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1. Johdanto
Elinvoimalaskentamenetelmän esittely

Kuva: Kouvolan kaupunki



Elinvoiman mittaaminen ja seuranta

• Keskustojen elinvoimalaskenta perustuu liiketilojen kartoittamiseen ja luokittamiseen. 
Kehitystä mitataan ja seurataan päivittämällä liiketilatietoja vuosittain tai useammin.

• Päivitykset ilmoitetaan ALL-in -raporteissa H1–kevät tai H2–syksy. Helsingissä 
päivitykset on tehty kerran vuodessa, keväisin. Tämä päivitys on välipäivitys, jonka 
tarkoituksena on erityisesti selvittää liikeyritysten koronasta palautuminen.

• Liiketilat luokitellaan niiden käytön mukaan: lauantaisin palvelevat kaupat, ravintolat ja 
kahvilat, arkisin palvelevat yritykset ja tyhjät liiketilat.

• Laskennassa ovat mukana ne liiketilat, joilla on oma ovi kadulle tai kauppakeskukseen.

• Liikeyritykset ja toimipaikat on Helsingissä myös toimialaluokitettu (Suomen 
Kauppakeskusyhdistyksen luokitus)



Elinvoiman rakennusaineet

• Lauantaisin palvelevat kaupat ja ravintolat muodostavat 
keskeisen mittarin keskustan elinvoimasta

• Arkisin palvelevat yritykset vaikuttavat elinvoimaan neutraalisti

• Tyhjät liiketilat vähentävät elinvoimaa

• Tiivis keskusta parantaa asiakaskokemusta, hajanaisuus 
heikentää sitä

• Tiivis keskusta on resurssiviisas: parantaa palveluiden 
saavutettavuutta ja joukkoliikenteen kannattavuutta 



Keskustojen elinvoimalaskenta  Suomessa

• Elinvoimalaskenta perustuu Elävät Kaupunkikeskustat ry:n (EKK) 
menetelmään.

• EKK on kaupunkien, kaupan liittojen ja kiinteistöalan järjestöjen 
perustama keskustojen kehitystyön verkostotoimija.

• Keskustojen elinvoimaa seurataan Suomessa 40:ssä kaupungissa 
(04/2020).

• EKK julkistaa elinvoimalaskennan tiedot vuosittain kaikista 
mukana olevista kaupungeista.



Elinvoimalaskennan kokonaisuus

• Liiketilat sähköiselle kartalle

• Jalkatyönä – todellinen tilanne kuluttajan silmin

• Liiketilojen luokittelu ja tallennus / päivitys

• Toimialamäärittelyt

• Keskustan aluerajaus

• Raportointi ja analyysit

• Elinvoimaluku ja muut tunnusluvut, toimialatilastot

• Kartta-aineistot

• Valokuvat ja erityispiirteiden dokumentointi

• Koosteet ja vertailutaulukot

• Päivitys vuosittain mahdollistaa seurannan



Liiketilojen luokittelu ja merkinnät kartoilla

KAUPPA Satunnaista asiakasta myös lauantaisin palvelevat yritykset

RAVINTOLA Satunnaista asiakasta palvelevat ravintolat ja kahvilat (myös la)

ARKIYRITYS Ei palvelua lauantaisin (toimistot, työhuoneet, varastot, verstaat)

TYHJÄ TILA Liiketilat joissa ei palvelua, kaupalle potentiaaliset tilat

REMONTTI Remontissa / kausiluonteisesti palvelevat yritykset

ISO VÄHITTÄISKAUPPA Isot vähittäiskaupan yksiköt (1000 – 4000 m2 / < 4000 m2)

TILAA VAATIVA Ns. tilaa vaativat vähittäiskaupan yksiköt* (< / > 4000 m2)

* Tilaa vaativia vähittäiskaupan yksiköitä (TiVa) ovat mm. rautakauppa, moottoriajoneuvojen ja niiden varaosien 
kauppa, huonekalu- ja kodinkonekauppa (Ympäristöministeriön määritelmä).
TiVa-kaupan yksiköitä on yleensä keskustan ulkopuolella. 



Elinvoima ja kaupallinen tiiviys

(x 1 000)

Elinvoimaluku =

Kaupat + ravintolat – Tyhjät liiketilat

asukasluku

Kaupallinen tiiviys =

Kaupat ja ravintolat / keskustan pinta-ala



Muut tunnusluvut

Ravintoloiden osuus =

Ravintolat ja kahvilat / kaupat

Tyhjien tilojen osuus =

Tyhjät tilat / kaikki liiketilat

Kauppojen ja ravintoloiden osuus =

Kauppa + ravintolat / kaikki liiketilat



2. Tulokset ja kartat: Helsingin keskusta 
Elinvoimalaskennan välipäivitys 09/2020 – ”Palautuminen koronakeväästä”



Keskustan elinvoimalaskennasta Helsingissä

• Helsingin keskustan elinvoimaa ALL-in sähköisellä alustalla on seurattu keväästä 
2016 alkaen.

• Kevään 2020 päivityksen aikaan oli koronapandemian seurauksena poikkeustilanne 
ja huomattava osa kauppa- ja palveluyrityksistä tilapäisesti suljettuna.

• Tämä raportti perustuu päivitykseen, joka tehtiin 31.8. – 11.9.2020 
TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy:n toimesta. Päivityksen tarkoituksena oli 
selvittää koronatilanteen palautumista keskustan liikeyrityksissä.

• Toimeksiantajana Helsingin Kaupunginkanslia.

• Liiketila- ja elinvoimatietoja voi tarkastella laajemmin ja syvällisemmin ALL-in -
portaalissa. Helsingin elinvoimalaskennan täsmäyspäivät eri vuosille ovat: 
2016: 15.5.2016; 2018: 1.6.2018; 2019: 30.1.2020; H1/2020: 31.8.2020 ja 
09/2020: 18.9.2020.



Helsingin 
keskusta-alue

Pohjakartta: Open Street Map

Keskusta-alue = liiketilojen 
laskenta-alue: rajaus on Helsingissä 
tehty v. 2016 (mustalla rajattu).

Keskusta-alueen muodostavat ns. 
kuumat korttelit ja sitä ympäröivä 
+200 m elävä keskusta-vyöhyke*.

Kuumat korttelit -alueella vähintään 
50 % katusivun liiketiloista on 
kuumien yritysten käytössä. 
Kuumat korttelit-alue on merkitty 
kartassa punaisella. 

Keskustan pinta-ala on 235 ha.

*) Rajausperiaatteet: EKK ry, 
Citybook - Keskustan kehittäjän 
käsikirja, 2014



Liiketilat: 
Helsingin keskusta

• Koronapandemian vuoksi 
keväällä 2020 tilapäisesti 
suljetut ja tarkasteluhetkellä 
edelleen suljetuttuna olevat 
liikkeet on merkitty kartassa 
mustalla renkaalla.

• Liiketilojen tarkempi paikka-
tietoja suositellaan 
katsottavaksi ALL-in 
portaalissa

Pohjakartta: © Google Maps



Koronan vuoksi tilapäisesti suljetut*

• Kartassa keväällä 2020 
tilapäisesti suljetut*, jotka 
tarkasteluhetkellä olivat 
edelleen suljettuna (59 kpl).

*Tilapäisesti suljetuiksi on 
laskettu ne liikeyritykset, jotka 
ilmoittavat ovessa tai verkossa 
tilapäisestä palvelukatkosta, eikä 
niitä ole tyhjennetty kalusteista.

Pohjakartta: © Google Maps



Tyhjät liiketilat: Helsinki 09/2020

• Helsingin keskustan alueella 
on 244 tyhjää liiketilaa.*

• Tyhjien osuus kaikista 
liiketiloista on 7,87%.

• Tyhjien tilojen lisäksi on 
tilapäisesti ”koronasuljettuna” 
59 kpl liikeyritystä (ks. 
edellinen sivu) sekä remontin 
vuoksi 91 kpl liiketilaa (ks. 
seur. sivu)

Pohjakartta: © Google Maps



Liiketilat remontissa:
Helsinki 09/2020

• Helsingin keskustassa on 
suuri määrä kiinteistöjä 
saneerauksessa, jonka 
vuoksi myös liiketiloja on 
suhteellisen paljon 
remontin vuoksi suljettuna 
(91 kpl)

Pohjakartta: © Google Maps



Voimakartta: Helsinki 09/2020

• Voimakartta ilmaisee 
keskustan lauantaisin 
palvelevien kauppojen ja 
ravintoloiden sijainnin 
sekä osoittaa 
epäjatkuvuuskohdat

• Kauppojen ja 
ravintoloiden 
maantieteellinen 
keskipiste sijaitsee 
Yrjönkadun ja  
Lönnrotinkadun kulmassa

Pohjakartta: © Google Maps



Voimakartta: Helsinki 09/2020

Pohjakartta: © Google Maps



Keskustan liiketilojen kehitys: Helsinki 04/2019 – 09/2020

Taulukossa liiketilojen määrät kategorioittain ja nettomuutokset huhtikuu / syyskuu 2020
• P Muutos 04 = korona-aikana huhtikuussa tilapäisesti suljetut liiketilat

• Muutos 4 kk = huhtikuun ” normaalin” ja syyskuun ”normaalin” erotus

• P Muutos 09 = Syyskuussa edelleen tilapäisesti ”koronasuljetut”

• Muutos total = 04 normaalin ja nykyhetkellä toimivien erotus

• Liiketilalukujen kehityksestä yhteenveto seuraavalla sivulla

Helsingin keskustan liiketilat 2020 04/2020 P 04/2020  P Muutos 04 P muutos-% 09/2020 Muutos 4kk P 09/2020 P Muutos 09 Muutos total

Kaupat 1162 800 -362 -31 % 1141 -21 1121 -20 -41

Vähittäiskauppa 1000 - 4000 m² 31 27 -4 -13 % 31 0 31 0 0

Vähittäiskauppa > 4000 m² 0 0 0 - 0 0 0 0 0

Tilaa vaativa < 4000 m² 2 2 0 - 1 -1 1 0 -1

Tilaa vaativa > 4000 m² 0 0 0 - 0 0 0 0 0

Ravintolat ja kahvilat 679 147 -532 -78 % 680 1 655 -25 -24

    Kaupat ja Ravintolat yhteensä 1874 976 -898 -48 % 1852 -22 1807 -45 -67

Arkiyritykset / toimistot 859 751 -108 -13 % 897 38 883 -14 26

Tyhjät 228 228 0 - 244 16 244 0 16

Remontissa / kausiluonteiset 100 95 -5 - 107 7 107 0 7

KAIKKI YHTEENSÄ 3061 2050 -1011 -37 % 3100 39 3041 -59 -20



Keskustan liiketilojen kehitys: Helsinki 04/2019 – 09/2020

Tärkeimmät huomiot liiketilojen kehityksestä
• Huhtikuussa lauantaisin palvelevista kaupoista oli tilapäisesti suljettuna 362 kpl (31 %) ja 

ravintoloista 532 kpl (78 %) - Ravintoloiden toimintaa oli rajattu ja sallittua oli vain noutomyynti.

• Syyskuussa tilapäisesti suljetuista oli edelleen suljettuna 59 liikettä, joista kauppoja 20 kpl ja 
ravintoloita 25 kpl

• Maaliskuun ja syyskuun välinen erotus toimivien liiketilojen määrissä kategorioittain:

• Kaupat - 42 kpl

• Ravintolat ja kahvilat - 24 kpl

• Arkiyritykset + 26 kpl

• Tyhjät + 16 kpl

• Remontissa + 7 kpl



Tunnusluvut: Helsingin keskusta 2018 – 2020

Tunnusluvut muodostavat keskeisen vuotuisen vertailuaineiston

• Tunnuslukujen kehitys kertoo Helsingin keskustan elinvoiman 
laskusta tarkastelujaksolla 2018 – 2020

• Koronakevät voimisti elinvoiman laskua ja kasvatti entisestään 
tyhjien tilojen osuutta

• 04/2020 tunnusluvut on laskettu kevään 2020 ”normaaliluvuista”, 
huomioimatta koronan vuoksi tilapäisesti suljettuna olleita liiketiloja

• 09/2020 luvut ovat ilman syyskuussa edelleen tilapäisesti suljettuna 
olevia liiketiloja (59 kpl), joiden tulevaisuus on vielä epävarma

3.2%

Tunnusluvut - Helsinki 2018 2019 04/2020 09/2020

Elinvoimaluku 2,939 2,874 2,612 2,480

Kaupallinen tiiviys 8,56 8,41 7,97 7,68

Kaupat ja ravintolat (%) 65,15 64,18 61,22 59,42

Ravintolat vs. kaupat (%) 34,67 34,93 36,23 36,25

Tyhjät (%) 5,21 5,42 7,45 8,02



Toimialat pääluokittain: Helsingin keskusta 2020

04/2020 – Vanhat ”normaaliluvut” (ennen koronan vaikutusta)
P 2020 – Poikkeusaikana 04/2020 palvelleet liikkeet
09/2020 – Syyskuussa palvelevat liikkeet (ei sisällä ”koronajäädytettyjä”)
Muutos 4 kk – erotus syyskuun ja ”vanhan normaalin” välillä

Muutokset toimialoissa (kevään 2020 
”vanha normaali” vs. syyskuu 2020)
• Toimialoista eniten koronan vuoksi 

vähentyneitä on Muoti ja asusteet-
toimialalla (-30 kpl).

• Kaupan toimialoista vähennystä oli 
yhteensä 49 kpl.

• Palveluiden toimialoista vähennystä 
on eniten Kahvilat ja ravintolat-
luokassa (-21 kpl)

• Kauneuden ja hyvinvoinnin palvelut
kasvattivat toimipaikkamääräänsä 
(+17 kpl)

• Toimistot ym. lisääntyivät (+22 kpl).
• Tyhjät ovat lisääntyneet +19 kpl.

• Luvut ovat nettolukuja

Toimialat pääluokittain 04/2020 P 2020 09/2020 Muutos 4 kk

Muoti ja  asusteet 396 241 366 -30

Kauneuden ja terveyden tuotteet 80 67 76 -4

Sisustaminen ja kodin tarvikkeet 195 141 193 -2

Vapaa-aika 149 118 148 -1

Päivittäistavarat 125 104 118 -7

Tavaratalot 4 4 4 0

Muut liikkeet 20 15 15 -5

Kaupan toimialat yhteensä 969 690 920 -49

Kahvilat ja ravintolat 711 155 690 -21

Kauneus- ja hyvinvointipalvelut 479 441 496 17

Viihde- ja vapaa-ajan palvelut 85 23 89 4

Kaupalliset palvelut 256 229 251 -5

Palvelut ilman liikevaihtoa 47 25 42 -5

Hotellit 30 5 25 -5

Palvelutoimialat yhteensä 1608 878 1593 -15

Toimistot ym. 165 162 187 22

Tyhjä 228 228 247 19

Remontti 92 92 94 2

KAIKKI YHTEENSÄ 3062 2050 3041 -21



ALL-in keskustojen elinvoimalaskenta
Sovelluksen käyttöönotto, tiedonkeruu ja tulosten tulkinta:

FM Martti Wilhelms

TietoJärjestelmäPalvelu Salokorpi Oy

p. 050 538 4334  

martti.wilhelms@salokorpi.com

www.allincityapp.com

Sovelluksen ylläpito: Silmu Software Oy

Kehittämisyhteistyössä mukana: Elävät Kaupunkikeskustat ry

mailto:martti.wilhelms@salokorpi.com
http://www.allincityapp.com/

