo näyttää 50 % käyttöasteella -602 167 euroa, 80 % käyt-

töasteella 2 889 571 euroa ja täyteen vuokrattuna yhteensä 4 875 569 euroa.  

 

Käyttöasteen raja-arvo tässä yhteydessä on noin 54,75%, jolloin puolet case-konsep-

tin mukaista tilaa sisältävän kohteen vuokratulojen nettonykyarvo on 0, eli toisin sa-

noen kohteen tuottorakenne kääntyy kannattavaksi. Käyttöasteesta 57,50% lähtien 

vuokratulojen nettonykyarvot ovat puoliksi case-konseptin mukaisen kohteen osalta 

suurempia kuin kokonaisuudessaan toimistona vuokrattuun kohteeseen verrattuna 

(kts osavaihe 5). Käyttöasteella 57,50% case-konseptia puoliksi sisältävä kohde 

muuttuu siis tavallista toimistoa sisältävään kohteeseen nähden kannattavammaksi. 

 

Kun case-konseptin mukaisen tilan osuus laskettiin 1000m² tasolle, niin vuokratulo-

jen nettonykyarvo kääntyi positiiviseksi, kun käyttöaste ylitti 53,85%:n rajan. Vas-

taavasti käyttöasteen ylittäessä 52,40% case-konseptia sisältävä kohde kääntyi taval-

lista toimistoa kokonaisuudessaan sisältävää kohdetta kannattavammaksi. Tässä ta-

pauksessa vähemmän tappiota tuottavaksi. Edellä esitettyyn pohjautuen taulukosta 

20 on nähtävissä nettonykyarvojen vertailu eri vuokraus-strategioilla ja käyttöas-

teilla: 

 

Taulukko 20. Keskustan matalimman vuokratason vuokratulojen nettonykyarvojen vertailu 

100% vuokratun toimiston ja case-konseptin mukaista co-working –tilaa sisältävän kohteen 

välillä  
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Näiden tietojen pohjalta ja perusteella mallinnettiin seuraavaksi vaiheittain toimitilaraken-

nuksen ostoa case-konseptille kolmen seuraavan neljän vaiheen kautta: 

 

7) Operatiivisten kustannusten herkkyys matalimmalla vuokratasolla keskustan alu-

eella, 50% tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista tilaa 

8) Jäsenyyksien korkeimman hintatason vaikutus tuottoarvoon keskustan alueella 

9) Ydinkeskustan kalleimman neliöhinnan kohteiden soveltuvuus case-konseptille 

10) 75% case-konseptin mukaista tilaa ja 25 % tavallista toimistotilaa 

 

Tämän vaiheen tarkoituksena on havainnollistaa lukijalle niin jäsenyyden kuin toimistokiin-

teistön neliöhinnankin ääripään hinnoittelun vaikutusta omistamisen kannattavuuteen. Sa-

malla herkkyyttä tarkastellaan operatiivisten kulujen muutoksilla, jotka voidaan vuokrausta-

pauksen tapaan nähdä yhtä lailla myös jäsenyyden hinnoittelun vaihteluna. 

 

7) Operatiivisten kustannusten herkkyyttä simuloitiin suhteessa kohteen tuottoarvoon. 

Kohteeksi valittiin keskustan matalimman vuokratason puolet tavallista toimistoa ja 

puolet case-konseptin mukaista co-working –tilaa sisältävä toimistorakennus. Tässä 

yhteydessä investoinnin kokonaissummaksi valittiin korkeampi taso 250 000 euroa. 

Herkkyystarkastelussa alapuolella taulukoissa 21 ja 22 on nähtävissä ääripäiden (-

3,0 € / m² ja +3,0 € / m²) vaikutukset kohteen tuottoarvoon. Tässä yhteydessä voidaan 

vaihtoehtoisesti ajatella operatiivisten kustannusten vaihtelua jäsenyyden hinnan 

vaihteluna 266 – 306 euron välillä. 

 

Taulukko 21. Keskustan tuottoarvot matalimmalla operatiivisten kustannusten tasolla, 50% 

tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa 

 

  
 

 

Taulukko 22. Keskustan tuottoarvot korkeimmalla operatiivisten kustannusten tasolla, 50%  

tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa 

 

  
 

Taulukosta 23 on puolestaan nähtävissä, että puolet case-konseptin mukaista tilaa 

sisältävän kohteen käyttöasteella 50% ja operatiivisten kulujen matalimmalla tasolla 

saadaan vuokratulojen nettonykyarvoksi 125 169 euroa suurempi arvo verrattuna 
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tavallista toimistotilaa sisältävään kohteeseen. Operatiivisten kulujen korkeammalla 

tasolla (16,75 € / m²) käyttöasteen raja-arvo on noin 70,70%, jolloin case-konseptin 

mukaista tilaa sisältävä kohde kääntyy tavallista toimistoa sisältävään kohteeseen 

verrattuna nettonykyarvon perusteella kannattavammaksi. 

 

Taulukko 23. Keskustan vuokratulojen nettonykyarvojen vertailu 100% vuokratun toimiston 

ja 50% tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa sisältävien 

kohteiden välillä operatiivisten kustannusten ääriarvoilla 

 

 
 

 

8) Tämän jälkeen tehtiin simulointi perustuen Helsingin keskustan neljän kalleimman 

konseptin hinnoitteluun pohjautuen samalla pitäen operatiiviset kulut 13,75 euron 

tasolla neliötä kohden. Jäsenyyden hinnaksi määräytyi 405 euroa ja täten täyteen 

vuokratun kohteen neliöhinnaksi muodostui 61,17 euroa neliöltä. Investoinnin 

suuruus pidettiin korkeammalla (250 000 euroa) tasolla. Laskelma osoitti, että 50% 

käyttöasteella ensimmäisen vuoden vuokratulojen nettonykyarvo oli 951 272 euroa 

ja täyteen vuokrattuna 7 982 449 euroa. Taulukosta 24 on nähtävissä case-konseptin 

hinnoittelun huomattava vaikutus kiinteistön tuottoarvossa. 

 

Taulukko 24. Keskustan tuottoarvot korkeimmalla co-working –konseptien hinnoittelun 

tasolla, 50% tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa 

 

 
 

Mikäli tässä simuloinnissa olisi valittu vielä keskustan korkein vuokrataso (28,00 € / 

m²) vuokrattavalle 2000m² tavalliselle toimistotilalle, niin taulukon 24 arvot olisivat 

saaneet vielä yhden värikoodatun palkin enemmän jokaisella käyttöasteella. Siinä 

tapauksessa täyteen vuokratun kohteen tuottoarvo näytti 33 015 875 euroa, joka 

ylittää 1,51 miljoonalla täyteen vuokratun ydinkeskustan korkeimman vuokratason 

kohteen arvon (kohta 1). 
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9) Helsingin alueella toimistokiinteistöjen yhteydessä on tavattu viime vuosina 

alueellisesti toteutuneiden kauppojen hintatasona jopa 10 000 euron neliöhintaa 

lähenteleviä transaktioita. Näistä kaupoista tiedot ovat muun muassa kauppahinnan 

osalta usein vaikeasti saatavilla ja kauppahintaa sekä tuottovaatimusta joudutaankin 

erityisesti näissä tapauksissa arvuuttelemaan. Kerätyssä datassa Töölönlahdenkadun 

kauppa edusti kuitenkin korkean neliöhinnan kauppaa ja  tiedot olivat kattavasti 

haettavissa julkisista lähteistä. Seuraavassa simuloinnissa on verrattu case-konseptin 

kannattavuutta tämän neliöhintaluokan toimistokohteessa. 

 

Tuottoarvotarkasteluun valittiin  tarkasteluhaarukaksi 35-45 miljoonaa euroa, joka 

tarkoittaa neliöhinnan osalta 8700 – 11 100 euron haarukkaa 4000 neliön 

toimistokohteelle. Tämä valittu hintahaarukka perustuu 10 000 euron neliöhinnan 

ympärille luotuun 5 miljoonan euron molemmin suuntaiseen tuottoarvon 

vaihteluväliin.  Alueellisen hintatason pohjalta valittiin case-konseptin vuokratasoksi 

jäsenyyksille kallein taso, eli 405 euroa, joka tarkoittaa kuukausittaisena 

neliövuokrana 61,17 euroa. Tavallisen toimiston osalta vuokratasoksi valittiin myös 

ydinkeskustan korkein taso (36,00 € / kk / m²) ja investoinnin suuruudeksi yhtälailla 

korkeampi taso (250 000 €).  

 

Simulointi suoritettiin toimisto- ja case-konseptin mukaisen tilan suhteellisilla 

muutoksilla sekä käyttöasteiden ja operatiivisten kustannusten vaihteluilla. Tulokset 

tästä ovat nähtävissä alempana olevassa taulukossa 25: 

 

 

Taulukko 25. Ydinkeskustan tuottoarvot korkeimmalla co-working –konseptien hinnoittelun 

tasolla, 50% tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa. 

Vertailu pohjautuen oston korkeimpaan neliöhintaan. 

 

 
 

Operatiivisten kustannusten muutokset -3,0 ja +3,0 euron välillä todettiin aiheuttavan 

täyteen vuokrattuun kohteeseen 4,0% tuottovaatimuksella  +2,0 ja -1,8 miljoonan 

euron vaihteluvälin tuottoarvoon. Vertailu tehtiin eri käyttöasteilla ja saatuja tuotto-

arvoja verrattiin valittuun haarukan ala-rajaan, 35 miljoonaan euroon. Käyttöasteet, 

joilla kohteen tuottarvot ylittävät haarukan alarajan arvon olivat alhaisimmalla 

operatiivisten kulujen tasolla 92,51% ja korkeimmalla 98,65 %, jotka ovat 

havainnollistettuna myös seuraavassa taulukossa 26: 
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Taulukko 26. Ydinkeskustan käyttöasteiden raja-arvot operatiivisten kustannusten 

ääriarvoilla, 50% tavallista toimistoa ja 50% case-konseptin mukaista co-working –tilaa. 

Vertailu pohjautuen oston korkeimpaan neliöhintaan. 

  
 

10) Tuottorakennetta havainnollistamaan kasvatettiin case-konseptin mukaisen pinta-

alan määrä yhteensä 3000 neliöön, jolloin vuokrattavalle tavalliselle toimistotilalle 

jäi 1000 neliön osuus. Näin suurella pinta-alalla asiakaspaikkoja co-working –tilaan 

ja tätä kautta vuokrattavaksi kohdentui 453 kappaletta. Investointi kasvatettiin tässä 

yhteydessä yhteensä 350 000 euroon ja suoritettiin simulointi, jonka tulokset ovat 

nähtävissä taulukossa 27: 

 

Taulukko 27. Ydinkeskustan tuottoarvot korkeimmalla co-working –konseptien hinnoittelun 

tasolla, 25% tavallista toimistoa ja 75% case-konseptin mukaista co-working –tilaa. 

Vertailu pohjautuen oston korkeimpaan neliöhintaan. 

 

 
 

Havaittiin, että valittuun hintahaarukkaan asettuu myös tässä tapauksessa ainoastaan 

tuottoarvo pienimmällä tuottovaatimuksella sekä täyteen vuokrattuna. Edelliseen 

simulointiin verrattuna tässä tapauksessa arvo oli kuitenkin 3,25 miljoonaa euroa 

suurempi ja sitä kautta käyttöasteiden raja-arvot operatiivisten kulujen ääriarvojen 

osalta olivat seuraavan taulukon 28 mukaiset:  

 

Taulukko 28. Ydinkeskustan käyttöasteiden raja-arvot operatiivisten kustannusten 

ääriarvoilla, 75% tavallista toimistoa ja 25% case-konseptin mukaista co-working –tilaa. 

Vertailu pohjautuen oston korkeimpaan neliöhintaan.  
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5 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tässä luvussa esitetään kahdessa osassa kannattavuuden näkökulmasta yhteenveto ja johto-

päätökset toimitilan vuokrauksesta sekä toimitilarakennuksen hankinnasta co-working case-

konseptia varten. Lopuksi vertaillaan näiden kahden vaihtoehdon ominaisuuksien ja tunnus-

lukujen kautta saatuja tuloksia. Tulosten kautta vastataan myös tutkimuksen pääkysymyk-

seen.  

 

Vertailua varten luotiin kerättyjen tietojen perusteella case-konsepti, jonka ominaisuudet pe-

rustuivat kerättyyn dataan ja mallin tarkoituksena oli esittää keskivertoa co-working -kon-

septia. Case-konseptille määriteltiin lähtötasoksi ominaisuuksia muun muassa pinta-alan, 

myytävien jäsenyyksien, pohjaratkaisun sekä kulurakenteen osalta. 

5.1 Toimitilojen vuokraus 

 

Vuokrauksen yhteydessä valittu menetelmä havainnollistaa maksettavan vuokran ja case-

konseptin vuokratuottojen määrää nettonykyarvoisina osoittautui havainnollistavaksi mene-

telmäksi arvioida co-working -konseptin kannattavuutta. Käyttöasteiden raja-arvojen kautta 

saatiin osoitettua taso, jonka jälkeen konseptin vuokratuottojen ja maksettavan vuokran ny-

kyarvot olivat yhtä suuria. Tämän kautta saatiin vuokra-ajalle osoitettu keskimääräinen käyt-

töaste, jonka ylimenevältä osaltaan sijoittajalle muodostuu liiketoiminnasta voittoa.  

 

Tutkimuksessa käytetyt tilojen vuokratasot olivat laajat, joten valitut alueelliset vuokratasot 

loivat riittävän suuren vaihteluvälin maksettavalle vuokralle eri pituisilla sopimuskausilla. 

Edullisimman ja kalleimman vuokratason maksettavan vuokran suuruus oli tarkasteluissa 

parhaimmillaan lähes kaksinkertainen. Vuokratasojen laajamittainen vaihtelu mahdollisti si-

ten konseptin kannattavuuden arvioinnin hyvin eri hintaluokan vuokratiloissa.  

 

Hyvin nopeasti oli havaittavissa, että molempien tarkasteltavien alueiden (keskusta, ydinkes-

kusta) korkeimmilla vuokratasoilla konseptin kannattavuus osoittautui olevan hyvin kau-

kana sijoittajaa kiinnostavasta tasosta. Mitä pidempi määräaikainen sopimus tehtiin kor-

keimpien vuokratasojen tiloihin, sitä tappiollisemmaksi täyteen vuokrattunakin konseptin 

tuotto muodostui. Molempien alueiden keskivuokratasoilla käyttöasteiden raja-arvot olivat 

tasolla 91,27% - 98,16%, mikä tarkoittaa sitä, että konseptin tuottavuus ei sijoittajan näkö-

kulmasta ole kiinnostava, kun luonnollinen vajaakäyttö huomioidaan. 

 

Toimitilan vuokraus matalimmilla vuokratasoilla antoi käyttöasteiden raja-arvoja konseptin 

0-tulokselle väliltä 82,03% - 96,31%. Tämän perusteella tavoiteltiin sijoittajan kannalta rea-

listista raja-arvoa konseptin keskimääräiselle käyttöasteelle eri muuttujien arvoja muutta-

malla ja niiden herkkyyttä samalla analysoiden. Case-konseptin pinta-alan kasvattaminen 

vastaamaan Helsingin suurimpia konsepteja ja operatiivisten kulujen matalimman tason 

myötä kannattavuuden näkökulmasta raja-arvoksi saatiin kymmenen vuoden määräaikai-

selle sopimukselle 74,42 %:n keskimääräinen käyttöaste. Vaatimustasona tätä voidaan pitää 

pitkän ajan keskimääräisenä käyttöasteena kohtuuttoman korkeana, kun huomioidaan liike-

toiminnan kestoon liittyvät riskitekijät. Tätä päätelmää tukee tutkimustulos, jonka mukaan 

maailmanlaajuisesti co-working –konseptien keskimääräinen toiminta-aika on ainoastaan 18 

kuukautta ja keskimääräinen käyttöaste 58% (GCS, 2016). 

 



49 

 

Vuokrauksen yhteydessä tutkittiin konseptin kannattavuutta Helsingin alueen co-working-

konseptien jäsenyyksien korkeimmalla hintatasolla. Käyttöasteet, joiden jälkeen konsepti al-

kaa tuottaa sijoittajalle voittoa olivat 52,66%:n ja 79,59%:n välillä sopimuspituudesta sekä 

operatiivisten kustannusten tasosta riippuen. Matalimman raja-arvon (52,66%) yhdistelmän 

on hyvin vaikea nähdä olevan realistinen, sillä tällä raja-arvolla seuraavat vaatimukset päte-

vät: 

 

1) jäsenyyksien hinta on alueellisesti korkeimmalla todetulla tasolla: 405 € / jäsenyys 

2) toimitila vuokrataan Helsingin keskustan matalimmalla vuokratasolla: 20,00 € / m² 

/ kk  

3) tilan vuokraaja on valmis solmimaan pitkän sopimuksen: 10 vuoden määräaikainen 

4) operatiiviset kustannukset ovat alhaisimmalla tasolla: 10,75 € / m² / kk 

5) vuokramarkkinoilta saadaan laajuudeltaan 2000m² tila soveltuvien kulkuyhteyksien 

varrelta 

6) 250 000 euron suuruisilla muutostöillä vuokratuista tiloista saadaan konseptille so-

veltuvat 

7) tiloihin kyetään järjestämään 302 asiakaspaikkaa 

 

Vaikka muut vaatimukset kyettäisiin konseptin osalta täyttämään, niin suurin ongelma kul-

minoituu operatiivisten kustannusten ja jäsenyyksien hinnoittelun tasoihin. Korkeaa hinnoit-

telua on eri konseptien yhteydessä perusteltu kattavilla palveluilla, joita matalimmalla ope-

ratiivisten kustannusten tasolla ei kyetä järjestämään. Kokoluokan ja jäsenmäärän perus-

teella tilojen operoinnin yhteydessä on esimerkiksi työllistettävä useampi henkilö täysipäi-

väisesti ja vasta tämän jälkeen 20 750 eurosta jäljelle jäävä kuukausittainen kulu voidaan 

kohdentaa jäsenille tarkoitettuihin muihin palveluihin ja tarjoiluihin. Mikäli operatiiviset ku-

lut haluttaisiin pitää matalalla tasolla, niin siinä tapauksessa palveluiden tasosta ja laadusta 

on tingittävä, mikä puolestaan vaikeuttaa hinnoittelun perustelua. Täten voidaan pitää epä-

realistisena matalimman raja-arvon (52,66%) saavuttamista keskimääräisen käyttöasteen 

osalta. 

  

Mikäli vaatimukset 1-7 pidettäisiin muutoin samoina, mutta operatiivisten kustannusten ta-

soksi valittaisi korkein kuukausittainen taso, 33 500 euroa, niin tarkoittaisi se raja-arvon 

osalta 66,52% käyttöastetta. Tämä tarkoittaisi 200 vuokrattua jäsenyyttä joka kuukausi 10 

vuoden ajan ja sijoittajan voitto muodostuisi raja-arvon ylittävien jäsenyyksien määrän 

myötä. Tätä raja-arvoa voidaan tutkimuksen perusteella pitää jossain määrin realistisena. 

 

Sijoittajan kannalta vuokrauksesta aiheutuu ensimmäiselle vuodelle sijainnista ja case-kon-

septin ominaisuuksista riippuen yhteensä 519 000 – 1 516 000 euron kuluerä. Ensimmäisen 

vuoden jälkeen vuosittainen kulu maksettavan vuokran ja operatiivisten kulujen osalta on 

puolestaan 369 000 – 1 266 000 euron välillä. Toimitilarakennuksen hankintaan verrattuna 

vuokraus vaihtoehtona sitoo huomattavasti vähemmän pääomaa. 

 

Vuokrattavan tilan kannalta voidaan pinta-alaltaan suuren tilan ja pitkän määräaikaisen so-

pimuksen myötä ennustaa yhdistelmällä olevan alentava vaikutus neliövuokraan. Tilan 

vuokraajan näkökulmasta pitkän sopimuksen solmiminen suureen tilaan vähentää vaaditta-

via toimenpiteitä, jotta hän saisi sijoitukselle näinkin suuren pinta-alan osalta vuokratulon 

myötä positiivista kassavirtaa. Omalta osaltaan alempaa neliövuokraa perustelisi myös tilaan 
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konseptin puolesta tehtävä 250 000 euron suuruinen investointi, joka voidaan nähdä kasvat-

tavan vuokrattavan tilan arvoa, eikä tilan vuokraajan näkökulmasta myöskään olisi välttä-

mätöntä investoitava tilaa vuokratakseen.  

 

Vuokrauksen yhteydessä on huomioitava, että tilan vuokraamisen yhteydessä sitoudutaan 

vuokrakauden ajaksi vuokranmaksun osalta kyseiseen tilaan, vaikka konseptin liiketoiminta 

ei osoittautuisikaan kannattavaksi. Kyseeseen voisi tappiollisen liiketoiminnan yhteydessä 

tulla tilojen alivuokraus, mikäli vuokrakautta olisi määräaikaisuuden puolesta paljon jäljellä. 

Tämä edellyttäisi kuitenkin vuokranantajan hyväksyntää ja aiheuttaisi omalta osaltaan kus-

tannuksia. Toistaiseksi voimassa olevan sopimusmallin hyödyntäminen tästä suojautumisen 

keinona ei myöskään olisi järkevää, koska korkeamman neliövuokran kautta se vaikuttaisi 

kannattavuuteen eikä sijoittajan näkökulmasta tilaan investoiminen tällä sopimusmallilla 

olisi kovinkaan kannattavaa.  

 

Ongelmalliseksi voidaan nähdä myös määräaikaiselle sopimukselle jatkon saaminen ensim-

mäisen määräaikaisuuden umpeuduttua. Vuokratasoihin saattaa tässä yhteydessä tulla muu-

toksia, vuokraajan intressit saattavat vaihtua ja erityisesti lyhyempien määräaikaisten sopi-

musten tapauksessa kannattavan liiketoiminnan siirtäminen uuteen sijaintiin sopimuksen 

päättymisen vuoksi hankaloittaisi oleellisesti liiketoimintaa. 

5.2 Toimitilarakennuksen hankinta 

 

Toimistorakennuksen hankinnan näkökulmasta onnistuttiin kerätyn kauppatietoaineiston 

perusteella luomaan alueellisesti realistinen hinnoittelun taso ja valittu hintahaarukka oli ra-

jatumman otoskoon osalta linjassa suurempaan otoskokoon verrattuna. Tutkimuksen ede-

tessä kävi ilmi, että kaikista Helsingin keskustan alueella toteutuneista transaktioista ei ollut 

kauppahinnan osalta tietoja saatavissa. Tästä huolimatta kerätty data piti sisällään hyvin eri 

ikäisiä, kokoisia ja kuntoisia toimistokohteita, jonka perusteella pystyttiin keskiarvon ja me-

diaanin avulla luomaan vertailun mahdollistava arvio toimistorakennuksen hinnasta sen tar-

kemmin sen ominaisuuksia erittelemättä.  

 

Vertaileva laskenta suoritettiin hyvin monipuolisesti eri vuokratasoilla, vuokraus-strategi-

oilla sekä konseptin ominaisuuksien vaihteluilla. Laskennan kautta saatiin sijoittajan kan-

nalta mielenkiintoisia tunnuslukuja erilaisille kokonaisuuksille. Laskenta itsessään suoritet-

tiin kymmenessä vaiheessa ja ohjaavina tekijöinä toimivat tutkimuksen edetessä havaitut 

tulokset. Tutkimusten kannalta oleellisimpien tulosten yhteydessä esitettiin sijoittajan näkö-

kulmasta kiinnostavia tunnuslukuja tutkimuksen pääkysymykseen vastaamiseksi. Lasken-

taan perustuen voidaan todeta mallinnuksessa käytetyn 4000m² Helsingin keskustassa sijait-

sevan toimistokohteen osalta: 

 

1) Ydinkeskustan korkeimmalla vuokratasolla sijoittajan on lähtökohtaisesti kan-

nattavampaa vuokrata kohde kokonaisuudessaan tavallisena toimistotilana. 

 

2) Keskustan alueen keskivuokratasolla case-konseptin mukaista tilaa sisältävä toi-

mistokohde kääntyi tilan määrästä riippuen 71,0-72,8% käyttöasteella kokonai-

suudessaan tavallista toimistoa sisältävään kohteeseen verrattuna tuottoisam-

maksi. 
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3) Keskustan matalimmalla vuokratasolla tavallista toimistoa sisältävään kohtee-

seen verrattuna puolittain case-konseptin mukaista tilaa sisältävän kohteen tuot-

toarvo oli 5,45 miljoonaa euroa (43,09%) suurempi. Tällä vuokraus-strategialla 

käyttöasteen ylittäessä 57,50% kohde muuttui tavallista toimistotilaa kokonai-

suudessa sisältävään kohteeseen verrattuna sijoittajan näkökulmasta tuottoisam-

maksi. 

 

4) Case-konseptin mukaisen tilan osuuden ollessa 1000m² keskustan matalimmalla 

vuokratasolla ja käyttöasteen ylittäessä 52,40% kohde muuttui tavallista toimis-

toa kokonaisuudessaan sisältävään kohteeseen verrattuna vähemmän tappiol-

liseksi. Käyttöasteella 53,85% kohde puolestaan muuttui sijoittajan näkökul-

masta voittoa tuottavaksi tällä vuokraus-strategialla. 

 

5) Operatiivisten kulujen vaihtelu aiheutti puolittain case-konseptin mukaisen ja 

täyteen vuokratun kohteen osalta 3,65 miljoonan euron vaihteluvälin kohteen 

tuottoarvolle.  Kokonaisuudessaan tavallista toimistoa sisältävään kohteeseen 

verrattuna tuottoarvot olivat 27,9-58,2% suurempia.  

 

6) Keskustan keskivuokratasolla ja kerätyn aineiston perusteella korkeimmalla jä-

senyyksien hintatasolla puoliksi case-konseptin mukaisen ja täyteen vuokratun 

kohteen tuottoarvo oli 1,51 miljoonaa euroa (4,80%) suurempi kuin ydinkeskus-

tan korkeimmalla vuokratasolla täyteen vuokratun tavallista toimistoa sisältä-

vän kohteen tuottoarvo. 

 

7) Helsingin keskustassa toteutuneiden toimistokohteiden korkeimpiin neliöhintoi-

hin pohjautuvaan hinnoitteluun päästiin matalimmalla tuottovaatimuksella 

(4,0%), kun case-konseptin jäsenyyksien hinnoittelu oli korkeimmalla tasolla, 

case-konseptin mukaisen tilan osuus kohteen pinta-alasta oli 75% ja käyttöaste 

ylitti 92,51-98,65% operatiivisten kustannusten tasosta riippuen. 

 

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tutkimusta varten luodun case-konseptin sisällyttämi-

nen hankittavan kohteen vuokraus-strategiaan osoittautui kannattavaksi. Vaaditut käyttöas-

teet olivat inhimillisellä tasolla eikä operatiivisten kulujen herkkyys vaikuttanut oleellisesti 

kannattavuuteen. Ääriesimerkkien myötä case-konseptin mukaista tilaa sisältävien kohtei-

den tuottoarvot nousivat hyvin korkealle tasolle verrattuna erityisesti Helsingin keskustan 

matalimpiin vuokratasoihin pohjautuvaan toimistokohteen arvoon. Vertailua kestivät myös 

toteutuneiden kauppojen huippuneliöhinnat, vaikka vaaditut käyttöasteet olivatkin tässä ta-

pauksessa hyvin korkeita. 

 

Epävarmuutta laskelmiin loi lähtötietojen saatavuus, sillä tutkimus suoritettiin hyödyntäen 

vapaasti saatavilla olevaa tietoa. Realistisemman kustannus- ja tuottorakenteen kautta pys-

tyttäisiin osoittamaan co-working -konseptin kannattavuutta paremmin tai vaihtoehtoisesti 

todeta se sijoittajan kannalta kannattamattomaksi vaihtoehdoksi. Mikäli tässä yhteydessä 

hyödynnettävissä olisi ollut myös realistinen tarjous ostohinnasta, niin konseptin kannatta-

vuutta olisi voitu arvioida tietyssä kohteessa. Osoitetun kohteen kautta vaadittujen käyttöas-

teiden täyttymistä pystyisi myös arvioimaan muun muassa sijainnin soveltuvuuden kautta. 
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Voidaan kuitenkin yleisellä tasolla todeta, että mikäli toimistokohteen hankintahinta pohjau-

tuisi alueellisesti matalalla tasolla vuokrattuihin tai tyhjillään oleviin tiloihin, niin tämän tut-

kimuksen perusteella co-working –konseptin kautta kohteen kehittäminen vaikuttaa sijoitta-

jan kannalta potentiaaliselta vaihtoehdolta. Tuottorakenteen puolesta vaaditut käyttöasteet 

tuottavalle kohteelle ovat tämän tutkimuksen perusteella inhimillisellä 50-70% tasolla. 

 

Kuten tutkimuksen edetessä on todettu, niin toimistorakennuksen hankinnan yhteydessä on 

syytä mainita se tosiasia, että Helsingin keskustan alueelta ei tällä hetkellä ole hankittavissa 

vapaasti toimistokohteita vaan kysyntä on tällä hetkellä suurempi kuin tarjonta. Tutkimuk-

sessa käytetty kauppahinta-aineisto pohjautuu 10 vuoden aikana toteutuneisiin kauppoihin, 

joten tällä hetkellä kysyntä saattaa aiheuttaa verraten korkeampaa hinnoittelua Helsingin 

keskustan kohteiden osalta. Kuten laskelmista on havaittavissa, niin kannattavuuden näkö-

kulmasta case-konseptin tuottorakenne kestäisi myös hinnoitteluhaarukkaa korkeampia os-

tohintoja samalla säilyttäen kannattavuutensa. Vaikka ostohintaan ei kiinnitettäisikään huo-

miota, niin tutkimuksessa tehty vertailu tavallista toimistotilaa sisältävään kohteeseen osoit-

taa kuitenkin case-konseptin mukaista tilaa sisältävän kohteen kannattavamman laadun si-

joittajan näkökulmasta.  

 

Toimitilarakennuksen hankintaa co-working –tilaa varten puoltaa tilojen käytön joustavuus. 

Mikäli liiketoiminta osoittautuu kannattamattomaksi, niin vuokraaminen tavallisena toimis-

tona on muutostöiden kautta joustavasti mahdollista suorittaa sijoittajan niin halutessaan, 

koska keskimääräisesti vuokrattavien jäsenyyksien pituus on yksi kuukausi.   

 

Haastavana voidaan pitää toimistokiinteistön suurta hintaa, joka omalta osaltaan on sijoitta-

jia rajaavana tekijä. Tutkimuksen perusteella toimistorakennuksen hankintahinnan (10-45 

miljoonaa euroa) lisäksi sijoittajalle kohdistuu ensimmäiselle vuodelle myös yhteensä 

759 000 – 1 433 000 euron kuluerä vuokraus-strategiasta ja case-konseptin ominaisuuksista 

riippuen.  

5.3 Johtopäätökset 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli verrata sijoittajan näkökulmasta toimitilojen vuokraamisen 

ja toimitilarakennuksen hankinnan kannattavuutta co-working –tilaa varten. Tutkimuksessa 

mallinnettiin näitä kahta toimitilan järjestämisen vaihtoehtoa sillä tasolla, että kannattavuu-

den vertailu sijoittajan näkökulmasta mahdollistettiin. Lukujen 2 ja 3 myötä vastattiin en-

simmäiseen tutkimuskysymykseen ja pääkysymykseen vastaamiseksi esitettyjen laskelmien 

perusteella voidaan todeta, että on perusteltua hankkia co-working –konseptin toimitilara-

kennus tilojen vuokraamisen sijaan. Kvantitatiivisen tutkimuksen myötä kartoitettiin ole-

massa olevaa tilannetta, mutta tutkimuksen tulosta ei voida yleistää, sillä se pohjautuu Hel-

singin alueen hintatasoihin muun muassa co-working –tilojen hinnoittelun sekä vuokra- ja 

kiinteistömarkkinoiden tunnuslukujen osalta. Tuloksen oikeellisuuden tueksi ei myöskään 

löydetty vastaavasti co-working –tilojen järjestämisen vaihtoehtoja vertailevia tutkimuksia. 

 

Tässä tutkimuksessa kannattavuuden näkökulmasta käyttöasteiden raja-arvot olivat hankin-

nan osalta huomattavasti alhaisemmalla tasolla vuokraukseen verrattuna. Vuokrauksen yh-

teydessä edullisin vuokran taso mahdollisti jossain määrin realistisena nähtävän käyttöasteen 

vaatimuksen, mutta tähän liittyvien muiden vaatimusten täyttyminen vaikutti lähtökohtai-

sesti epärealistiselta. Toimitilarakennuksen hankinnan yhteydessä vastaavasti eri muuttujien 

suurempikin vaihtelu piti tulokset realistisena nähtävällä tasolla. 
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Toimitilojen vuokratasot, toimistorakennuksen hankintahinnat ja case–konseptin tuottora-

kenne pohjautuivat kaikki alueellisiin ja siten realistisiin tasoihin. Laskennassa käytettiin 

yhdenmukaisia tasoja niin vuokrauksen kuin toimitilarakennuksen hankinnan yhteydessä. 

Odottamattomana tuloksena voidaan pitää vuokrauksen ja toimitilarakennuksen hankinnan 

yhteydessä esitettyjen kannattavuuden kannalta vaadittujen käyttöasteiden raja-arvojen huo-

mattavia eroja näiden kahden vaihtoehdon välillä.  

 

Vaikka molempien vaihtoehtojen laskentamallit sisältävät muuttujia, joita tässä tutkimuk-

sessa ei otettu huomioon, niin vaihtoehtojen kannattavuustarkasteluiden yhteydessä hyödyn-

nettiin suurimmalta osin samoja lähtötietoja ja herkkyystarkastelu suoritettiin yhdenvertai-

sella tavalla. Mikäli ajateltaisiin, että laskelmien yhteydessä oltaisiin arvioitu co-working –

konseptin tuotto- ja kulurakennetta oleellisesti väärin, niin sekä vuokraus- että toimitilara-

kennuksen hankinta näyttäytyisivät sijoittajan kannalta epäedullisemmassa valossa. Esimer-

kiksi tuottorakenteen kannalta laskelmien perusteella saadulla käyttäjätiheydellä (6,62 m² 

per käyttäjä) on suuri vaikutus kannattavuuteen. Tässä tutkimuksessa on todettu, että co-

working tiloihin voidaan myydä enemmän jäsenyyksiä, kuin asiakaspaikkoja on yhteensä, 

joten tämä seikka huomioiden asiakastiheys vaikuttaa käytännössä todenmukaiselta.  

 

Kannattavuuslaskentaan vaikuttaa sijoituksen hallinta-aikana vaadittavat lisäinvestoinnit, 

joita tässä tutkimuksessa ei huomioitu, vaan case-konseptin kulut koostuivat ainoastaan al-

kuinvestoinnista sekä operatiivisista kuluista. Vuokrauksen ja toimitilarakennuksen hankin-

taa case-konseptille onnistuttiin vertailemaan tutkimuksen laskelmilla, mutta realistisemman 

laskennan yhteydessä mahdolliset lisäinvestoinnit saattavat vaikuttaa kokonaiskannattavuu-

teen. 

 

Toimitilarakennuksen hankintaa vuokraukseen verrattuna puoltaa kannattavuuden ja vaadit-

tujen käyttöasteiden raja-arvojen lisäksi joustavuus, jolloin käyttötarkoituksen muutoksella 

voidaan vaikuttaa toimitilarakennuksen hankinnan yhteydessä kokonaisvaltaisemmin sijoi-

tuksen kannattavuuteen. Hankinnan haasteena on markkinoilta soveltuvan toimitilaraken-

nuksen löytäminen ja tähän verrattuna soveltuvan vuokratilan löytymistä voidaan pitää to-

dennäköisempänä. Vaikka tutkimuksessa ei määritelty sijoittajaa, jonka näkökulmasta sijoit-

tamista tarkastellaan, niin sijoituksen suuri yksikkökoko rajaa sijoittajia toimitilarakennuk-

sen hankinnan tapauksessa. 

 

Jatkotutkimussuosituksena voidaan pitää toimitilojen vuokrauksen ja toimitilarakennuksen 

hankinnan konkretisoimista. Mikäli saatavilla olevat vuokrattavat tilat sekä toimitilaraken-

nukset pystyttäisiin yksilöimään, niin kannattavuuteen vaikuttavia osatekijöitä pystyttäisiin 

arvioimaan tarkemmalla tasolla. Erityisesti saavutettavuuden, tilojen käytettävyyden ja rea-

listisen kustannusrakenteen kautta kokonaisuuden kannattavuutta pystyttäisiin havainnoi-

maan paremmin sijoittajan näkökulmasta. Tilojen tai rakennuksen yksilöinnin kautta käyt-

töasteiden täyttymistä voitaisiin arvioida paremmin muun muassa ihmisvirtojen, lähipalve-

luiden, julkisten liikenneyhteyksien ja ympäristön viihtyisyyden perusteella. 
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Liite 1 Co-working –konseptien dataa 
 
Pääkaupunkiseudun co-working –tiloista kerättiin vapaasti saatavilla olevia tietoja, joiden pe-

rusteella laskettiin case-konseptille ominaisuuksia keskiarvoihin pohjautuen. Dataa on täyden-

netty muun muassa Helsingin Karttapalvelun ja saatavilla olevien pohjakuvien kerrosalatietojen 

perusteella. 

 

Kulutietoja haettiin eri palvelun tarjoajilta, joiden perusteella arvioitiin kuukausittaiset kuluerät 

sekä alkuinvestoinnin suuruus 151 asiakaspaikan co-working –tilalle. Muun muassa internetin ja 

sähkön osalta oli saatavilla myös erilaisia kasattuja hintavertailua, joiden perusteella yrityshin-

noittelun pohjalta voitiin arvioida muuttujille arvot. 
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Liite 2. Vuokrauksen kannattavuus: käyttöasteiden raja-
arvot 
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Liite 3. Hankinnan kannattavuus: tuottoarvot suhteessa 
kauppahintahaarukkaan 
 

 

Tuottoarvot keskustan eri vuokratasoilla. 100% tavallista toimistoa. 

 

 

 
 

  
 

 
 

 
Tuottoarvot ydinkeskustan eri vuokratasoilla. 100% tavallista toimistoa. 
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Tuottoarvot keskustan eri vuokratasoilla. 75% tavallista toimistoa, 25 % case-konsepti 

 

 

 

  
 

 
 

 
 

 

 

Tuottoarvot ydinkeskustan eri vuokratasoilla. 75% tavallista toimistoa, 25 % case-konsepti. 
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Tuottoarvot keskustan eri vuokratasoilla. 50% tavallista toimistoa, 50 % case-konsepti. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Tuottoarvot ydinkeskustan eri vuokratasoilla. 50% tavallista toimistoa, 50 % case-konsepti. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 


