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1.

LÄHTÖKOHDAT

1.1

Hanke ja työn tavoite
Espoon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on tammikuussa 2016 varannut
Kivenlahden metrokeskuksen suunnittelua varten alueen SRV Yhtiöt Oyj:lle ja VVO-Yhtymä
Oyj:lle. Varausalue sijoittuu Länsiväylän ja Kivenlahdentien rajaamalle alueelle ja on keskeinen
osa tulevaa Kivenlahden metrokeskusta. Kivenlahden metrokeskus avataan liikenteelle suunnitelmien mukaan vuonna 2020. Metrokeskuksen likimääräinen sijainti nykyisessä kaupunkirakenteessa on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 1).

Kuva 1

1

Metrokeskuksen likimääräinen sijainti aluerakenteessa

Metrokeskukseen sisältyy liike- ja palvelutiloja sekä asuin- ja toimitilarakentamista. Lisäksi Kivenlahdentien varteen on tulossa linja-autoliikenteen pysäkit. Seuraavassa kuvassa 2 on esitetty
suunnittelualue tarkemmin toimintoineen ja kerrosaloineen. Kuvassa näkyvät myös Kivenlahdentien siirto lähemmäksi Länsiväylää sekä suunniteltu, uusi ajoneuvoliikenteen yhteys ja parannettava, olemassa oleva kevyen liikenteen yhteys Länsiväylän pohjoispuolelle. Alustavassa viitesuunnitelmassa alueelle on suunniteltu kaikkiaan 17 000 k-m2 palvelu- ja liikerakentamista.
Espoon kaupan palveluverkkoselvityksessä vuonna 20111 Kivenlahti on tavoitteellisesti määritelty
pieneksi paikalliskeskukseksi, jonka kokonaismitoitus olisi arviolta noin 8 000 k-m2. Kivenlahteen
sijoittuisi päivittäistavarakauppojen lisäksi kaupallisia palveluita ja erikoistavarakauppaa pienimuotoisesti. Alueen erikoistavarakaupan laajempi tarjonta olisi keskitetty Espoonlahteen. Tässä
selvityksessä arvioidaan, ovatko ko. tavoite ja mitoitus edelleen relevantteja. Espoon kaupungin

1

Espoon kaupan palveluverkkoselvitys ja –suunnitelma 2030, Entrecon Oy, Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisuja 3/2011.
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tavoitteena joka tapauksessa on, että alueelle sijoittuisi monipuolista toimintaa, joka täydentää
Kivenlahden alueen olemassa olevia palveluita. Espoon kaupunki on edellyttänyt Metrokeskuksen
hankekehittäjiltä kaupallisten vaikutusten arviointia, koska alueen rakentaminen edellyttää asemakaavaa ja asemakaavamuutosta. Kaupalliset vaikutukset arvioidaan sekä erikoistavarakaupan
että päivittäistavarakaupan osalta. Tavoitevuosina selvityksessä käytetään vuosia 2020, 2035 ja
2050.

Kuva 2

1.2

Kivenlahden metrokeskus, alueen toiminnot ja kerrosalat (SRV, VVO, SITO ja HKP
25.11.2015)

Kaavatilanne
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (Ympäristöministeriön vahvistama 30.10.2014) Kivenlahti on taajamatoimintojen aluetta ja tiivistettävää aluetta. Maakuntakaavassa on osoitettu
myös alueelle tuleva liityntäpysäköinti ja joukkoliikenteen vaihtopaikka, joka käytännössä tarkoittaa Kivenlahden metroa ja bussipysäkkejä. Ote hyväksyttyjen maakuntakaavojen yhdistelmästä
on esitetty seuraavassa kuvassa (Kuva 3). Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on myös
määritelty kaupan suuryksiköiden seudullisen merkittävyyden alarajat, ellei selvityksin muuta
osoiteta, toimialoittain ja alueittain. Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa seudullisen
merkittävyyden alaraja sellaiselle vähittäiskaupalle, joka kaupan laatu huomioon ottaen voi sijoittua perustelluista syistä myös keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-,
puutarha- ja maatalouskauppa, on 30 000 k-m2. Muun erikoiskaupan osalta seudullisuuden alaraja on 10 000 k-m2 ja päivittäistavarakaupan 5 000 k-m2. Maakuntakaavan keskustatoimintojen
alueille ei pääkaupunkiseudulla ole määritelty vähittäiskaupan suuryksiköiden kokonaispinta-alan
ylärajaa.
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3

Ote Uudenmaan hyväksyttyjen maakuntakaavojen yhdistelmästä ja kaavamerkinnöistä

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava (lainvoimainen 17.2.2010), jossa alueen
kaakkoisosa on osoitettu keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueeksi (C) sekä Kivenlahdentien
ja Meripoijun välinen alue asuntoalueeksi (A). Länsiväylän ja Kivenlahdentien välinen alue on
osoitettu yhdyskuntateknisen huollon laitosalueeksi (ET), jolle on osoitettu varaus joukkoliikenteen varikkoalueelle. Maanalaiselle raiteelle on yleiskaavassa osoitettu kaksi ohjeellista linjausta.
Lisäksi alueelle on osoitettu tärkeimmät pääkadut ja alueelliset kokoojakadut. Länsiväylä on osoitettu moottoritieksi (Espoon kaupunki 2015). Ote yleiskaavakartasta on esitetty seuraavassa
kuvassa (Kuva 4).

Kuva 4

te Espoon eteläosien yleiskaavasta. Kivenlahden metrokeskushankkeen likimääräinen
sijainti on merkitty keltaisella rajauksella.

Alueelle on laadittavana asemakaava (Kivenlahden metrokeskus, asemakaava ja asemakaavan
muutos), jonka tavoitteena on toiminnallisesti monipuolinen, keskustamainen alue. Asemakaavaalueen sijainti esitetään seuraavassa kuvassa (Kuva 5). Asemakaava-alue on laajempi kuin SRV
Yhtiöt Oyj:n ja VVO-Yhtymä Oyj:n suunnitteluvarausalue. Asemakaavalla mahdollistetaan tehokasta asuin-, toimitila- ja liikerakentamista sekä muita palveluita Kivenlahden tulevan metroaseman sisäänkäyntien lähiympäristöön. Maankäyttöä suunnitellaan Länsiväylän ja Kivenlahdentien
väliselle sekä Kivenlahdentien eteläpuoliselle alueelle. Lisäksi osoitetaan metroaseman yhteyksiä,
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liityntäpysäköinti ja liityntälinja-auto-terminaali. Asemakaavaan sisältyy Kauklahdenväylän eteläosan muuttaminen maantiestä kaduksi. Suunnittelualueelle on tavoitteena saada vähintään 1 800
uutta asukasta ja yli 500 uutta työpaikkaa.2
Asemakaavassa kaupallisia palveluita osoitetaan erityisesti metroaseman läntisen sisäänkäynnin
ympäristöön alustavasti 10 000 - 30 000 k-m2. Liikerakentamista osoitetaan lisäksi metroaseman
itäisen sisäänkäynnin yhteyteen asuinrakentamisen lisäksi arviolta noin 2 000 k-m2 kiinteistöjen
kehittämishankkeiden myötä. Päivittäistavarakauppa sijoitetaan metroaseman sisäänkäyntien
tuntumaan. Kivijalkaliikkeitä osoitetaan tärkeimpien jalankulkureittien varsille. Liiketilojen lisäksi
alueelle osoitetaan toimitilarakentamista, julkisia ja muita lähipalveluita sekä pysäköintiä.3

Kuva 5

1.3

Asemakaava-alueen likimääräinen sijainti (Espoon kaupunki 2015)

Vaikutusalue
Selvityksessä tarkastellaan lähinnä aluetta Espoon Matinkylästä ja Kirkkonummen itäosiin asti.
Seuraavassa kuvassa (Kuva 6) on esitetty Kivenlahden metrokeskuksen vaikutusalue Huffin asiointitodennäköisyysmallin mukaisesti. Vaikutusalueen laajuus riippuu osin tarjonnan laajuudesta
ja jäljempänä vaikutusten arvioinnin yhteydessä on myös käsitelty Kivenlahteen suuntautuvaa
ostovoimaa tarkemmin. Tässä kohtaa mallinnusta on käytetty rajaamaan Kivenlahden vaikutusalue alustavasti.
Asiointitodennäköisyysmalli arvioi tietyssä pisteessä asuvan henkilön todennäköisyyttä asioida
tietyssä keskuksessa, kun hänellä on useita vaihtoehtoisia ja erikokoisia keskuksia valittavanaan.
Malli ottaa huomioon ajoaikaetäisyyden henkilön kotoa tiettyyn keskukseen ja vastaavasti myös
kaikkiin muihin kilpaileviin keskuksiin. Lisäksi malli huomioi keskuskohtaisen vetovoimatekijän.
Vetovoimatekijänä tässä on käytetty keskusten pinta-alatietoja. Kivenlahden metrokeskuksen
pinta-alana on käytetty alkuperäisen viitesuunnitelman kokonaispinta-alaa 17 000 k-m2. Muiden
keskusten osalta pinta-ala perustuu useisiin eri lähteisiin ja analyysissä on huomioitu nykyisen
pinta-alan lisäksi tiedossa olevat merkittävät muutokset kaupan keskusverkossa.4 Mallinnus ei
huomioi metron ja liityntäpysäköinnin vaikutusta.
Mallinnuksen perusteella asiointitodennäköisyys Kivenlahdessa jää melko pieneksi jo hankkeen
lähialueiltakin mikäli hankkeen mitoitus on 17 000 k-m2 paikkeilla, koska lähialueella on vaihtoehtoisia suurempia kaupan keskittymiä tai tiedossa olevia hankkeita. Mallinnuksen perusteella
metrokeskuksen lähivaikutusalueeksi rajattiin Kivenlahti, Kattilalaakso ja Saunaniemi, joiden
väestönkasvua ja vähittäiskaupan lisätilantarvetta tarkastellaan tarkemmin. Lähivaikutusalue on
esitetty kuvassa 7 rajattuna Espoon pienalueiden mukaisesti.

2

Kivenlahden metrokeskus, Asemakaava ja asemakaavan muutos, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Espoon kaupunki, 2.11.2015.

3

Kivenlahden metrokeskus, Asemakaava ja asemakaavan muutos, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Espoon kaupunki, 2.11.2015.

4

Keskusten nykyiset pinta-alat on kerätty Kauppakeskusyhdistyksen tiedoista sekä Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvityksestä.

Keskusten tulevaa pinta-alaa on arvioitu nyt tiedossa olevien kaupan hankkeiden (ks. luku 2.4) perusteella.
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Kuva 6

Kivenlahden metrokeskuksen kaupallinen vaikutusalue asiointitodennäköisyysmallinnuksen mukaisesti

Kuva 7

Kivenlahden metrokeskuksen kaupallinen lähivaikutusalue
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2.

VÄHITTÄISKAUPAN TARJONTA KIVENLAHDEN
YMPÄRISTÖSSÄ

2.1

Päivittäistavarakaupan myymäläverkko
Espoon ja Kirkkonummen päivittäistavarakaupan tarjonta on esitetty seuraavissa kuvissa teemoitettuna myymälätyypin mukaan (Kuva 8) sekä päivittäistavarakaupan pinta-alan mukaan (Kuva
9). Espoon osalta tiedot perustuvat pääosin A.C.Nielsen Finland Oy:n myymälärekisteriin 2014.
Aineistosta on poistettu pienet ns. erikoismyymälät, kuten luontaistuotekaupat. Kirkkonummen
myymälätiedot perustuvat Ramboll Finland Oy:n kokoamaan vähittäiskaupan ja palveluiden ketjutietokantaan.
Vuoden 2014 lopussa Kivenlahdessa toimi kolme valintamyymälää. Kivenlahden nykyinen päivittäistavarakaupan pinta-ala siis alle 1 200 m2 (myyntiala). Lähivaikutusalueella toimii lisäksi Saunalahdessa iso supermarket, joka on avautunut joulukuussa 2015 ja jonka myyntiala on noin 1
200 m2.5 Seuraavaksi lähimmät päivittäistavarakaupan myymälät toimivat Espoonlahdessa (kolme isoa supermarkettia ja pieni valintamyymälä). Espoonlahden supermarketit ovat kooltaan
huomattavasti Kivenlahden myymälöitä suurempia (noin 1 000 - 3 000 m2). Kirkkonummella
Kivenlahtea lähimmät päivittäistavaramyymälät (kaksi isoa valintamyymälää) sijaitsevat Masalassa. Yhteensä Kirkkonummella toimi vuoden 2014 lopussa 16 päivittäistavaramyymälää, joista
kaksi oli hypermarketteja. Kaikki Kirkkonummen päivittäistavaramyymälät sijoittuivat väestön
painopistealueille Masalaan tai Kirkkonummen keskustan tuntumaan.6
Päivittäistavarakaupan toiminnan tehokkuuden mittarina käytettävä myyntitehokkuus (päivittäistavaramyynti jaettuna myymälän pinta-alalla) oli koko Espoossa vuonna 2014 noin 10 000 euroa
myymäläneliötä kohti, kun koko Suomen keskiarvo oli Päivittäistavarakauppa ry:n mukaan noin
7 400 euroa/m². Kirkkonummella päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus oli noin 7 700 €/m 27.
Kivenlahden valintamyymälöiden neliöteho oli noin 8 300 euroa/².
Kivenlahdessa on suhteellisen vaatimaton päivittäistavarakaupan tarjonta väkilukuun
nähden. Espoonlahdessa sekä päivittäistavarakaupan että erikoiskaupan tarjontaa sen sijaan on
runsaammin. Vaikka Kivenlahden päivittäistavarakaupat myyvät kokoonsa nähden melko paljon,
niiden myynti on silti pientä kivenlahtelaisten ostovoimaan nähden. Valtaosa kivenlahtelaisten
kulutuksesta suuntautuukin muualle, todennäköisesti pitkälti Espoonlahteen ja edelleen Länsiväylän varrelle itäsuuntaan.

5

Ks. esim. Settle Oy, http://jaloniitty.fi/s-market/, haettu 12.4.2016.

6

Skanska Oy (2015). Selvitys päivittäistavarakaupan sijoittumisesta Inkilään. Sweco Ympäristö Oy.
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Skanska Oy (2015). Selvitys päivittäistavarakaupan sijoittumisesta Inkilään. Sweco Ympäristö Oy.
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Kuva 8

Päivittäistavarakaupan myymäläverkko 2015 (Lähde: Ramboll Ketjutietokanta)

Kuva 9

Päivittäistavarakaupat pinta-alan mukaan teemoitettuna Kivenlahden lähiympäristössä
(Lähde: A.C. Nielsen, Myymälärekisteri 2014 ja Ramboll Ketjutietokanta).
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Erikoiskaupan myymäläverkko
Espoon ja Kirkkonummen päivittäis- ja erikoistavarakaupan tarjonta on esitetty seuraavissa kuvissa teemoitettuna toimialan mukaan (Kuva 10) sekä pinta-alan ja toimialan mukaan (Kuva 11).
Kartoilla on esitetty vain ketjuihin kuuluvat toimijat. Lisäksi kaikilla alueilla toimii yksityisiä, ketjuihin kuulumattomia myymälöitä ja palveluita. Kartat havainnollistavat kuitenkin hyvin alueiden
keskinäisiä suhteita. Kivenlahdessa on päivittäistavarakauppojen lisäksi lähinnä kaupallisia palveluita, kuten kampaamoita, kahviloita ja ravintoloita, ompelimo ja terveys- ja hyvinvointipalveluita. Lisäksi Kivenlahdessa on muutamia erikoiskauppoja, joita voidaan kuvailla myös lähipalveluiksi, kuten apteekki, kukkakauppa ja muotiliike. Kaupat ja palvelut sijaitsevat pääosin asuintalojen
kivijaloissa. Päivittäistavarakaupat, huoltoasemat, palvelut ja erikoistavarakaupat mukaan lukien
Kivenlahden kokonaisliikepinta-ala on tällä hetkellä arviolta 6 000 k-m2.
Kivenlahti sijaitsee erikoiskaupan palveluverkossa lähellä Espoonlahtea, jossa on monipuolinen,
pääosin keskustahakuisen erikoiskaupan tarjonta kauppakeskus Lippulaivassa. Lippulaivan vuokrattava kaupallinen pinta-ala on noin 17 000 m2 ja suunnitteilla oleva laajennushanke tuplaa
kauppakeskuksen koon (ks. luku 2.4). Erikoiskaupan tarjonta on muutenkin huomattava itäsuunnassa Länsiväylän varrella. Suomenojalla ja Matinkylässä jo pelkästään Isossa Omenassa ja
kauppakeskus Liilassa on vuokrattavaa kaupallista liikepinta-alaa yhteensä noin 71 000 m2.8 Myös
kaupan ketjumyymälöitä kuvaavilta kartoilta erottuu selvästi Espoonlahdessa sijaitsevan Lippulaivan ja Matinkylässä sijaitsevan Iso Omenan kauppakeskuksissa sijaitsevat palvelut sekä Länsiväylän myötäinen tilaa vaativan erikoiskaupan vyöhyke.

Kuva 10

8

Kaupan ketjumyymälät Kivenlahden lähialueella (Lähde: Ramboll Ketjutietokanta)

Suomen kauppakeskusyhdistys ry ja Rakli ry (2015). Suomen kauppakeskukset 2015.
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Kuva 11

2.3

Nykyiset erikoiskaupan keskittymät läntisellä pääkaupunkiseudulla toimialoittain ja pinta-aloittain (Lähde: Ramboll Ketjutietokanta)

Ostovoiman siirtymät
Seuraavalla kartalla (Kuva 12) on esitetty Kivenlahden ja sen lähialueiden päivittäistavarakaupan
ostovoiman siirtymäindeksi ja ostovoiman ulosvirtaus euroina vuonna 2014. Kartalta nähdään,
että Kivenlahden Metrokeskuksen lähivaikutusalueelta virtaa merkittävästi päivittäistavarakaupan ostovoimaa ulos. Kivenlahdesta ja Kattilalaaksosta päivittäistavarakaupan ulosvirtausindeksi on alle 50. Toisin sanoen, yli 50 % alueiden päivittäistavarakaupan ostovoimasta
virtaa muualle. Kivenlahdesta virtasi vuonna 2014 päivittäistavarakaupan ostovoimaa ulos yli 15
miljoonaa euroa ja Kattilalaaksosta yli 4 miljoonaa euroa. Saunaniemessä päivittäistavarakauppoja ei ollut lainkaan vuonna 2014, joten sieltä kaikki päivittäistavarakaupan ostovoima, 10 miljoonaa euroa, on virrannut muualle. Saunalahteen on kuitenkin avautunut supermarket loppuvuonna 2015, mikä pienentää alueen ostovoiman ulosvirtausta merkittävästi. Kartalta nähdään,
että Espoonlahden keskus saa päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymiä: siirtymäindeksi on yli
150 ja vuonna 2014 päivittäistavarakaupan ostovoiman siirtymä oli yli 47 miljoonaa euroa. Kivenlahden Metrokeskuksen lähivaikutusalueelta asiointeja suuntautuu todennäköisesti juuri Espoonlahden keskukseen.
Erikoistavarakaupan ostovoiman siirtymiä ei ole arvioitu erikseen, mutta Kivenlahden ja sen
lähivaikutusalueen erikoistavarakaupan tarjonta on hyvin vähäistä. Erikoistavarakaupan ostovoimaa siirtyykin todennäköisesti niin ikään Espoonlahden keskukseen ja muihin Länsiväylän varrella oleviin erikoiskaupan keskittymiin.
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Kuva 12

2.4
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Päivittäistavarakaupan ostovoiman virtaus

Kaupan hankkeet lähialueella
Seuraavalla kartalla (Kuva 13) on esitetty pääkaupunkiseudun kaupan hankkeita Espoossa ja
Kirkkonummella. Kivenlahden kannalta oleellista on huomata Lippulaivan laajennushanke
Espoonlahdessa ja Matinkylässä Iso Omenan kauppakeskuksen laajennus. Länsiväylän
pohjoispuolelle Kiviruukin alueelle on suunniteltu tilaa vievää kauppaa ja autokauppaa, mutta
hankkeen toteutumisesta ja aikataulusta ei ole varmuutta.
Kirkkonummen puolella on Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa osoitettu merkitykseltään
seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö, jonka enimmäismitoituksena on 75 000 k-m2, ns. Inkilänportin alueelle Kehä III:n ja vt:n 51 risteysalueelle. Alueelle ei kuitenkaan ole tällä hetkellä
hankkeita suunnitteilla Skanskan vetäydyttyä hankkeesta keväällä 2016.9 Muita Kirkkonummen
puolella suunniteltuja hankkeita ovat olleet mm. Sundbergin paikalliskeskus ja ns. Jorvaksen
kolmion outlet-hanke. Hankkeiden tavoiteaikataulusta ja etenemisestä ei ole varmuutta. Muutoin
Kirkkonummella on suunnitteilla päivittäistavarakaupan hankkeita pitkällä aikavälillä mm. Kartanonrantaan, Sarvvikiin, Kuntakeskukseen ja Tinanpuistoon. Hankkeiden enimmäismitoitus on
yhteensä enintään noin 8 000 - 9 000 k-m2. Hankkeet sijoittuvat väestömäärältään suurimmalle
ja eniten kasvavalle sekä kaupan palvelujen saavutettavuuden kannalta parhaalle alueelle Kirkkonummella (Kuva 14). Muualle kuin Kuntakeskukseen em. kerrosalasta sijoittuu noin 8 000 - 9
000 k-m2 (Skanska Oy 2015). Lähitulevaisuudessa Tolsan asemalle ollaan avaamassa päivittäistavarakaupan lähimyymälä10.

9

Ks. esim. Inkillänportti: Takapakkia suunnitelmille –Skanska vetäytyi hankkeesta, Viisykkönen, 12.4.2016, saatavilla

http://www.viisykkonen.fi/uutiset/inkil%C3%A4nportti-takapakkia-suunnitelmille-%E2%80%93-skanska-vet%C3%A4ytyi-hankkeesta,
haettu 13.4.2016.
10

Ks. esim. Keskon suurkauppa sai luvan –Tolsaan voidaan avata ruokakauppa, saatavilla http://www.viisykkonen.fi/uutiset/keskon-

suurkauppa-sai-luvan-%E2%80%93-tolsaan-voidaan-avata-ruokakauppa, haettu 12.4.2016.
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Kaupan hankkeita Kivenlahden lähialueella

Kuva 14
Kirkkonummen päivittäistavarakaupan hankkeet (merkitty tähdellä) sekä
nykyiset päivittäistavaramyymälät saavutettavuusalueineen. Inkilänportti on merkitty
punaisella tähdellä (Skanska Oy 2015).
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3.

VÄHITTÄISKAUPAN KYSYNTÄ KIVENLAHDEN
YMPÄRISTÖSSÄ

3.1

Väestö ja väestönkasvu
Kivenlahden väkiluku oli vuoden 2014 lopussa noin 7 870 asukasta. Koko Suur-Espoonlahden
väestömäärä oli noin 53 000 ja Kanta-Espoonlahden noin 24 060. Seuraavassa kuvassa (Kuva
15) havainnollistetaan väestön sijoittumista Kivenlahden ympäristössä vuoden 2014 lopussa.
Kartalta nähdään, että Kivenlahden metrokeskus sijoittuu tiiviille Espoonlahden ja Kivenlahden
väliselle asutusvyöhykkeelle; kahden kilometrin säteellä Kivenlahdesta asuukin noin 19 000 asukasta. Tässä selvityksessä määritellyn hankkeen varsinaisen lähivaikutusalueen väestö on
12 600 asukasta.

Kuva 15

Väestön määrä Kivenlahden lähialueella 250 x 250 m tilastoruuduissa 31.12.2014 (Tilastokeskus, Ruututietokanta).

Koko Espoon väestönkasvun on arvioitu jatkuvan nopeana. Pääkaupunkiseudun Aluesarjojen
ennusteen mukaan Espoon väestö kasvaisi vuoden 2014 tasosta (260 750 asukasta) vuoteen
2020 mennessä 25 650 asukkaalla (+10 %). Espoon kaupungin vuoteen 2050 ulottuvassa väestöennusteessa koko kaupungin väestömääräksi on arvioitu noin 437 100 asukasta, mikä tarkoittaisi noin 176 350 asukkaan kasvua (+68 %) vuoteen 2014 verrattuna. Tässä selvityksessä lähivaikutusalueen väestöennusteena on käytetty Espoon kaupungin toimittamia väestöennusteita
vuosille 2020, 2035 ja 2050. Vaikutusalueen väestöennuste on esitetty seuraavassa taulukossa
(Taulukko 1). Taulukosta nähdään, että lähivaikutusalueen väestö kasvaa huomattavasti.
Jo vuoteen 2020 mennessä lähivaikutusalueen väestö kasvaa lähes 2 800 asukkaalla (+22 %)
ollen vuonna 2020 noin 15 400 asukasta. Vuosina 2014-2035 lähivaikutusalueen väestö kasvaa
ennusteen mukaan kaikkiaan lähes 9 300 asukkaalla (73 %) ollen vuonna 2035 lähes 22 000
asukasta. Vuosina 2014-2050 lähivaikutusalueen väestö kasvaa kaikkiaan lähes 16 400 asukkaalla (130 %) ollen vuonna 2050 29 000 asukasta. Lähivaikutusalueen väestöpohja siis yli
kaksinkertaistuu vuoteen 2050 mennessä.
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Lähivaikutusalueen väestö vuosina 2014, 2020, 2035 ja 2050

Lähivaikutusalue

2014

2020

2035

2050

Kivenlahti
Kattilalaakso

7 877
1 590

8 500
1 650

10 000
6 000

11 500
11 000

Saunaniemi
Yhteensä

3 171
12 638

5 250
15 400

5 900
21 900

6 500
29 000

Lähivaikutusalue on rajattu tiukasti, mutta todettakoon tässä, että väestö kasvaa myös lähivaikutusalueen ulkopuolella muualla Espoossa ja Kirkkonummen itäosissa. Kirkkonummen itäosien väestönkasvun on ennustettu olevan myös erittäin voimakasta. Kirkkonummen
itäosissa asuu kaikkiaan jonkin verran alle 10 000 asukasta ja esimerkiksi vuonna 2012 tehdyn
ennusteen mukaan Kirkkonummen itäosien väestö kasvaisi vuosina 2015-2020 noin 4 000 asukkaalla ja vuosina 2020-2030 jopa 6 000 asukkaalla. Näin ollen Kirkkonummen itäosien väestö
olisi vuonna 2030 noin 20 000 asukasta.11 Nykyisen taloudellisen tilanteen ja kehyskuntien hidastuneen kasvun valossa kasvu ei todennäköisesti ole näin nopeaa, mutta väestö tulee kuitenkin
kasvamaan. Kirkkonummelle on tulossa ko. asukkaille myös omia palveluita, mutta erityisesti
metron ja liityntäpysäköinnin potentiaalisina käyttäjinä myös Kirkkonummen väestönkasvulla on
merkitystä Kivenlahden kaupallisen hankkeen kannalta.
3.2

Työpaikat
Seuraavalla kartalla (Kuva 16) on esitetty työpaikkojen sijoittuminen Kivenlahden lähiympäristössä. Työpaikat ovat keskittyneet Espoonlahden keskukseen, Kivenlahden ympäristöön sekä
Kiviruukin alueelle Länsiväylän pohjoispuolelle. Kahden kilometrin säteellä Kiviruukista sijaitsi
noin 3 300 työpaikkaa vuoden 2013 lopulla.

Kuva 16

11

Työpaikkojen määrä 250 x 250 m tilastoruuduissa 31.12.2013 Kivenlahden lähialueella
(Tilastokeskus, Ruututietokanta).

Kivenlahden kauppapaikka, markkina-analyysi, Ramboll Finland Oy, 28.6.2012.
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Saavutettavuus ja liikennemäärät eri kulkumuodoilla

3.3.1 Ajoneuvoliikenne
Henkilöautolla asioitaessa viiden minuutin ajoajan sisällä Kivenlahden keskustasta (Metrokeskuksen tulevasta sijoittumisalueesta) asui vuonna 2014 noin 34 000 asukasta, kymmenen minuutin
ajoaikasäteellä noin 112 000 asukasta ja 20 minuutin säteellä noin 387 000 asukasta. Kahdenkymmenen minuutin ajoaika ulottuu lännessä kuitenkin jo Siuntioon, pohjoisessa Bodom-järvelle
ja idässä Helsingin Kamppiin asti (Kuva 17). Kuva 6 esitetyn mallinnetun vaikutusalueen mukaan
Kivenlahden Metrokeskuksen kaupallinen tarjonta itsessään houkuttelee asiakkaita todennäköisesti vain lähialueelta, ellei Kivenlahteen sitten toteuteta huomattavasti suurempaa kaupan keskittymää. Kivenlahden metroasema länsimetron päätepysäkkinä ja liityntäpysäköintipaikkana tuo
kuitenkin alueelle todennäköisesti käyttäjiä myös lännestä Kirkkonummen ja Siuntion suunnasta.
Työpaikkoja viiden minuutin ajoaikaetäisyydellä tulevasta Metrokeskuksesta oli vuonna 2013 noin
5 500, kymmenen minuutin etäisyydellä noin 29 000 ja kahdenkymmenen minuutin etäisyydellä
noin 226 000.

Kuva 17

Kivenlahden autosaavutettavuus, ajoaikavyöhykkeet 0-5-10-15-20 minuuttia.

Seuraavassa kartassa (Kuva 18) on esitetty liikennemäärätietoja Espoosta vuonna 2014. Keskimääräinen arkivuorokausiliikenne Kivenlahden kohdalla Länsiväylällä vuoden 2014 syksyllä oli
19 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Kauklahdenväylän länsipuolella ja 33 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Kauklahdenväylän itäpuolella. Kivenlahdentiellä liikennemäärä puolestaan oli noin
6 900 - 11 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
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Ajoneuvoliikenne, Espoon keskimääräinen arkivuorokausiliikenne syksyllä 2014
(Espoon kaupunkisuunnittelukeskus, Liikennesuunnitteluyksikkö, Espoon Liikennekatsaus 2015).

Kivenlahden liikennejärjestelmä tulee muuttumaan, mm. mahdolliset uudet Länsiväylän alikulut
parantavat saavutettavuutta pohjoisesta. Lisäksi Kivenlahdentien linjausta ollaan siirtämässä
lähemmäksi Länsiväylää. Liikenne-ennusteiden mukaan Länsiväylän keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä nousee Kivenlahden kohdalla ollen noin 28 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Kauklahdenväylän länsipuolella ja jopa 44 000 ajoneuvoa vuorokaudessa Kauklahden väylän itäpuolella vuonna 2040. Kivenlahdentien liikennemäärä nousee niin ikään ollen 9 000 – 16 000 ajoneuvoa vuorokaudessa vuonna 2040.12
KAVL 2040

22 000
28 000

44 000

9 000- 16 000

Kuva 19

12

Liikenne-ennuste, keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä vuosina 2020 ja 2035 (Lähde: Ramboll Finland Oy)

Länsimetron jatkeen alueen liikenne-ennusteet ja Espoonlahden toimivuustarkastelut, raporttiluonnos 1.4.2016, Ramboll Finland Oy.
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3.3.2 Joukkoliikenne
Kivenlahti on saavutettavissa joukkoliikenteellä Helsingin keskustasta, Espoon keskuksesta ja
Kirkkonummen keskustasta 40 minuutin matka-ajalla (ks. Kuva 19). Tällä enintään 40 minuutin
matka-aikavyöhykkeellä asui vuoden 2014 lopussa noin 169 000 asukasta ja sillä sijaitsi noin 92
000 työpaikkaa. Lähimpänä tulevaa Metrokeskusta eli kymmenen minuutin matkaaikavyöhykkeellä asukkaita oli noin 9 500 ja työpaikkoja noin 1 500. Kahdessakymmenessä minuutissa Metrokeskuksen tavoittaa joukkoliikenteellä noin 29 000 asukasta. Työpaikkoja tällä
matka-aikavyöhykkeellä on noin 5 000. Metro tulee muuttamaan Kivenlahden saavutettavuutta.
Arvioitu matka-aika metrolla Kivenlahdesta Helsingin keskustaan on noin puoli tuntia.

Kuva 20

Joukkoliikenteen matka-aika minuutteina Kivenlahteen arkivuorokautena keväällä 2016
klo 16:00. Matka-ajat ovat suuntaa-antavia ja vaihtelevat jonkin verran vuorokauden
ajankohdan mukaan. (Lähde: HSL, joukkoliikenteen rajapinta).

Kivenlahden alueen vilkkaimmilta joukkoliikenteen pysäkeiltä tehtiin arkivuorokauden aikana noin
1 200 nousua syksyllä 2014, mikä oli noin 30 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nousuilla
mitattuna Kivenlahden joukkoliikennepysäkit ovatkin Lounais-Espoon vilkkaimpia.13 Metroaseman
käyttäjämääräksi arvioidaan noin 12 200 käyttäjää vuorokaudessa vuonna 203514. Metron myötä alueen joukkoliikenteen käyttäjämäärät kasvavat merkittävästi. Ennusteita metron
käyttäjämääristä muille vuosille ei ollut saatavilla, mutta jäljempänä esitettävissä ostovoima- ja
liiketilanlisätarvelaskelmissa on suuntaa-antavasti oletettu, että vuonna 2020 metron käyttäjämäärä olisi 8 000 ja vuonna 2050 15 000 käyttäjää vuorokaudessa.
3.3.3 Kevyt liikenne
Seuraavalla kartalla (Kuva 21) esitetään Kivenlahden keskuksen saavutettavuus 500 - 2 000
metrin kävelyetäisyyksillä mitattuna. Metrokeskuksen myötä myös alueen liikennejärjestelyt ja
tieverkko tulevat muuttumaan. Vaikka kartassa esitetään pisimmillään kahden kilometrin etäisyys, parhaiten tilannetta jalankulkijoiden kannalta kuvaa 500 metriä - tätä pidempi matka ei
13

Espoon liikennekatsaus 2015, Espoon kaupunki.

14

Länsimetron jatke, hankesuunnitelma Matinkylä-Kivenlahti, Espoon kaupunki, 22.5.2012.

Kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi

17

enää ole aidosti kävelyetäisyys. Pyörällä asioivien kannalta kahden kilometrin kauppamatka sen
sijaan on todennäköisempää, joskin vyöhyke kattaa myös Espoonlahden kaupan palvelut. Vuoden
2014 lopussa 500 metrin etäisyydellä Kivenlahden myymälöistä asui noin 4 000, kilometrin etäisyydellä noin 8 000 ja kahden kilometrin etäisyydellä noin 19 000 asukasta. Metrokeskuksesta
ja sen kaupoista kävelyetäisyydellä asuvan väestön määrä tulee merkittävästi lisääntymään uuden asuntorakentamisen myötä. Esimerkiksi metrokeskuksen asemakaavaalueelle tavoitellaan 1 800 uutta asukasta (ks. luku 1.2.).

Kuva 21

3.3.4

Kivenlahden keskuksen saavutettavuus kevyellä liikenteellä tie- ja katuverkkoa pitkin

Liikenteellisen sijainnin vaikutukset kysyntään

Sijainti liikenteen solmukohdassa vaikuttaa osaltaan Metrokeskuksen kaupan ja palveluiden kysyntään. Kuitenkin valtaosa asioinneista tehdään edelleen kotoperäisesti ja esimerkiksi asiointi
työmatkan varrella on satunnaisempaa. Kuluttajien käyttäytymisessä voi kuitenkin tapahtua tulevaisuudessa muutoksia ja matkojen ketjutus voi yleistyä.
Vuonna 2012 toteutetun Henkilöliikennetutkimuksen mukaan 63 % asioinneista on kotoperäisiä.
Tämä tarkoittaa sitä, että kaupan toimintaedellytysten kannalta keskeistä on erityisesti lähiasutuksen määrä. Seuraavassa kuvassa (Kuva 22) on esitetty Helsingin seudun liikennetutkimuksen
perusteella arkivuorokauden matkojen jakautumista eri toimintojen välillä. Asiointimatkoista
837 000 (73 %) on joko kotiperäisiä tai päättyvät kotiin. Työpaikan ja ostosasiointikohteen välisiä matkoja on vain 100 000 kpl (8,7 %). Vapaa-ajankohteen ja ostosasiointikohteen välisiä matkoja on 111 000 kpl (9,7 %) ja koulun ja ostosasiointikohteen välisiä matkoja 15 000 kpl (1,3
%). Ei-kotoperäisiä ostosmatkoja on siis noin 20 prosenttia kaikista ostosmatkoista.
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Helsingin seudun asukkaiden matkat eri toimintojen välillä (1 000 matkaa / arkivuorokausi15)

Vähittäiskaupan ostovoima ja liiketilan lisätarve

3.4.1 Arvioinnin lähtökohdat
Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan keskimääräisen asukaskohtaisen kulutusluvun kautta.
Kulutusluku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa rahamäärää. Kertomalla kulutusluku alueen väestömäärällä saadaan arvio alueella vähittäiskauppaan kohdistuvasta ostovoimasta. Ostovoimaa kasvattavat alueen väestönkasvu ja yleinen tulojen ja kulutuksen kasvu. Ostovoiman avulla voidaan arvioida vähittäiskaupan pinta-alan tarvetta jakamalla
ostovoima myymälöiden myyntiteholla.
Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvat ostovoima- ja pinta-alalaskelmat sisältävät aina epävarmuutta. Ostovoimalaskelmissa tärkeimmät muuttujat ovat väestöennuste ja kulutusluku. Jos
jompikumpi kasvaa selvästi laskelmissa oletettua tasoa vähemmän, on kaupan palveluilla huonommat toteutumisedellytykset. Tässä selvityksessä kulutuksen kasvun on arvioitu olevan noin
0,5 - 2,0 % vuodessa toimialasta ja aikajänteestä riippuen. 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä kauppa kasvoi nopeasti. Viime vuosina vähittäiskaupan kulutus on kuitenkin jopa
supistunut. Yleisessä taloustilanteessa tapahtuvat merkittävät muutokset heijastuvat myös yksityiseen kulutukseen. Pitkällä aikavälillä talouden nousu- ja laskukaudet kuitenkin tasoittavat toisiaan ja 1 - 2 %:n vuotuinen kasvu kuvaa maltillisesti ja realistisesti kulutuksen kehitystä. Tämän vuoksi niitä käytetään yleisesti kaupan selvityksissä.
Ostovoimalaskelmat antavat suuntaa alueen asukkaiden kauppaan käytettävissä olevista euroista, mutta kulutustottumukset voivat muuttua nykyisestä. Tavaroiden sijaan kulutus voi suuntautua tulevaisuudessa entistä enemmän palveluihin ja verkkokauppaan. Myös väestön ikääntyminen voi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen ja liiketilojen kysyntään huomattavasti. Ennusteet ja
laskelmat on kuitenkin tehtävä tämänhetkisen tiedon perusteella ja hyväksyttävä tulevaisuuden
ennustamiseen liittyvä epävarmuus.
15

HSL (2013) Liikkumistottumukset Helsingin seudulla 2012:

https://www.hsl.fi/sites/default/files/uploads/liikkumistottumukset_helsingin_seudulla_2012_hlj2015_raportti_0.pdf
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3.4.2 Vähittäiskaupan ostovoima Metrokeskuksen lähivaikutusalueella
Tässä selvityksessä ostovoimalaskelmien perusteena on käytetty Santasalo Ky:n vuoden 2012
kulutuslukuja, jotka ovat olleet pohjalla myös Uudenmaan maakuntakaavan mitoitusselvityksessä. Kulutusluvut on korjattu vuoden 2014 tasolle vähittäiskaupan toteutuneen liikevaihdon muutoksen mukaisesti, eli kulutusluku on laskenut päivittäistavarakaupassa 1,7 % ja erikoistavarakaupassa 2,15 % vuodesta 2012 vuoteen 2014. Vuoteen 2030 mennessä on käytetty seuraavia
kulutuksen kasvuoletuksia:


Päivittäistavarakauppa 0,5 %/vuosi 2025 asti, 1 %/vuosi 2025-2050



Erikoistavarakauppa 1 %/vuosi 2025 asti, 2 %/vuosi 2025-2050

Vuoteen 2020 asti kasvuoletus on pienempi kuin esimerkiksi Uudenmaan maakuntakaavan selvityksissä ja kuin mitä alalla yleisesti on käytetty. Lähivuosien talouden näkymät ovat kuitenkin
niin heikot, että hitaamman kasvun oletus on perusteltu. Vuosien 2025 - 2050 vuosikasvu on
vakiintuneen käytännön mukainen 1 - 2 %/vuosi toimialasta riippuen. Lähivuosien kulutusluvut
muodostuvat näillä oletuksilla hieman matalammaksi kuin esimerkiksi Uudenmaan maakuntakaavan mitoitusselvityksessä. Laskelmissa käytetyt asukaskohtaiset kulutusluvut esitetään oheisessa
taulukossa (Taulukko 2).
Taulukko 2

Vähittäiskaupan kulutusluvut, €/henkilö.

Kulutusluvut
Päivittäistavara (ml. alkoholi)
Tilaa vievä kauppa
Keskustaerikoiskauppa

2014
3 382
1 747
3 348

2020
3 485
1 854
3 554

2035
3 947
2 376
4 553

2050
4 582
3 198
6 128

Koko vähittäiskaupassa Metrokeskuksen lähivaikutusalueen ostovoima vuonna 2014 oli noin 107
miljoonaa euroa. Vuoteen 2020 mennessä ostovoima kasvaa noin 30 miljoonalla eurolla. Vuoteen
2035 mennessä ostovoima yli kaksinkertaistuu nykytilanteeseen verrattuna ollen kaikkiaan lähes
240 miljoonaa euroa. Vuoteen 2050 mennessä ostovoima lähes nelinkertaistuu ollen yli 400 miljoonaa euroa vuonna 2050. Ostovoima kasvaa voimakkaasti voimakkaan väestön kasvun ja ennustetun kulutuksen kasvun seurauksena. Kivenlahden lähivaikutusalueen ja sen osa-alueiden
ostovoiman kaupan lajeittain esitetään alla olevassa taulukossa (Taulukko 3).
Taulukko 3

Vähittäiskaupan ostovoima (milj. €) Metrokeskuksen lähivaikutusalueella

Päivittäistavarakauppa

2014

Kivenlahti
Kattilalaakso

26,6
5,4

Saunaniemi
Yhteensä

10,7
42,7

Tilaa vievä
erikoiskauppa
Kivenlahti

2014
13,8

Kattilalaakso
Saunaniemi

2,8
5,5

2020
29,6

2035
39,5

2050
52,7

5,7
18,3

23,7
23,3

50,4
29,8

53,7

86,4

132,9

2020
15,8
3,1

2035
23,8
14,3

2050
36,8
35,2

Yhteensä

22,1

9,7
28,6

14,0
52,0

20,8
92,7

Keskustahakuinen
erikoiskauppa

2014

2020

2035

2050

Kivenlahti
Kattilalaakso

26,4
5,3

30,2
5,9

45,5
27,3

70,5
67,4

Saunaniemi
Yhteensä

10,6
42,3

18,7
54,7

26,9
99,7

39,8
177,7
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Vähittäiskauppa
yhteensä
Kivenlahti
Kattilalaakso
Saunaniemi
Yhteensä
3.4.3

20

2014
66,8
13,5

2020
75,6
14,7

2035
108,8
65,3

2050
159,9
153,0

26,9
107,1

46,7
137,0

64,2
238,2

90,4
403,3

Liikenteellisen sijainnin tuoma ostovoiman lisäys

Liikenteellisen sijainnin tuomaa ostovoiman lisäystä on arvioitu luvussa 3.3.2 esitettyjen metron
kävijämäärien perusteella. Vuoden 2014 joukkoliikenteen käyttäjämäärinä on käytetty bussipysäkkien käyttäjämääriä. Kivenlahden vieressä sijaitsevan Espoonlahden kauppakeskuksen liikenteellisen selvityksen yhteydessä on arvioitu, että noin 20 prosenttia Kivenlahden kaupan asiakkaista käyttää julkista liikennettä asiointiin. Kun joukkoliikenteellä kaupassa asioivien määrä
suhteutettiin kaikkiin joukkoliikenteen käyttäjämääriin, arviolta noin 30 prosenttia joukkoliikenteen käyttäjistä asioisi myös myymälöissä.16 Espoonlahtea voidaan pitää suuntaaantavana vertailukohteena Kivenlahdelle. Näin ollen, suuntaa-antavasti tässä on arvioitu, että 30
prosenttia joukkoliikenteen käyttäjistä käyttää myös kaupan palveluita. Joukkoliikenteen käyttäjien osuuden kaupan asiakkaissa ja myös matkojen ketjutuksen on oletettu hiljalleen kasvavan
tulevaisuudessa. Näin ollen tässä on oletettu, että myös niiden joukkoliikenteen käyttäjien määrä, jotka asioivat kaupassa, kasvaa. Suuntaa-antavasti on arvioitu, että vuonna 2020 kaupassa
asioivien osuus joukkoliikenteen käyttäjistä on edelleen 30 %, mutta vuoteen 2035 mennessä
osuus nousee 35 prosenttiin ja vuoteen 2050 mennessä 40 prosenttiin.
Joukkoliikenteen käyttäjien Kivenlahteen kohdistuvat ostokset on laskettu kertomalla arvioitu
keskiostos metron vuosittaisiksi muutetuilla käyttäjämäärillä. Keskiostoksena on käytetty Suomen Kauppakeskusyhdistyksen ilmoittamaa keskiostosta vuonna 2014, joka oli 16,2 euroa/kävijä17. Keskiostos siis kattaa kaikki kauppakeskusten toimijat ja toimialat, kuten päivittäistavarakaupan, erikoistavarakaupan, kahvilat, ravintolat ja kaupalliset palvelut. Keskiostoksen on
oletettu kasvavan 0,75 %/vuosi vuoteen 2025 asti ja 1,5 %/vuosi vuosina 2025-2050 (luvussa
3.4.2. esitettyjen päivittäis- ja erikoistavarakaupan kulutuslukujen kasvun keskiarvo). Vuosittaiset arvioidut keskiostokset on esitetty seuraavassa taulukossa (Taulukko 4).
Taulukko 4

Arvioitu keskiostos vuosina 2014-2050

Arvioitu keskiostos
€/kävijä
Kauppakeskukset

2014
16,2

2020
16,9

2035
20,4

2050
25,5

Keskiostoksen jakautumisesta toimialoittain ei ole saatavilla tietoja, mutta ostovoimaa laskettaessa huomioitiin lisäksi, että päivittäistavarakaupassa asioidaan keskimäärin 3,2 kertaa per viikko18 eli vuoden aikana päivittäistavarakaupassa asioidaan keskimäärin 166 kertaa. Erikoistavarakaupan osalta asiointikertojen määrä vaihtelee paljon toimialoittain. Tässä selvityksessä erikoiskaupan asiointikertojen lukumääränä käytettiin keskustahakuisessa erikoistavarakaupassa 25
kertaa vuodessa, mikä on TNS Gallupin vuoden 2011 suuren vaikutusaluetutkimuksen mukaan
likimain kosmetiikan ja naisten vaatteiden vuosittainen ostokertojen määrä19. Kahviloiden, ravintoloiden ja kaupallisten palveluiden osalta käytettiin asiointikertojen määränä noin 30 kertaa,
mikä on likimain TNS Gallupin vuoden 2011 suuren vaikutusaluetutkimuksen perusteella laskettu
keskiarvo huomioiden kahvila- ja lounaspalvelut, liikuntapalvelut, ravintolapalvelut ja kampaamot
ja kauneushoitolat.
16

Ramboll Finland Oy 2016.

17

Kauppakeskukset 2016, Suomen Kauppakeskusyhdistys ry, saatavilla http://www.kauppakeskusyhdistys.fi/attachements/2016-03-

22T08-50-1848.pdf, haettu 12.4.2016.
18

Päivittäistavarakauppa Ry: http://www.pty.fi/fileadmin/user_upload/tiedostot/Tilastot/Tilastot_2014_2015/Pt_ostomenot_2014.pdf

19

Salve-Malli, Tarkastelumalli vähittäiskaupan suuryksiköiden alue- ja yhdyskuntarakenteellisten vaikutusten arviointiin, käyttöopas,

17.12.2014, Suomen ympäristökeskus, saatavilla http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B723BE56D-78E1-4446-B797B60081C12BA9%7D/105990, haettu 14.4.2016.
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Joukkoliikenteen käyttäjien tuoma arvioitu lisäostovoima on esitetty seuraavassa taulukossa 5.
Taulukko 5

Joukkoliikenteen käyttäjien Metrokeskukseen kohdistuva ostovoima (milj. €)

Vähittäiskauppa
yhteensä
Päivittäistavarakauppa
Keskustahakuinen erikoiskauppa
Kahvilat, ravintolat ja palvelut
Yhteensä

2014
1,0

2020
6,8

2035
14,5

2050
25,4

0,1

1,0

2,2

3,8

0,2
1,3

1,2
9,0

2,6
19,3

4,6
33,8

Haasteena joukkoliikenteen käyttäjien tuoman ostovoiman arvioinnissa on se, että osa metron ja
bussien käyttäjistä on lähialueen asukkaita, joiden ostovoima on jo huomioitu edellä esitetyissä
ostovoimalaskelmissa. Joukkoliikenteen käyttäjien tuoma ostovoiman lisäys on kuitenkin korkeimmillaankin vain 10 prosentin luokkaa verrattuna vaikutusalueen ostovoimaan, joten suuntaaantavissa luvuissa tätä päällekkäisyyttä ei ole tässä tarpeen poistaa huomioiden erityisesti, että
Metrokeskuksen kaupallinen lähivaikutusalue on rajattu tässä selvityksessä melko pieneksi. Tavoitteena tässä kohtaa on havainnollistaa liikenteellisen, metrokeskussijainnin vaikutusta palveluiden kysyntään.
3.5

Liiketilan laskennallinen tilantarve

3.5.1

Asukkaiden ostovoimaan perustuen

Asukkaiden ostovoiman perusteella on laskettu vähittäiskaupan pinta-alan tarve nykytilanteessa
sekä vuosina 2020, 2035 ja 2050. Laskennallinen pinta-alantarve saadaan jakamalla ostovoima
kaupan keskimääräisellä toimialakohtaisella neliömyyntiteholla. Laskelmissa on käytetty seuraavia myyntitehoja:


Päivittäistavarakauppa ja Alko 8 400 e/k-m²



Tilaa vievä erikoiskauppa 2 720 e/k-m2



Muu erikoiskauppa 4 080 e/k-m²

Myyntitehot ovat samat kuin Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvityksen mitoituksessa. Ne
ovat korkeammat kuin nykyiset toteutuneet luvut Uudellamaalla keskimäärin, mutta vastaavat
melko hyvin Espoossa vallitsevaa tilannetta.
Tilantarpeen kasvun laskennassa on käytetty pohjana laskennallista tilantarvetta eikä esimerkiksi
vertailua laskennallisen kokonaistilantarpeen ja nykyisen vähittäiskaupan pinta-alan välillä. Taustalla on ajatus, että vain tilantarpeen tulevaa kasvua on realistista ohjata. Lisäksi Kivenlahden
lähialueen liiketilanmäärästä ei ole tarkkaa tietoa, vaikkakin tämän selvityksen yhteydessä sitä
on arvioitu.
Vähittäiskaupan laskennallinen liiketilatarve kaupan toimialoittain esitetään alla olevassa taulukossa (Taulukko 6). Koko vähittäiskaupassa Metrokeskuksen lähivaikutusalueen liiketilatarve on
nykytilanteessa lähes 29 000 k-m2, mikä on noin 22 000 - 23 000 k-m2 enemmän kuin alueella
nyt toteutunut, arvioitu liiketila. Vuonna 2020 vähittäiskaupan tilantarve on noin 37 000 k-m2 eli
tilantarve kasvaa lyhyellä tähtäimellä noin 8 000 k-m2. Jos huomioidaan, että Kivenlahden nykyinen vähittäiskaupan pinta-ala on selvästi vähemmän kuin laskennallinen vuoden 2014 tilantarve,
on liiketilan lisätarve vuoteen 2020 mennessä vielä suurempi. Vuonna 2035 lähivaikutusalueen
laskennallinen liiketilan tarve on 66 000 k-m2 eli liiketilan laskennallinen kokonaistarve alueella
kaksinkertaistuu. Vuonna 2050 liiketilan laskennallinen kokonaistarve on yli 115 000 k-m2. Liiketilan laskennallinen lisätarve vuoteen 2050 mennessä siis kaikkiaan 86 000 k-m2.
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Vähittäiskaupan laskennallinen tilantarve (k-m2) Metrokeskuksen lähialueella.

Tilantarve, kem2
Päivittäistavarakauppa
Kivenlahti
Kattilalaakso
Saunaniemi
Yhteensä

2014
3 200

2020
3 500

2035
4 700

2050
6 300

Kasvu
20142020
300

Kasvu
20142050
3 100

600
1 300

700
2 200

2 800
2 800

6 000
3 500

100
900

5 400
2 200

5 100

6 400

10 300

15 800

1 300

10 700
Kasvu
20142030
8 400

Tilantarve, kem2
Tilaa vievä
erikoiskauppa
Kivenlahti

2014
5 100

2020
5 800

2035
8 700

2050
13 500

Kasvu
20142020
700

Kattilalaakso
Saunaniemi

1 000
2 000

1 100
3 600

5 200
5 200

12 900
7 600

100
1 600

11 900
5 600

Yhteensä

8 100

10 500

19 100

34 000

2 400

25 900
Kasvu
20142030

Tilantarve, kem2
Keskustahakuinen
erikoiskauppa

2014

2020

2035

2050

Kasvu
20142020

Kivenlahti
Kattilalaakso

9 700
2 000

11 100
2 200

16 700
10 000

25 900
24 800

1 400
200

16 200
22 800

3 900
15 600

6 900
20 200

9 900
36 600

14 600
65 300

3 000
4 600

10 700
49 700
Kasvu
20142030

Saunaniemi
Yhteensä
Tilantarve, kem2
Vähittäiskauppa
yhteensä

2014

2020

2035

2050

Kasvu
20142020

Kivenlahti
Kattilalaakso

18 000
3 600

20 400
4 000

30 100
18 000

45 700
43 700

2 400
400

27 700
40 100

Saunaniemi
Yhteensä

7 200
28 800

12 700
33 100

17 900
66 000

25 700
115 100

5 500
8 300

18 500
86 300

Kivenlahden Metrokeskuksen kaupallisen mitoituksen kannalta oleellisinta on kiinnittää huomioita päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoistavarakaupan lisäliiketilantarpeeseen.20 Päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoistavarakaupan laskennallinen liiketilatarve nykytilanteessa on yhteensä noin 21 000 k-m2, vuonna 2020 noin 27 000 km2, vuonna 2035 noin 47 000 k-m2 ja vuonna 2050 81 000 k-m2. Kasvua vuoteen 2014 verrattuna kertyy vuoteen 2020 mennessä noin 6 000 k-m2 ja vuoteen 2050 mennessä kaikkiaan noin
60 000 k-m2. Lisäksi alueelle tulee sijoittumaan kahviloita, ravintoloita ja muita kaupallisia palveluita, jotka tälläkin hetkellä muodostava suuren osan Kivenlahden tarjonnasta päivittäistavarakauppojen lisäksi. Kahviloiden, ravintoloiden ja kaupallisten palveluiden
mitoitus on noin 25 % vähittäiskaupan tilantarpeesta. Mitoitus on suuntaa-antava ja perustuu
siihen, kuinka suuri osa kauppakeskusten ja kaupunkikeskustojen liikepinta-alasta yleensä on
kaupallisten palveluiden ja ravintoloiden käytössä. Suhteutettuna päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoistavarakaupan liiketilatarpeeseen, kahviloiden, ravintoloiden ja kaupallisten
palveluiden laskennallinen liiketilantarve on nykytilanteessa 5 200 k-m2, vuonna 2020 6 700 km2, vuonna 2035 noin 11 700 k-m2 ja vuonna 2050 jopa 20 300 k-m2 Kasvua vuoteen 2014 ver-

20

Tässä työssä on oletettu, että Metrokeskuksen alueella ei ole tilaa ns. perinteiselle tilaa vievälle erikoiskaupalle, jonka tilavaatimus

nimensä mukaisesti on suuri ja neliömyyntiteho ns. keskustahakuiseen erikoistavarakauppaan verrattuna alhainen. Erikoiskaupan
toimialarajat ovat kuitenkin hämärtyneet ja keskustahakuinen erikoistavarakauppa ja tilaa vievä kauppa ovat osin sekoittuneet keskenään. Tilaa vievä kauppa on myös hakeutumassa takaisin kaupunkikeskustoihin ja kauppakeskuksiin pienemmillä, ns. city-konsepteilla,
joissa on panostettu myös nouto- ja kotiinkuljetuspalveluihin (vrt. esim. K-rauta Express kauppakeskus Sellossa ja Gigantti kauppakeskus Forumissa Helsingissä). Kauppakeskuksissa toimiessaan myymälöiden tilavaatimus on kuitenkin perinteistä tilaa vievää kauppaa pienempi ja myynti neliötä kohden lähestyy keskustahakuisen kaupan tasoa.
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rattuna kertyy vuoteen 2020 mennessä 1 500 k-m2 ja vuoteen 2050 mennessä kaikkiaan noin 15
100 k-m2.
3.5.2

Liikenteelliseen sijaintiin perustuen

Joukkoliikenteen käyttäjien tuoma lisäliiketilantarve on esitetty alla olevassa taulukossa
(Taulukko 7). Laskelmissa on käytetty samoja neliötehoja kuin edellisessä luvussa 3.5.3. Kahviloiden, ravintoloiden ja palveluiden osalta on käytetty samaa neliötehoa kuin keskustahakuisen
erikoistavarakaupan osalta. Taulukosta nähdään, että joukkoliikenteen käyttäjien tuoma laskennallinen lisäliiketilantarve on pieni suhteessa lähialueen asukkaiden ostovoimaan perustuvaan
lisäliiketilatarpeeseen.
Taulukko 7

Joukkoliikenteen käyttäjien Metrokeskukseen kohdistuva liiketilan lisätarve k-m2

Vähittäiskauppa
yhteensä
Päivittäistavarakauppa
Keskustahakuinen erikoiskauppa
Kahvilat, ravintolat ja palvelut
Yhteensä
3.6

2014

2020

2035

2050

100

800

1 700

3 000

100

400

800

1 400

0
200

300
1 500

650
3 150

1 100
5 500

Metrokeskuksen mitoitus
Edellä esitettyä liiketilatarvetta tulkittaessa tulee huomioida, että se on luonteeltaan laskennallinen tunnusluku: tämän verran kauppaa ja palveluita Kivenlahden lähivaikutusalueen asukkaat
mahdollistaisivat, jos kaikki asiointi tapahtuisi omalla alueella. Kaikki pinta-ala ei käytännössä
toteudu ko. alueella huomioiden ostovoiman siirtymät muihin keskuksiin ja esimerkiksi
verkkokauppaan. Kuinka suuri osa ostovoimasta virtaa alueelta jatkossa muualle, riippuu Kivenlahteen tulevan palvelukeskittymän vetovoimasta. Vetovoima korreloi yleensä keskuksen
tarjonnan monipuolisuuden ja laajuuden kanssa.
Seuraavassa taulukossa 8 on esitetty Kivenlahden Metrokeskuksen tavoitteellinen kokonaismitoitus huomioiden Metrokeskuksen konseptin kannalta oleelliset toimialat eri ostovoiman siirtymäoletuksilla. Kokonaistarve tarkoittaa laskennallista tilantarvetta, jos kaikki ostovoima lähivaikutusalueelta suuntautuisi Kivenlahden Metrokeskukseen. Pääasiointipaikka-skenaariossa havainnollistetaan Metrokeskuksen kokonaismitoitusta tilanteessa, jossa se olisi lähivaikutusalueen
asukkaiden pääasiointipaikka ja 60 prosenttia asukkaiden ostovoimasta jäisi sinne. Tässä tilanteessa Metrokeskuksen mitoitus metron avautuessa vuonna 2020 voisi olla reilut 21 000 k-m2 ja
vuonna 2050 kaikkiaan jopa yli 66 000 k-m2. Lähipalvelut-skenaariossa havainnollistetaan Metrokeskuksen kokonaismitoitusta tilanteessa, jossa konseptin lähtökohtana olisi tarjota vain lähipalveluita ja vain 30 prosenttia asukkaiden ostovoimasta jäisi alueelle. Tässä tilanteessa Metrokeskuksen mitoitus metron avautuessa vuonna 2020 voisi olla noin 11 500 000 k-m2 ja vuonna 2050
kaikkiaan 36 000 k-m2.
Todellisuudessa ostovoiman suuntautuminen voi hieman vaihdella toimialoittain: esimerkiksi päivittäistavarakaupan ostovoimasta Kivenlahden Metrokeskukseen voi suuntautua 60 prosenttia
tilanteessa, jossa keskustahakuisen erikoiskaupan, kahviloiden, ravintoloiden ja palveluiden ostovoimasta sinne suuntautuu vain 30 prosenttia. Tätä tilannetta on havainnollistettu taulukon 8
viimeisessä skenaariossa. Toisin sanoen, Metrokeskus olisi alueen asukkaille pääasiointipaikka
päivittäistavarakaupan osalta, mutta muutoin vain lähipalvelukeskittymä. Tällöin Metrokeskuksen
mitoitus metron avautuessa vuonna 2020 olisi 13 400 k-m2 ja vuonna 2050 kaikkiaan yli 40 000
k-m2.
Eri skenaarioissa on lisäksi mukana joukkoliikenteen käyttäjien Kivenlahden Metrokeskukseen
kohdistuva liiketilan lisätarve kokonaisuudessaan.
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Skenaarioissa on oletettu, että tavoitteellinen määrä ostovoimasta suuntautuisi nimenomaan
Metrokeskuksen uusiin palveluihin. Alueelle jäävä kokonaisostovoima olisi siis tässä esitettyä
hieman korkeampi huomioiden alueella säilyvät nykyiset palvelut. Kuitenkin esimerkiksi päivittäistavarakaupassa Kivenlahden nykyiset päivittäistavaramyymälät ovat todennäköisesti ns. siirtyvää kerrosalaa, sillä niiden oletetaan siirtyvän toimimaan Metrokeskukseen.
Taulukko 8

Kivenlahden Metrokeskuksen mitoitus tavoitteellisilla ostovoiman siirtymillä

Kokonaistarve, 100 %

2014

2020

2035

2050

5 200
15 700

7 200
20 600

12 000
37 400

18 800
66 700

5 200
26 100

7 000
34 800

12 350
61 750

21 400
106 900

2014
3 160

2020
4 640

2035
7 880

2050
12 480

9 460

12 520

22 760

40 580

3 100
15 720

4 290
21 450

7 690
38 330

13 270
66 330

Lähipalvelut, 30 %
Päivittäistavarakauppa

2014
1 630

2020
2 720

2035
4 790

2050
7 740

Keskustaerikoiskauppa
Kahvilat, ravintolat ja palvelut
Yhteensä

4 780

6 460

11 780

20 990

1 550
7 960

2 300
11 480

4 170
20 740

7 180
35 910

Päivittäistavarakauppa
Keskustaerikoiskauppa
Kahvilat, ravintolat ja palvelut
Yhteensä
Pääasiointipaikka,
60 %
Päivittäistavarakauppa
Keskustaerikoiskauppa
Kahvilat, ravintolat ja palvelut
Yhteensä

Päivittäistavarat 60 %;
Muut 30 %

2014

2020

2035

2050

Päivittäistavarakauppa
Keskustaerikoiskauppa

3 160
4 780

4 640
6 460

7 880
11 780

12 480
20 990

Kahvilat, ravintolat ja palvelut
Yhteensä

1 550
9 490

2 300
13 400

4 170
23 830

7 180
40 650
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4.

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

4.1

Vaikutusten arvioinnin lähtökohdat
Keskuksen kaupallinen mitoitus tarkentuu vielä suunnittelun edetessä, mutta tässä työssä vaikutusten arvioinnin lähtökohdaksi on otettu kaksi vaihtoehtoista mitoitusskenaariota edellä taulukossa 8 esitetyistä skenaarioista:
Skenaario A) Lähipalvelukeskittymä, 14 000 – 24 000 k-m2 vuoteen 2035 mennessä
 Päivittäistavarat 60 %, Muut 30 % (ks. taulukko 8)
 Päivittäistavaroiden pääostopaikka lähivaikutusalueen asukkaille
 Tavoitteena 60 % ostovoimasta
 Mitoitus maks. 5 000 k-m2 vuonna 2020, maks. 8 000 k-m2 vuonna 2035 ja 12 000 km2 vuonna 2050.
 Erikoistavarakaupan osalta täydennysostopaikka lähivaikutusalueen asukkaille
 Mitoitus maks. 7 000 k-m2 vuonna 2020, maks. 12 000 k-m2 vuonna 2035 ja 21 000
k-m2 vuonna 2050.
 Metrokeskuksen kokonaismitoitus maks. 14 000 k-m2 vuonna 2020, 24 000 k-m2 vuonna
2035 ja 41 000 k-m2 vuonna 2050.
Skenaario B) Suuri, vetovoimainen kaupallinen keskittymä, 22 000 – 38 000 k-m2 vuoteen 2035 mennessä
 Päivittäistavarat 60 %, Muut 60 % (ks. taulukko 8)
 Päivittäistavaroiden pääostopaikka lähivaikutusalueen asukkaille
 Tavoitteena 60 % ostovoimasta
 Mitoitus maks. 5 000 k-m2 vuonna 2020, maks. 8 000 k-m2 vuonna 2035 ja 12 000 km2 vuonna 2050.
 Erikoistavarakaupan pääostopaikka lähivaikutusalueen asukkaille
 Tavoitteena 60 % ostovoimasta
 Mitoitus maks. 13 000 k-m2 vuonna 2020, maks. 23 000 k-m2 vuonna 2035 ja 41 000
k-m2 vuonna 2050.
 Metrokeskuksen kokonaismitoitus 22 000 k-m2 vuonna 2020, 38 000 k-m2 vuonna 2035
ja 66 000 k-m2 vuonna 2035.
Ennusteiden epävarmuus kasvaa sitä mukaa, mitä pidemmälle tulevaisuuteen ennusteet ulottuvat. Seuraavissa alaluvuissa liiketilanlisätarvetta ja mm. ostovoiman suuntautumista Kivenlahden
Metrokeskukseen onkin arvioitu vain vuoteen 2035 asti.

4.2

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa Kivenlahti on luokiteltu taajamatoimintojen alueeksi.
Maakuntakaavan suunnittelumääräyksen mukaan taajamatoimintojen alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava päivittäisten palveluiden saatavuus, riittävät ulkoiluja virkistysmahdollisuudet sekä pyöräily- ja jalankulkuyhteydet seudullisille virkistysalueille. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on myös turvattava paikalliskeskusten toimintaedellytykset
sekä kiinnitettävä huomiota siihen, että päivittäistavarakaupan lähipalvelupisteitä varten on toteuttamismahdollisuuksia. Kivenlahden Metrokeskuksen toteuttaminen tukee näitä maankäytön
suunnittelun tavoitteita.
Maakuntakaavassa taajamatoimintojen alueille määritellyt vähittäiskaupan suuryksiköiden seudullisen merkittävyyden alarajat Espoossa ovat tilaa vaativassa erikoiskaupassa (vähittäiskauppa,
joka kaupan laatu huomioon ottaen voi perustellusta syystä sijoittua myös keskusta-alueiden
ulkopuolelle) 30 000 k-m2, muussa erikoiskaupassa 10 000 k-m2 ja päivittäistavarakaupassa
5 000 k-m2. Metrokeskukseen sijoittuu todennäköisesti lähinnä päivittäistavarakaupan ja muun
erikoistavarakaupan tiloja sekä kahviloita, ravintoloita ja muita palveluita. Mikäli Metrokeskus
toteutuu skenaarion A mukaisesti lähipalvelukeskittymänä, jää Metrokeskuksen mitoitus yksiselit-
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teisesti alle em. maakuntakaavan seudullisuuden alarajojen vuonna 2020. Päivittäistavarakaupan
pinta-ala olisi Metrokeskuksen toteutumisen jälkeen Kivenlahden alueelle alle 5 000 k-m2, koska
todennäköisesti Metrokeskus kuitenkin korvaisi edes osan nykyisistä myymälöistä. Metrokeskuksen erikoistavarakaupan liiketila olisi vuonna 2020 7 000 k-m2. Tämä tarkoittaa, että myös koko
Kivenlahden alueen erikoistavarakaupan liiketila jäisi alle 10 000 k-m2 vuonna 2020 huomioiden
alueella jo nykyisin toimivat muutamat erikoiskaupat. Vuoteen 2035 mennessä em. seudullisuuden alarajat kuitenkin ylittyvät sekä päivittäistavarakaupan että erikoistavarakaupan osalta. Jos
Metrokeskus toteutuu skenaarion B:n mukaisena, päivittäistavarakaupan pinta-ala on sama kuin
skenaariossa A ja seudullisuuden merkittävyyden alaraja ei ylity vielä vuonna 2020. Keskustahakuisen erikoistavarakaupan osalta seudullisuuden merkittävyyden alaraja ylittyy jo vuonna 2020.
Seudullisuuden määrittäminen ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti pinta-alakysymys:
tässä on huomattava, että molempien em. skenaarioiden mitoitus perustuu suurelta
osin tiukasti rajatun lähivaikutusalueen ostovoimaan. Metron tuoma lisäliiketilapotentiaali
on marginaalinen verrattuna lähivaikutusalueen ostovoimaan perustuvaan lisäliiketilatarpeeseen.
Toisin sanoen, vaikka seudullisen merkittävyyden alarajat ylittyvät molemmissa skenaarioissa
vuoden 2020 jälkeen, mitoituksen perusteena on kuitenkin vain paikallinen ostovoima.
Kivenlahden alueella yhdyskuntarakenteessa tapahtuva muutos, uusi metroasema liittymä- ja
pysäköintijärjestelyineen, on merkittävä. Kaupan sijoittuminen Metrokeskuksen yhteyteen
ei itsessään aiheuta merkittäviä muutoksia yhdyskuntarakenteeseen vaan kauppa seuraa liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin muutoksia. Valtaosalle lähialueen asukkaista
muutos merkitsee kuitenkin kaupan palvelutarjonnan parantumista, koska yhä useammat hankinnat voidaan tehdä omassa kaupunginosassa tai työmatkalla siirryttäessä metrosta bussiin tai
liityntäpysäköintiin. Samalla ne vähentävät asiointiliikennettä, koska kauppamatkat voivat suuntautua entistä useammin Kivenlahteen Espoon ja muun pääkaupunkiseudun muiden myymälöiden sijaan. Asiointimatkojen lyhentymisen myötä vähenevät myös liikenne ja sen aiheuttamat
ympäristöhaitat. Yhdyskuntarakenteen kannalta myönteistä on myös se, että Metrokeskukseen
on mahdollista kulkea sujuvasti kaikilla kulkumuodoilla.
Yhteenvetona voidaan todeta, että Metrokeskuksen kaupan tarjonnalla ei ole alue- ja yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta. Tämä perustuu siihen, että Metrokeskus on
luonteeltaan paikallinen kaupan keskittymä, joka tukee sekä Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan taajamatoimintojen alueiden kehittämistavoitteita että Espoon kaupungin maankäytön kehittämistavoitteita. Lisäksi Metrokeskus vähentää Kivenlahden ulkopuolelle nykyisin suuntautuvaa
asiointiliikennettä ja on hyvin saavutettavissa kaikilla kulkumuodoilla.
4.3

Uusi liikerakentaminen suhteessa liiketilatarpeeseen
Ostovoiman kasvua ja siihen perustuvaa liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi kaupan hankkeet tulevat. Vertaamalla Kivenlahden Metrokeskuksen vähittäiskaupan mitoitusta laskennalliseen lisäliiketilatarpeeseen voidaan arvioida, riittääkö lähivaikutusalueen ostovoiman kasvu kattamaan Metrokeskuksen kaupallisen mitoituksen. Toisin sanoen, perustuuko hankkeen mitoitus paikalliseen
ostovoimaan. Voidaanko hanketta näin ollen pitää paikallisena kaupan keskittymänä vai onko
kyseessä vaikutuksiltaan seudullinen hanke? Kuten edellä todettiin, molemmissa skenaarioissa (A
ja B) Kivenlahden Metrokeskuksen kaupallinen mitoitus perustuu pääosin lähialueen ostovoimaan. Metromatkustajien tuoman lisäpotentiaalin vaikutus on marginaalinen. Seuraavassa kaaviossa (Kuva 23) on kuitenkin vielä havainnollistettu Metrokeskuksen mitoitusta suhteessa laskennalliseen lähivaikutusalueen ostovoimaan perustuvaan liiketilantarpeeseen.
Metrokeskuksen mitoitusvaihtoehtoina kaaviossa on käytetty em. skenaarioita A ja B, mutta skenaarioiden pinta-aloihin on lisätty alueen nykyisten liiketilojen arvioitu pinta-ala (6 000 k-m2).
Kivenlahden nykyiset päivittäistavaramyymälät ovat ns. siirtyvää kerrosalaa, sillä niiden oletetaan siirtyvän toimimaan Metrokeskukseen. Saunalahden uuden päivittäistavaramyymälän on
oletettu säilyvän. Metrokeskuksen liiketilojen jakautuminen keskustahakuisen erikoiskaupan,
kahviloiden, ravintoloiden ja palveluiden kesken ei ole tiedossa tätä kirjoitettaessa. Näin ollen
niitä käsitellään yhtenä kokonaisuutena.
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Kaaviosta (Kuva 23) nähdään, että Kivenlahden lähialueen asukkaiden ostovoimaan perustuva
päivittäistavarakaupan liiketilan kokonaistarve riittää kattamaan Metrokeskuksen suunnitellun
päivittäistavarakaupan lisärakentamisen molemmissa skenaarioissa vuoteen 2020 mennessä.
Periaatteessa lähivaikutusalueen päivittäistavarakaupan ostovoima antaisi mahdollisuuden myös
täysin uusien päivittäistavaramyymälöiden perustamiseen, mutta se ei ole todennäköistä ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Skenaarioissa on kuitenkin oletettu, että vuoteen 2035 mennessä päivittäistavarakaupan tarjonnan määrä alueella lisääntyy ollen yhteensä 9 000 k-m2. Tämä voisi
tarkoittaa käytännössä esimerkiksi yhden suuren, kolmannen supermarket-myymälän avaamista
alueella tai useampaa lähimyymälää. Kaaviosta nähdään, että lähialueen asukkaiden ostovoimaan perustuva liiketilan kokonaistarve riittää kattamaan skenaarioiden mukaisen päivittäistavarakaupan pinta-alan lisäyksen vuoteen 2035 mennessä.
Jos skenaarioiden päivittäistavarakaupan mitoitusta verrataan vain laskennalliseen lisäliiketilan
kasvuun (ks. taulukko 6) eli oletetaan, että vain liiketilan tulevaa kasvua on realistista ohjata,
riittää asukkaiden ostovoiman kasvu kattamaan päivittäistavarakaupan pinta-alan lisäyksen 5
000 k-m2:n vuoteen 2035 mennessä. Jos huomioidaan, että alueen nykyinen päivittäistavarakaupan pinta-ala ei vastaa vuoden 2014 laskennallista tarvetta (laskennallinen tarve 5 100 k-m2,
nykyinen pinta-ala 2 400 k-m2 ml. Saunalahden päivittäistavarakauppa) riittää ostovoiman kasvuun perustuva lisäliiketilantarve kattamaan kattamaan em. päivittäistavarakaupan pinta-alan
lisäyksen 5 000 k-m2:n jo 2020-luvun alkupuolella.
Kaaviosta (Kuva 23) nähdään, että Kivenlahden lähialueen asukkaiden ostovoimaan perustuva
erikoistavarakaupan, ravintoloiden, kahviloiden ja palveluiden liiketilan kokonaistarve riittää kattamaan Metrokeskuksen suunnitellun liiketilamäärän molemmissa skenaarioissa sekä vuonna
2020 että 2035. Jopa nykytilanteen laskennallinen liiketilantarve riittää kattamaan skenaarion A
mukaisen vuoden 2020 erikoistavarakaupan, ravintoloiden, kahviloiden ja palveluiden kokonaismitoituksen.

Kivenlahden lähivaikutusalueen nykyinen liiketila ja
liiketilantarve (k-m2)
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Kivenlahden lähivaikutusalueen vähittäiskaupan nykyinen liiketila ja tilantarve.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä skenaario A:n että B:n mukainen mitoitus jää
alle laskennallisen liiketilatarpeen. Hankkeen vertaaminen liiketilan kokonaistarpeeseen näyttää, että laskennallisesti hyvinkin pienen alueen ostovoima riittää kattamaan
Metrokeskuksen kaupallisen mitoituksen. Metrokeskusta ei ole seudullisesti merkittävä
kaupan keskittymä ja sen toteuttamisella ei siten ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia Espoon tai Kirkkonummen muiden kaupan kehittämishankkeiden toteutumiseen.
4.4
Vaikutukset muihin kaupan keskittymiin
Kivenlahden Metrokeskuksen vaikutuksia muihin kaupan alueisiin on arvioitu suuntaa-antavasti
Huffin vetovoimamallin avulla huomioiden kaupan alueiden vähittäiskaupan kokonaispinta-ala.
Muiden keskusten pinta-alassa on huomioitu keskeisimmät tiedossa olevat kaupan hankkeet.
Vaikka Kirkkonummen Inkilänportin hanke on toistaiseksi rauennut, se on huomioitu edelleen
mallinnuksessa maakuntakaavassa olevan seudullisen erikoiskaupan keskittymä merkinnän takia
ja jotta nähdään, onko Kivenlahden Metrokeskuksella mahdollisesti vaikutuksia sen toteutumisedellytyksiin.
Mallinnuksen tuloksia tulkittaessa on huomattava, että ne ovat vain suuntaa-antavia ja mallinnuksessa tehtävillä oletuksilla on suuri merkitys mallinnuksen tuloksiin. Mallinnuksessa ei myöskään ole huomioitu muita muutoksia vaan ainoastaan Kivenlahden Metrokeskuksen kokoa on
kasvatettu. Tavoitteena on havainnollistaa Kivenlahden mahdollisesti muille keskuksille aiheuttamia vaikutuksia, joten siksi muiden tekijöiden on oletettu pysyvän ennallaan. Näin ollen esimerkiksi kasvava väestö voi todellisuudessa tasata edelleen vaikutuksia muihin keskittymiin.
Seuraavassa kaaviossa (Kuva 24) on havainnollistettu eri keskuksiin suuntautuvaa ostovoimaa
Kivenlahden vaihtoehtoisilla mitoitusskenaarioilla. Skenaariot ovat samat kuin edellisessä luvussa
kuvan 23 yhteydessä käytetyt skenaariot:
 Kivenlahti nykytilanne: 6 000 k-m2
 Kivenlahti skenaario A + nykytilanne vuonna 2020: 20 000 k-m2
 Kivenlahti skenaario A + nykytilanne vuonna 2035: 30 000 k-m2
 Kivenlahti skenaario B + nykytilanne vuonna 2020: 28 000 k-m2
 Kivenlahti skenaario A + nykytilanne vuonna 2035: 44 000 k-m2
Kaaviosta nähdään, että Kivenlahteen suuntautuva ostovoima noin 70 milj. €, jos Kivenlahden
kokonaismitoitus on 20 000 k-m2. Tämä jää alle Kivenlahden vuoden 2020 yhteenlasketun päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoiskaupan ostovoiman (113 milj. €, ks. Taulukko 3).
Ostovoimaa lisäävät tämän päälle myös kahvila ja ravintolapalveluihin sekä kaupallisiin palveluihin suuntautuva ostovoima, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset. Kuitenkin myös asiointitodennäköisyysmallinnuksen perusteella lähivaikutusalueen ostovoima riittää kattamaan hankkeen tuoman pinta-alanlisäyksen tässä skenaariossa. Suurimmat vaikutukset muihin kaupallisiin
keskittymiin kohdistuvat Espoonlahteen jääden kuitenkin alle 10 prosenttiin sinne kohdistuvasta
ostovoimasta. Muiden keskittymien osalta vaikutukset jäävät korkeintaan muutamaan prosenttiin
niihin kohdistuvasta ostovoimasta. Toisin sanoen, hankkeella ei ole toteutuessaan 20 000 k-m2
kokoisena merkittäviä vaikutuksia muiden kaupallisten keskittymien toimintaedellytyksiin. Hankkeella ei näin ollen ole myöskään vaikutuksia esimerkiksi Inkilänportin kehittämisedellytyksiin.
Kaaviosta nähdään, että Kivenlahteen suuntautuva ostovoima on hieman alle 100 milj. €, jos
Kivenlahden kokonaismitoitus on 28 000 – 30 000 k-m2. Tämä jää alle Kivenlahden vuoden 2020
yhteenlasketun päivittäistavarakaupan ja keskustahakuisen erikoiskaupan ostovoiman (113 milj.
€, ks. Taulukko 3). Ostovoimaa lisäävät tämän päälle myös kahvila ja ravintolapalveluihin sekä
kaupallisiin palveluihin suuntautuva ostovoima, joten luvut eivät ole täysin vertailukelpoiset. Kuitenkin myös tässä skenaariossa lähivaikutusalueen ostovoima riittää kattamaan hankkeen tuoman pinta-alan lisäyksen jo vuoteen 2020 mennessä. Suurimmat vaikutukset muihin kaupallisiin
keskittymiin kohdistuvat jälleen lähellä sijaitsevaan Espoonlahteen ollen arviolta 12 prosentin
paikkeilla sinne kohdistuvasta ostovoimasta. Muiden keskittymien osalta suurimmat vaikutukset
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kohdistuvat Inkilänporttiin, Finnoon, Soukan ja Iivisniemen kaupallisiin palveluihin ollen arviolta
5-7 % niihin suuntautuvasta ostovoimasta. Hankkeella ei ole toteutuessaan 30 000 k-m2 kokoisena merkittäviä haitallisia vaikutuksia muiden kaupallisten keskittymien toimintaedellytyksiin.
Mikäli Kivenlahteen toteutuu skenaarioiden mukainen maksimimitoitus (44 000 k-m2) liiketilaa,
lähivaikutusalueen ostovoima riittää vasta vuoden 2020 jälkeen kattamaan hankkeen pinta-alan
lisäyksen. Kivenlahteen tässä skenaariossa suuntautuva ostovoima on yli 130 miljoonaa euroa.
Myös vaikutukset muihin kaupallisiin keskittymiin ovat muita skenaarioita suuremmat. Suurimmat vaikutukset muihin kaupallisiin keskittymiin kohdistuvat jälleen Espoonlahteen ollen arviolta
15 – 20 % paikkeilla sinne kohdistuvasta ostovoimasta. Muiden keskittymien osalta suurimmat
vaikutukset kohdistuvat Soukan ja Iivisniemen palveluihin ollen arviolta 10 % niihin kohdistuvasta ostovoimasta. Inkilänporttiin ja Finnoon kaupallisiin palveluihin kohdistuvasta ostovoimasta
Kivenlahti ottaisi arviolta 7-8 % asiointitodennäköisyysmallinnuksen perusteella. Todellisuudessa
väestönkasvu tasannee vaikutuksia.
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että mikäli Kivenlahteen sijoitetaan merkittävässä
määrin liiketilaa (esim. Lippulaivan kokoinen kauppakeskus 40 000 k-m2 ), on suositeltavaa jaksottaa liiketilan kokonaismäärän täyttyminen vasta 2020-luvun loppupuolelle,
jos vaikutukset nykyisiin kaupan keskittymiin halutaan minimoida. Väestöpohja ei nykytilanteessa riitä kattamaan näin suurta hanketta vaan se vaikuttaisi lyhyellä tähtäimellä muiden kaupallisten keskittymien toimintaedellytyksiin. Pidemmällä aikavälillä
väestönkasvu kuitenkin lisää ostovoimaa alueella ja parantaa kaikkien kaupallisten
keskittymien toimintaedellytyksiä.

Keskuksiin suuntautuva mallinnettu ostovoima (milj. €)
Kivenlahden mitoituksen mukaan
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Vaikutukset päivittäistavarakaupan verkostoon
Metrokeskukseen on suunniteltu muiden toimintojen lisäksi SRV Yhtiöt Oyj:n mukaan enintään 4
000 k-m2 päivittäistavarakaupan liiketilaa. Kysyntään nähden alueelle olisi mahdollista toteuttaa
enemmänkin päivittäistavarakaupan liiketilaa. Vaikutusalueen päivittäistavarakaupan kokonaistilantarve on kuitenkin jo nykytilanteessa yli 5 000 k-m2. Alueen toteutunut päivittäistavarakaupan
pinta-ala on vain noin 2 400 m2 huomioiden myös Saunalahden uuden supermarketin. Kivenlahti
lähivaikutusalueineen onkin päivittäistavarakaupan osalta nykyisin alimitoitettu asukkaiden ostovoimaan nähden ja kasvava väestömäärä tulee lisäämään päivittäistavarakaupan kysyntää entisestään. Vuonna 2020 päivittäistavarakaupan kokonaisliiketilantarve on lähes 7 000 k-m2 ja
vuonna 2035 yli 10 00 k-m2. Osa tästä tarpeesta voi toteutua Metrokeskuksen ja sen lähialueiden
lisäksi myös muualla lähivaikutusalueella esimerkiksi lähipalveluina. Metrokeskuksen päivittäistavaramyymälät parantavat päivittäistavarakaupan palvelutasoa ja palvelujen saavutettavuutta
etenkin Kivenlahdessa, mutta myös koko lähivaikutusalueella.
Metrokeskuksen päivittäistavaramyymälöillä on positiivinen vaikutus lähivaikutusalueen nykyiseen päivittäistavarakaupan kokonaistarjontaan, mutta ne muuttavat Kivenlahden nykyisten myymälöiden toimintaedellytyksiä. Kilpailuasetelman muutoksen vaikutukset kohdistuvat kaupan ryhmien väliseen kilpailuun ja myymälätasolla lähinnä suuriin ja pieniin sekä etenkin sellaisiin myymälöihin, joiden on vaikea vastata uusien myymälöiden tuomaan
”määrä- ja hintakilpailuun” (heikko kannattavuus ja/tai huonot mahdollisuudet uudistaa myymälää). Avainsanoja yritystoiminnan kehittämisessä voivat tällöin olla esimerkiksi toimintakonseptin
muuttaminen, laatu ja palvelu. Todennäköisempää on kuitenkin, että nykyiset myymälät
siirtävät toimintansa uusiin liiketiloihin Metrokeskukseen ja pidemmällä tähtäimellä
uusia lähimyymälöitä voi tulla myös muualle lähivaikutusalueella.
Ostovoiman kasvuun vastaamisen ohella uuden liiketilan rakentamisella vastataan myös kuluttajien muuttuvaan kysyntään. Tulevaisuudessa kuluttajien tarpeet eriytyvät entisestään ja he vaativat ostospaikoiltaan entistä enemmän. Hintatason ja monipuolisten valikoimien merkitys on
kasvanut ja kasvaa edelleen koko ajan. Asiointi suuntautuu sinne, missä nämä edellytykset täyttyvät asiakkaan tarpeita parhaiten tyydyttävällä tavalla. Lisäksi on muistettava, että euromääräisesti suurin asiointi kohdistuu päivittäistavarakaupassa useimmiten kooltaan suuriin myymälöihin. Espoossa tämä näkyy siinä, että noin 70 % nykyisestä päivittäistavaramyynnistä toteutuu
suurimmissa myymälöissä eli hypermarketeissa ja suurissa supermarketeissa. Tähän asiointitrendiin vastaa parhaiten noin 2 000 kerrosneliömetrin tai sitä suurempi kaupan mitoitus. Tämän
kokoluokan myymälät vastaavat myös kaupan myymäläkonseptikehitykseen, jossa pyritään
ajanmukaisiin ja toimiviin myymälöihin huomattavasti nykyisiä hypermarketteja pienemmässä
kokoluokassa.
Kaupan kilpailutilanteen muuttuminen ei myöskään aina ja automaattisesti tarkoita kielteisiä
vaikutuksia. Kivenlahden päivittäistavarakaupan palveluverkko uudistuu joka tapauksessa, kun
etsitään uusia toimintakonsepteja ja pyritään vastaamaan kuluttajien muuttuviin tarpeisiin. Metrokeskuksen kaupallinen kehittäminen nopeuttaa osaltaan tätä uudistumiskehitystä. Kaupan toimintaedellytysten kannalta onkin tärkeää, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja joustava
liikerakentaminen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.
Maankäyttö- ja rakennuslakiin keväällä 2015 tehdyn kilpailun toimivuutta koskevan lisäyksen
perustelujen mukaan kaavoja valmistelevien viranomaisten tehtävä on huolehtia siitä, että alalla
jo toimivien yritysten lisäksi kaavoitusprosessissa huomioidaan uusien toimijoiden alalle tulon
edellytykset. Kilpailun toimivuuden edistämisen kannalta on olennaista, että kaavoituksella
luodaan mahdollisuudet uusien liikeideoiden kehittämiseen ja edellytykset uusien toimijoiden
alalle tulolle. Kilpailun kannalta toivottavia ovat kaavaratkaisut, jotka ovat joustavia ja jättävät
vaihtoehtoja toteutukseen. Elinkeinoelämän kilpailuasioiden huomioon ottaminen on yksi
keskeisistä kaavoituksessa edistettävistä asioista. Lakimuutoksen tavoitteena on, että yrityksille
osoitettaisiin laadultaan ja määrältään riittävästi sijoittautumispaikkoja. Metrokeskuksen
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päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelujen kehittäminen mahdollistaa uusien kaupan
toimijoiden tulon Kivenlahteen ja antaa yrityksille erilaisia sijoittumisvaihtoehtoja.
4.6

Vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen ja ostovoiman suuntautumiseen
Kaupan ja etenkin päivittäistavarakaupan palvelujen saavutettavuus on yksi merkittävimmistä
asioista ihmisten arjen sujuvuudessa. Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan
mitata eri tavoin. Esimerkiksi etäisyys myymälään on helposti mitattavissa ja ymmärrettävissä,
mutta se ei yksinään kerro koko totuutta. Lyhytkin kävely lähimpään myymälään voidaan kokea
vaivalloisemmaksi kuin useamman kilometrin ajomatka johonkin toiseen myymälään. Tämä kuvaa osuvasti autoilevien ja suhteellisen helposti liikkumaan kykenevien kuluttajien kokemaa saavutettavuutta.
Muut kuin edellä mainitut kuluttajat voivat kokea saavutettavuuden hyvinkin eri tavalla. Tähän
ryhmään kuuluvat esimerkiksi heikkokuntoiset vanhukset, liikuntarajoitteiset henkilöt ja autottomat kotitaloudet. Tälle ryhmälle kulkutavan valinnan ohella ja jopa sijasta saavutettavuudessa
voi olla kysymys myös asiointimahdollisuuksista. Tähän taas vaikuttavat mm. asiointimatkan
pituus, palvelujen laatu, kulkuyhteydet ja -mahdollisuudet, käytettävissä olevat tulot ja myymälöiden hintataso.
Kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella sekä fyysisenä ilmiönä (etäisyytenä
myymälään) että koettuna saavutettavuutena, joka kuvaa asiaa pelkkää etäisyyttä moniulotteisemmin. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kotitalous kokee tavaroita
hankkiessaan. Jos päivittäistavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus
huono ja mikäli se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä. Erikoistavaroiden koetulla
saavutettavuudella tarkoitetaan kotitalouksille erikoistavaroiden hankkimisesta aiheutuvaa vaivaa, ajankäyttöä ja kustannuksia. Kuluttajille tärkeitä asioita ovat lisäksi tiedon saanti tuotteesta,
valikoimat ja vertailumahdollisuudet. Viimeksi mainittujen tekijöiden merkitys painottuu erikoiskaupassa selvästi päivittäistavarakauppaa enemmän.
Ostovoiman nykyisten siirtymien valossa Kivenlahden vähittäiskaupan palvelujen koettuun saavutettavuuteen ei olla täysin tyytyväisiä. Metrokeskuksen toteutuessa Kivenlahden ja sen lähivaikutusalueen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelutarjonta lisääntyy ja monipuolistuu merkittävästi. Tämä merkitsee koetun saavutettavuuden parantumista. Erikoiskaupassa myös fyysinen saavutettavuus paranee Kivenlahden
asukkaille, kun esimerkiksi Espoonlahdessa ja Isossa Omenassa sijaitsevien liikkeiden
sijasta osa asioinnista voidaan tehdä Kivenlahdessa.
Metrokeskuksen sijainti mahdollistaa hyvän saavutettavuuden kaikilla kulkutavoilla ja
kaikkien väestöryhmien kannalta katsottuna. Autoilun ohella asiointi onnistuu myös kävellen tai
pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Henkilöautolla tehtävien asiointimatkojen kannalta koettuun saavutettavuuteen (ja liikenneturvallisuuteen) tulee vaikuttamaan myös liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen toimivuus, joihin on syytä kiinnittää erityistä huomiota Metrokeskusta toteutettaessa.
Kaupallisten palveluiden sijoittaminen Metrokeskuksen yhteyteen edistää myös mahdollisuutta ketjuttaa asiointimatkoja (esimerkiksi asiointi työmatkan varrella kulkuvälinettä vaihdettaessa), mikä toteutuessaan vähentää kokonaisliikkumistarvetta ja kotoperäisiä asiointimatkoja.
Hankkeen sijoittuminen keskelle tiivistä ja tiivistyvää taajamarakennetta mahdollistaa asioinnin
suhteellisen läheltä. Näin ollen asiointimatkat jäävät lyhyeksi, mikä osaltaan vähentää liikenteestä aiheutuvia haitallisia vaikutuksia. Henkilöautolla asioitaessa viiden minuutin ajoajan sisällä
Metrokeskuksesta asuu nykyisin noin 34 000 asukasta. Joukkoliikenteellä alueen tavoittaa kymmenen minuutin matka-ajalla lähes 10 0000 asukasta. Kevytliikenteellä asioitaessa alle 500 metrin kävely- ja pyöräilyetäisyydellä asuu noin 4 000 ja alle kilometrin etäisyydellä noin 8 000 asukasta.
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Yhteenveto vaikutuksista
Suunnittelualue sijaitsee maakuntakaavan taajamatoimintojen alueelle, jota koskevat maakuntakaavassa määritellyt vähittäiskaupan seudullisuuden merkittävyyden alarajat. Mikäli Metrokeskus toteutuu skenaarion A mukaisesti lähipalvelukeskittymänä, mikä vastaa lähinnä SRV Yhtiöt
Oyj:n tämän hetkistä suunnitelmaa, jää Metrokeskuksen mitoitus yksiselitteisesti alle maakuntakaavan seudullisuuden alarajojen sen avautuessa vuonna 2020. Muissa skenaarioissa em. alarajat ylittyvät. Seudullisuuden määrittäminen ei ole kuitenkaan yksiselitteisesti pinta-alakysymys:
tässä on huomattava, että tässä työssä arvioitujen molempien A ja B skenaarioiden mitoitus perustuu pääosin tiukasti rajatun lähivaikutusalueen ostovoimaan. Metron tuoma lisäliiketilapotentiaali ja vaikutus Metrokeskuksen mitoitukseen on marginaalinen verrattuna lähivaikutusalueen
ostovoimaan perustuvaan lisäliiketilatarpeeseen. Toisin sanoen, vaikka seudullisen merkittävyyden alarajat ylittyvät molemmissa skenaarioissa vuoden 2020 jälkeen, mitoituksen perusteena on
kuitenkin vain paikallinen ostovoima. Sekä skenaario A:n että B:n mukainen mitoitus jää alle
laskennallisen liiketilatarpeen tulevaisuudessa. Hankkeen vertaaminen liiketilan kokonaistarpeeseen näyttää, että laskennallisesti hyvinkin pienen alueen ostovoima riittää kattamaan Metrokeskuksen kaupallisen mitoituksen. Metrokeskus-hanketta voidaan näin ollen pitää vaikutuksiltaan
paikallisena kaupan keskittymänä ja sen toteuttamisella ei siten ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia Espoon muiden kaupan kehittämishankkeiden toteutumiseen.
Mikäli Kivenlahteen kuitenkin sijoitetaan merkittävässä määrin liiketilaa (esim. Lippulaivan kokoinen kauppakeskus 40 000 k-m2 ), on suositeltavaa jaksottaa liiketilan kokonaismäärän täyttyminen vasta 2020-luvun loppupuolelle, jos vaikutukset nykyisiin kaupan keskittymiin halutaan minimoida. Väestöpohja ja ostovoima ei nykytilanteessa riitä kattamaan näin suurta hanketta vaan
se vaikuttaisi lyhyellä tähtäimellä muiden kaupallisten keskittymien toimintaedellytyksiin. Pidemmällä aikavälillä väestönkasvu kuitenkin lisää ostovoimaa alueella ja parantaa kaikkien kaupallisten keskittymien toimintaedellytyksiä.
Metrokeskuksen päivittäistavaramyymälöillä on positiivinen vaikutus lähivaikutusalueen nykyiseen päivittäistavarakaupan kokonaistarjontaan, mutta ne muuttavat Kivenlahden nykyisten
myymälöiden toimintaedellytyksiä. Todennäköistä on, että nykyiset päivittäistavarakaupan myymälät siirtävät toimintansa uusiin liiketiloihin Metrokeskukseen ja pidemmällä tähtäimellä uusia
lähimyymälöitä voi tulla myös muualle lähivaikutusalueella.
Ostovoiman nykyisten siirtymien valossa Kivenlahden vähittäiskaupan palvelujen koettuun saavutettavuuteen ei olla täysin tyytyväisiä. Metrokeskuksen toteutuessa Kivenlahden ja sen lähivaikutusalueen päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan palvelutarjonta lisääntyy ja monipuolistuu
merkittävästi. Tämä merkitsee koetun saavutettavuuden parantumista. Erityisesti erikoiskaupassa myös fyysinen saavutettavuus paranee Kivenlahden asukkaille, kun esimerkiksi Espoonlahdessa ja Isossa Omenassa sijaitsevien liikkeiden sijasta osa asioinnista voidaan tehdä Kivenlahdessa.
Metrokeskuksen sijainti mahdollistaa hyvän saavutettavuuden kaikilla kulkutavoilla. Kaupallisten
palveluiden sijoittaminen Metrokeskuksen yhteyteen edistää myös mahdollisuutta ketjuttaa asiointimatkoja (esimerkiksi asiointi työmatkan varrella kulkuvälinettä vaihdettaessa), mikä toteutuessaan vähentää kokonaisliikkumistarvetta ja kotoperäisiä asiointimatkoja.
Kivenlahden alueella yhdyskuntarakenteessa tapahtuva muutos, uusi metroasema liittymä- ja
pysäköintijärjestelyineen, on merkittävä. Kaupan sijoittuminen Metrokeskuksen yhteyteen ei
itsessään aiheuta merkittäviä muutoksia yhdyskuntarakenteeseen vaan kauppa seuraa liikennejärjestelmän ja infrastruktuurin muutoksia. Metrokeskuksen kaupan tarjonnalla ei ole alue- ja
yhdyskuntarakennetta hajauttavaa vaikutusta.
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