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Esipuhe
YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyritys Regenero Oy on saanut Espoon kaupungilta
suunnitteluvarauksen Keilaniemenranta-hankkeelle (Kaupunginhallituksen elinkeino- ja
kilpailukykyjaosto 16.4.2018). Regeneron jo omistamalle Fortumin entisen tornitalon alueelle sekä
suunnitteluvarausalueelle on tavoitteena toteuttaa runsaat 100 000 k-m² toimisto-, hotelli-, liike- ja
asuntorakentamista. Keilaniemenrannan uudeksi maamerkiksi on suunnitteilla 158 metrin korkeuteen
nouseva toimisto- ja hotellitorni, ja lisäksi rakennuksen alimpiin kerroksiin on suunnitteilla kongressija liiketilaa. Tavoitteena on, että uudisrakennus valmistuisi vuonna 2023. Lisäksi Fortumin entinen
tornitalo uudistetaan vuoden 2020 kevääksi nykyaikaiseksi toimistotilaksi. Suunnitelman mukaan
Keilaniemenranta-hanke valmistuisi kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä.
Espoon kaupunki kehittää Otaniemi–Keilaniemi–Tapiola -kokonaisuutta tieteen, taiteen ja talouden
voimaan perustuvana, yrityksiä, investointeja ja osaamista houkuttelevana luovana ympäristönä. Alue
on kehittymässä voimakkaasti erityisesti Länsimetron rakentamisen ja Aalto-yliopiston perustamisen
myötä. Kaupunki kehittää maankäyttöä metroasemien tuntumassa, ja Keilaniemessä tämä tarkoittaa
yhdyskuntarakenteen tiivistämistä metroaseman läheisyydessä. Keilaniemenranta-hanke
kokonaisuudessaan tukee hyvin Espoon kaupungin tavoitteita.
Selvityksessä on hyödynnetty alueen nykyisen asemakaavan (lainvoimainen 2.11.2016) yhteydessä
laadittua kaupallisten vaikutusten arviointia (9.8.2014, Realprojekti Oy), jolloin Fortum-tornia
suunniteltiin muutettavaksi asunnoiksi ja palveluiksi.
Tämä selvitys on laadittu Regenero Oy:n toimeksiannosta Keilaniemenranta-hankkeeseen
suunnitellun liiketilakokonaisuuden kaupallisten vaikutusten arvioimiseksi. Raportin laatimiseen ovat
osallistuneet Colliers International Finland Oy:n projektipäällikkö Paju Asikainen sekä alikonsulttina
Realidea Oy:n asiantuntijat Jori Heinonen ja Saku Järvinen.
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1. Hankkeen lähtökohdat, sijainti ja saavutettavuus
1.1.

Sijainti sekä suunnittelu- ja kaavoitustilanne
Keilaniemenranta (kohde) sijaitsee Espoon Keilaniemessä Otaniemen pienalueella
metroaseman vieressä. Suunnittelualue käsittää korttelin 10030 ja Keilalahden vesialuetta.
Alue on osa rakennettua Keilaniemen työpaikka-aluetta ja alueella sijaitsee Fortumin
entinen pääkonttori (aiemmin Nesteen torni), joka tunnetaan myös nimellä Raaden
hammas.
Suunnittelualue on Uudenmaan maakuntakaavassa (vahvistettu 8.11.2006) osoitettu
taajamatoimintojen alueeksi ja Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa (vahvistettu
30.10.2014) tiivistettäväksi alueeksi. Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen
17.2.2010) alue on pääosin kehitettävää työpaikka-aluetta (TP), osittain satama-aluetta
(LS) ja rantaviivaa myötäilee virkistysyhteys.
Suunnittelualueen pohjoisosassa on voimassa asemakaava vuodelta 2016, jossa
pohjoiset rakennukset (ml. Fortumin torni) on osoitettu asuin-, liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (AL-1). Korttelin rakennusoikeus on yhteensä 39 880 k-m².
Myymäläkeskittymän kerrosalan tulee olla alle 2 000 k-m². Myymälöiden lisäksi saa
rakentaa ravintola-, hoitola-, lääkäriasema-, päiväkoti-, kuntokeskus yms
rakennusoikeuteen laskettavia julkisia ja yksityisiä palvelutiloja. Alueen eteläosassa on
voimassa asemakaava vuodelta 2002, jossa alue on osoitettu liike- ja toimistorakennusten
korttelialueeksi (K), jonka rakennusoikeus on 11 690 k-m2.

Kuva 1 Kohteen (Keilaniemenranta) ajantasa-asemakaava ja sijainti opaskartalla (Espoon kaupunki)

Korttelissa 10030 on vuonna 1976 rakennettu 20-kerroksinen toimistorakennus, joka on
aiemmin toiminut mm. Fortum Oyj:n pääkonttorina. Fortum Oyj:n pääkonttori on muuttanut
Keilaniemen eteläosaan Nokian entiseen toimistorakennukseen. Tornin jalustassa on
lisäksi kolmikerroksinen toimistotalo, jossa sijaitsee nyt mm. ruokasali, liikuntatiloja sekä
asuntoja. Korttelin eteläreunalla on lisäksi kolmikerroksinen vuonna 1994 rakennettu
toimistotalo.
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Espoon kaupungilla on vireillä asemakaavan muutoshanke (Keilaniemenranta, 220833).
YIT:n ja HGR Property Partnersin yhteisyritys Regenero Oy on saanut Espoon kaupungilta
suunnitteluvarauksen Keilaniemenranta-hankkeelle (Kaupunginhallituksen elinkeino- ja
kilpailukykyjaosto 16.4.2018).
Hankkeessa Fortumin entinen tornitalo uudistetaan nykyaikaiseksi toimistotilaksi, jonka
ankkurivuokralaiseksi muuttaa kevääseen 2020 mennessä Accountor. Lisäksi
suunnitteluvarausalueelle on tavoitteena toteuttaa runsaat 100 000 k-m² toimisto-, hotelli-,
liike- ja asuntorakentamista. Keilarannan uudeksi maamerkiksi on suunnitteilla 158 metrin
korkeuteen nouseva toimisto- ja hotellitorni, jonka päävuokralainen olisi KONE. Lisäksi
rakennuksen alimpiin kerroksiin on suunnitteilla kongressi- ja liiketilaa. Tavoitteena on, että
uudisrakennus valmistuisi vuonna 2023. Suunnitelman mukaan Keilaniemenranta-hanke
valmistuisi kokonaisuudessaan vuoteen 2030 mennessä.

1.2.

Hankkeen kuvaus ja liiketilakonsepti
Alla on kuvattu suunnittelualueen oletettu kaupallinen konsepti toimialoittain ja osioittain,
jotka on esitetty seuraavassa asemapiirroskartassa (kuva 2). Tätä voidaan pitää suuntaaantavana arviona alueen mahdollisesta kaupallisesta toimialarakenteesta lopputilanteessa
eli vuonna 2030.
Taulukko 1 Hankkeen kaupallisen pinta-alan jakautuminen, k-m2
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Kuva 2 Suunnittelualueen asemapiirroksen luonnos 10.9.2018 (SARC Arkkitehdit)

Kaupalliset toiminnot sijoittuvat asemapiirroksen mukaisesti neljään eri kokonaisuuteen,
joista osion 1 kaupalliset palvelut sijoittuvat neljään kerrokseen alustavasti oheisen
taulukon mukaisesti.
Esimerkkitoimijoita edellisen taulukon toimialarakenteessa ovat:
•
•
•
•

Päivittäistavarat: supermarket + kioski
Erikoistavarat: kukkakauppa, lemmikkieläinkauppa, luontaistuotekauppa,
polkupyöräkauppa, parturi-kampaamomyymälä
Kahvilat ja ravintolat: monipuolisesti erilaista tarjontaa ml. lounasruokala 800 m2
Muut kaupalliset palvelut: kuntosali, ryhmäliikuntatilat, terveysasema,
kiinteistönvälitys, parturi-kampaamo, kauneushoitola, fysioterapia/hieronta yms.

Taulukko 2 Osion 1 (nykyinen torni) kaupallinen pinta-ala kerroksittain

1.3.

Saavutettavuus eri kulkumuodoilla
Keilaniemenranta sijaitsee liikenteellisesti keskeisellä paikalla Keilaniemessä. Se on Kehä
I:n varrella kohdassa, jossa nykyisin keskimääräinen vuorokausiliikenne on yli 32 000
ajoneuvoa. Tulevaisuudessa ajoneuvolla saavutettavuuden odotetaan vain paranevan.
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Kehä I on yksi pääkaupunkiseudun keskeisimmistä väylistä, ja se on yleiskaavatasolla
merkitty olennaisesti parannettavaksi liikenneverkoksi.

Kuva 3 Liikennemäärät (KVL) vuonna 2017 (Liikennevirasto)

Keilaniemenrannan vierellä olevaa tieosuutta Kehä I:llä ollaan parhaillaan rakentamassa
tunneliksi ja Keilaniemen tunnelin päälle tuleva puisto liittää Tapiolan Itärannan alueen
luontevasti Keilaniemeen, mikä parantaa Karhusaarentien länsipuolen asukkaiden
asiointimahdollisuuksia kohteessa. Rakennustyöt tehdään kahdessa vaiheessa, joista
ensimmäinen on käynnistynyt vuoden 2016 alussa. Tien ja 440-metrisen tunnelin
rakennustyöt valmistuvat vuonna 2019.
Seuraavassa kartassa on esitetty vuonna 2012 ennustetut liikennemäärät alueella ennen
ja jälkeen tunnelin valmistumisen. Ennustetut vuoden 2017 liikennemäärät on ennusteessa
arvioitu todellisia korkeammaksi (Liikenneviraston mukaan vuonna 2017 toteutunut määrä
on 32 244 ja alla olevan ennusteen mukaan 35 000).
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Kuva 4 Ennustetut liikennemäärät 2017 ja 2035. Lähde: Kehä I (mt 101) välillä Länsiväylä (kt 51) –
Karhusaarentie (mt1142). Yleissuunnitelma (Helmikuu 2012)

Keskeisintä kohteen saavutettavuuden kannalta on hyvän ajosaavutettavuuden lisäksi sen
sijainti aivan Keilaniemen metroaseman vieressä. Hyvä joukkoliikenteellinen sijainti
helpottaa monipuolisten lähipalvelujen tarjoamista vielä alueen verrattain pienelle
asukasmäärälle. Myös erilaisten laajempien palvelujen, kuten lääkäri-, kylpylä- tai
hyvinvointipalvelut, tarjoaminen laajemmalle asiakaskunnalle on helpompaa metron
myötä.
Toukokuussa 2018 Keilaniemen metroasemalla oli arkipäivisin keskimäärin 2 650 nousijaa
metroon. Nykyinen nousijamäärä on vielä melko matala ja samaa tasoa Urheilupuiston ja
Koivusaaren kanssa. Ennusteen mukaan metroaseman käyttäjämäärä kasvaa
huomattavasti alueen asukasmäärän kasvaessa. Keilaniemen metroaseman
käyttäjämääräksi on arvioitu noin 20 000 matkustajaa vuorokaudessa vuonna 2025
(Strafican ennuste vuodelta 2015, sisältää nousijat ja poistujat) eli keskimäärin noin 10 000
päivittäistä nousijaa.
Metron merkitys kasvaa vielä tulevaisuudessa, kun metrolinja laajenee nykyisen arvion
mukaisesti vuonna 2023. Länsimetron jatkaminen Matinkylästä edelleen Kivenlahteen
mahdollistaa kohteelle hyvän saavutettavuuden koko Etelä-Espoosta. Läpikulkevan
metroliikenteen kasvavat matkustajavirrat osaltaan nostavat myös Keilaniemen
palvelukeskittymän asiakaspotentiaalia.
Kohteen saavutettavuus paranee tulevaisuudessa myös pikaraitiotieyhteyden myötä.
Espoon kaupunginhallitus päätti helmikuussa 2014 Raide-Jokerin linjattavaksi Espoon
puolella Leppävaarasta Otaniemen kautta Keilaniemeen asti. Helsingin ja Espoon
valtuustot hyväksyivät hankesuunnitelman vuonna 2016. Alustavan arvion mukaan radan
rakentaminen alkaa vuonna 2019. Tavoitteena on, että uuden pikaraitiotien liikennöinti
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aloitetaan 2020-luvun alkupuolella. Raide-Jokeri parantaa entisestään kohteen julkisen
liikenteen saavutettavuutta pohjoisen suunnalta.
Nykytilanteessa metroaseman ja suunnittelualueen välissä Keilaniementiellä sijaitsee
bussipysäkki, joka on bussilinjan 555 pääpysäkki maanantaista perjantaihin reitillä
Keilaniemi(M) – Aalto-yliopisto (M) – Leppävaara as. – Myyrmäki as. – Martinlaakso as.
Lisäksi Keilaniemen pohjoisreunassa on Otaniemensillalla bussipysäkki linjoille 552 ja 551.
Keilaniemen eteläreunassa Länsiväylällä Karhusaaren kohdalla on bussipysäkki linjoille
104 ja 192. Mahdollisista muutoksista Keilaniemen bussilinjoihin kannen valmistuttua tai
Raide-Jokerin jälkeen ei ole vielä suunnitelmia tiedossa.

Kuva 5 Keilaniemen bussipysäkit ja -linjat 1.10.2018

Alla näkyvässä kuvassa on esitetty liikenteen reitit suunnittelualueen läheisyydessä
kannen valmistuttua vuonna 2019. Lisäksi kuvaan on merkitty Raide-Jokerin päätepysäkki.
Metroaseman sisäänkäynnit sijaitsevat aivan Keilaniemenrannan vieressä ja RaideJokerin Keilaniemen päätepysäkki noin 200 metrin päässä pohjoispuolella. Nykyiset
bussipysäkit sijaitsevat metroaseman ja suunnittelualueen välissä. Kehä I:n yli on
rakennettu kansi, jonka kautta myös Itärannan asuntoalueilta on helppo kevyen liikenteen
yhteys metroasemalle ja palvelujen äärelle. Suunnittelualue sijaitsee Keilaniemen
toimistoalueen keskiosassa, jossa työpaikkatiheys on suurta. Rantarajaa myötäilee tällä
hetkellä hieman eloton ja virikkeetön kevyen liikenteen väylä, jota uusi kaupallinen
palvelutarjonta ja asumisen myötä myös iltaisin elävöityvä alue voisi parantaa.
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Kuva 6 Suunnittelualueen sijoittuminen suhteessa auto- ja kevyenliikenteenväyliin sekä metron ja RaideJokerin asemiin (Pohjakartta: Tiesuunnitelman 1. rakennusvaihe, yleissuunnitelma, Espoon kaupunki 2015)
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2. Kaupan ja palveluiden kysyntä alueella
2.1.

Lähialueen kaupan nykytila ja tiedossa olevat hankkeet
Keilaniemessä ei nykyisin ole yhtään päivittäistavarakauppaa (pt-kauppaa). Lähimmät
pienet päivittäistavarakaupat sijaitsevat Otaniemessä (kaksi pientä pt-kauppaa vuonna
2018 avatussa metrokeskus A Blockissa ja Nesteen K-market) ja vuonna 2015 avattu pieni
Alepa Lehtisaaressa. Lähimmät supermarketit sijaitsevat Tapiolassa ja Lauttasaaressa.
Suuremmat lähimmät hypermarketit ovat Matinkylässä, Leppävaarassa ja Ruoholahdessa.
Päivittäistavaramyymälät on kartalla luokiteltu pt-myynnin mukaan vuoden 2016
tilanteessa.

Kuva 7 Lähialueen päivittäistavarakaupat, kauppakeskukset ja mahdolliset hankkeet
(*vuoden 2016 luvut: Nielsen myymälärekisteri 2016)

Hankkeen lähialueella on potentiaalia myös muille uusille päivittäistavarakaupoille, jotka
osittain voivat kilpailla myös mahdollisen Keilaniemenrannan päivittäistavarakaupan
kanssa. Tiedossa olevia pt-kaupan potentiaaleja ovat ainakin:
•
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Otaniemessä Maarinaukion asemakaavassa (hyväksytty 26.3.2018) on hotelli- ja
huoneistohotellirakennusten mahdollistavan korttelialueen yhteydessä sallittu myös
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2.2.

•

Otaniemessä Kuusisaarentien pohjoispuolella Kivimiehenrannan alkaneessa
kaavahankkeessa on luonnossuunnitelmissa ”varauduttu kohtuullisen kokoisen
vähittäiskaupan sijoittamiseen Karhusaarentien ja Otaniementien kulmaukseen” ja
”kaupan tilaa 4000 k-m2” (Senaatin ja Aalto-yliopiston Kivimies-korttelin
kehittämistä koskeva esitys ja luonnossuunnitelma 21.9.2017, jonka mukaan
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on 30.4.2018 päättänyt
kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta aloittamaan kaavoituksen).
Asemakaavahankkeesta ei ole vielä esitetty OAS:sia tai asemkaavaluonnoksia.
Maanomistajien luonnossuunnitelmien perusteella alueelle saattaa olla tavoitteena
sijoittajaa jopa supermarket-kokoluokan myymälä.

•

Keilaniemessä metroaseman yhteyden tornitalojen asemakaavassa (hyväksytty
21.5.2012) on sallittu liike-, myymälä- ja toimistotilaa enintään 400 k-m2 per torni
sekä pihakannen alle Keilaniementien katutasoon liittyviä liike- ja myymälätiloja
enintään 800 k-m2. Yhteensä tämä tarkoittaisi tornialueella enintään 2 400 k-m2
erillisiä liiketiloja. Käytännössä tämä mahdollistaisi pienen pt-kaupan sijoittumisen
metroaseman vierelle.

•

Koivusaaressa tulevan asuin- ja työpaikka-alueen keskellä metroaseman
myöhemmin rakennettavan sisäänkäynnin yhteydessä on käynnissä
asemakaavamuutos. Helsingin kaupunginhallituksen elinkeinojaosto on myöntänyt
Ikealle suunnitteluvarauksen (16.4.2018) Ikea-tavaratalon ja siihen liittyvien
toimistotilojen sekä muiden liike-, hotelli- ja toimistotilojen suunnittelemiseksi.
Hankkeesta ei ole vielä suunnitelmia nähtävillä. Todennäköisesti tämä tarkoittaisi
myös supermarket-tasoista pt-kauppaa Koivusaaren keskelle.

Väestö ja työpaikat nykytilanteessa
Seuraavissa kartoissa on esitetty kohteen lähialueen asukas- ja työpaikkamäärät
nykytilanteessa. Keilaniemi on pääkaupunkiseudun keskeisiä työpaikka-alueita osana
koko Tapiola-Otaniemi-Keilaniemi -vyöhykettä. Tiiviit asuinalueet alkavat välittömästi Kehä
I:n toiselta puolelta Itärannasta. Keilaniemessä ei tällä hetkellä ole asutusta. Asuinalueena
Keilaniemi ei tästä syystä ole tunnettu, ja uusien asuntojen ja koko asuinalueen
kiinnostavuutta parantaisi kaupallisten palveluiden lisääminen alueelle. Kaupan hyvä
lähipalvelutarjonta toimii houkuttimena alueen uusille asukkaille.
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Kuva 8 Asukkaat 250 x 250 m ruuduittain lähialueella

Keilaniemi on nykyisellään vielä vahvasti toimistovaltainen työpaikka-alue, vaikka
työpaikkojen määrä onkin jonkin verran viime vuosina vähentynyt. Työpaikkatiheys
kohteen ympärillä on kuitenkin erittäin suuri, kuten seuraavasta kartasta ilmenee.
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Kuva 9 Työpaikat 250 x 250 m ruuduittain lähialueella

Keilaniemeen metroaseman ympäristöön on kuitenkin jo kaavoitettu runsaasti lisää
asuinrakentamista. Myös uusia työpaikkatoimintoja on tulossa paljon. Asuntoja ja
työpaikkoja mahdollistavat hankkeet on esitelty tarkemmin seuraavassa luvussa 2.3.

2.3.

Vaikutusalueen määrittely ja lähialueella olevat kaavoitushankkeet
Suunnittelualueelle hahmotellut kaupalliset tilat ovat yhteensä kooltaan noin 7 750 k-m²,
josta valtaosa muodostuisi enintään supermarket-kokoluokan päivittäistavarakaupasta,
ravintoloista ja muista kaupallisista palveluista. Erikoistavarakauppaa alueella sijaitsisi vain
pieni määrä. Liiketilamitoitus on selvästi eri kokoluokassa kuin lähiseudun suuret kaupan
keskukset Tapiola, Leppävaara ja Helsingin keskusta. Suunnittelualueen liiketilojen
pääasiallisena tavoitteena onkin palvella lähiasukkaita sekä alueen määrällisesti
huomattavan kokoista päiväväestöä, eli alueella työssäkävijöitä. Lisäksi liiketilat
tarjoaisivat palveluita kevyen liikenteen kulkijoille Rantaraitilla ja julkisen liikenteen
käyttäjille.
Päivittäistavarakaupan kilpailutilanne määrittää eniten suunnittelualueen liiketilojen
mahdollisen vaikutusalueen kokoa. Kilometrin säteellä ei tällä hetkellä löydy yhtään
supermarket-kokoluokan päivittäistavaramyymälää, ainoastaan Nesteen pieni K-market
sekä hieman kauempana Otaniemen metrokeskus A Blockin Alepa ja K-market (yhteensä
noin 1 000 m2). Lähimmät supermarket-tason päivittäistavaramyymälät löytyvät siis
Tapiolasta, Munkkivuoresta sekä Lauttasaaresta.
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Oheiseen karttaan on rajattu kohteen oletettu vaikutusalue, joka on jaettu kahteen osaan:
1. Primäärialue (lähivaikutusalue, jolta valtaosa asiakkaista odotetaan saapuvan)
2. Sekundäärialue (muu vaikutusalue, jota rajoittaa ympäröivät supermarketit)

Kuva 10 Keilaniemenrannan kaupallinen vaikutusalue (primääri ja sekundääri)

Suuri osa alueen liiketilojen asiakkaista saapuu primäärivaikutusalueelta, jos mukaan
lasketaan myös alueella työssäkäyvät. Primäärialueen nykyisille ja tuleville asukkaille
Keilaniemenranta olisi se helpoiten saavutettavissa oleva ostospaikka, joka tarjoaa
välttämättömyyshyödykkeet ja palvelut läheltä. Alueella työssäkäyville kohde sijaitsee
kätevästi päivittäisen työmatkan varrella. Luontaiset asiakasvirrat tältä alueelta voivat
suuntautua keskukseen päivittäin tai vähintään viikoittain.
Sekundäärialue on alue, josta on lyhin ajoaika supermarket-kokoluokan
päivittäistavaramyymälään. Sekundäärialueen työpaikoilta voi tapahtua asiointia
kohteeseen etenkin lounasaikaan.
Metron myötä asiointi Keilaniemeen on helppoa myös varsinaisen vaikutusalueen
ulkopuolelta. Tästä erinomaisesta joukkoliikennesaavutettavuudesta hyötyisivät etenkin
mm. lääkärikeskus ja liikunta- ja hyvinvointipalvelut, mutta myös päivittäistavarakaupalle ja
ravintoloille nämä satunnaiset lisäasiakkaat tuovat jonkin verran lisäeuroja.
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Vaikutusalueen tulevan väestö- ja työpaikkamäärän arvioimiseksi lähialueen kaavoitus- ja
kehityshankkeet on kartoitettu seuraavaan kuvaan ja taulukkoon.

Kuva 11 Primäärivaikutusalueella olevat asukas- ja työpaikkamäärään vaikuttavat hankkeet

Eri vaiheissa olevat hankkeet on listattu niiden mahdollisen valmistusvuoden mukaan
(vuosille 2018-2023 ja 2024-2030) sekä kerrosneliöt muutettu asukkaiksi ja työpaikoiksi
seuraavaan taulukkoon. Väestö- ja työpaikkaennusteet perustuvat primäärialueen osalta
Keilaniemen edellä kuvattuun kaavavarantoon ja vireillä oleviin hankkeisiin.
Asuinkerrosalat on muutettu asukasmääräksi (45 k-m2/asukas) ja toimitilakerrosalat
työpaikoiksi (25 k-m2/työpaikka). Mitoituksia ja aikataulutuksia voidaan pitää suuntaaantavina arvioina.
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Taulukko 3 Primäärivaikutusalueella sijaitsevat hankkeet sekä niiden vaikutukset asukas- ja työpaikkamääriin
vuosina 2023 ja 2030

Edellisen taulukon hankkeet sijoittuvat lähes kokonaan primäärivaikutusalueelle.
Kivimiehenrannan ja Aalto Villagen hankkeista kuitenkin puolet on oletettu sijoittuvaksi
sekundäärivaikutusalueelle.
Yhteensä tiedossa olevat hankkeet kasvattaisivat asukasmäärää noin 6 500 asukkaalla ja
työpaikkamäärää yli 4 000 työpaikalla. Asuntojen määrää lähialueella voi kasvattaa myös
karttaan merkitty meritäyttöalue, jonka alueelle on kaavailtu asuntoja.

2.4.

Ostovoiman kasvu ja liiketilan laskennallinen lisätarve
Alla on arvioitu vaikutusalueen väestön, työpaikkojen ja ostovoiman kehitystä
nykytilanteesta vuosille 2023 ja 2030.1 Ostovoiman kasvuennusteesta on johdettu
vaikutusalueen päivittäistavarakaupan, erikoiskaupan ja ravintoloiden pinta-alan tarve ja
ostovoiman oletettu kohdentuminen suunnittelualueelle.
Nykyisin primäärialueella on alle tuhat asukasta, ja Keilaniemen hankkeiden myötä
asukasmäärä tulee olemaan yli 5 600. Yhdessä sekundäärialueen väkimäärän kanssa
vaikutusalueella on yli 13 000 asukasta tulevaisuudessa noin vuoteen 2030 mennessä.

1

Nykytilannemäärät on laskettu Tilastokeskuksen ruututietokannasta 2016 (asukkaat 31.12.2015 ja työpaikat
31.12.2014). Sekundäärialueen asukasmäärän kehityksessä on huomioitu puoliksi sekundäärialueelle
sijoittuvan Kivimiehenrannan hankkeen lisäksi pelkästään Kuusisaaren ja Lehtisaaren viralliset
väestömuutosennusteet. Työpaikkamäärän kehityksestä ei ole tarkkaa tilastoa, joten sen oletetaan pysyvän
ennallaan. Ostovoiman laskennassa on käytetty Tuomas Santasalo Ky:n Uudenmaan kulutuslukuja vuodelta
2015, ja kulutuksen on ennustettu kasvavan vuodessa 1 % pt-kauppa, 1,5 % erikoiskauppa ja 2 % ravintolat.
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Nykyisin primäärialueella on Tilastokeskuksen Ruututietokannan tilastojen mukaan noin
7.700 työpaikkaa ja koko vaikutusalueella noin 13.000. Myös työpaikkamäärä on
primäärivaikutusalueella selvässä kasvussa, kun uusia työpaikkoja on tulossa jopa yli
4.000.

Seuraavassa on esitetty päivittäistavaroiden, erikoiskaupan ja ravintoloiden ostovoiman
kehitys vaikutusalueella vuoteen 2030 mennessä.

Ostovoimasta voidaan johtaa laskennallinen kaupan ja ravintoloiden pinta-alan tarve
jakamalla ostovoima neliömyyntiteholla. Tässä laskelmassa on käytetty seuraavia
myyntitehokkuuksia myymäläneliötä kohden (myymäläneliöt on muutettu kerrosalaksi
kertoimella 1,3):
• 9 000 € / pt-kaupan myymäläpinta-ala m2
• 4 000 € / erikoiskaupan myymäläpinta-ala m2
• 4 500 € / ravintoloiden myymäläpinta-ala m2
On huomattava, että vain osa laskennallisesta pinta-alan tarpeesta voi toteutua
Keilaniemenrannan alueella. Laskelmassa on huomioitu se, kuinka paljon tarpeesta voisi
toteutua suunnittelualueella. Tätä on kuvattu markkinaosuuksina, jotka kuvaavat
kohteeseen suuntautuvan ostovoiman osuutta koko vaikutusalueen ostovoimasta.
Asukkaiden päivittäistavaroiden markkinaosuudet voivat lähellä olla suuria, etenkin jos
tarjonta on riittävää ja kilpailevia myymälöitä ei ole aivan lähellä. Asukkaiden ostovoima on
usein alueella työssäkäyvien ostovoimaa tärkeämpi, sillä yleensä suurin osa
ostosmatkoista tehdään kotoa käsin. Sekundäärialueella kilpailevaa tarjontaa on
huomattavasti enemmän, joten markkinaosuus laskee. Koska alueelle on tulossa erittäin
vähän erikoiskauppaa ympäröivän kilpailutilanteen vuoksi, ovat erikoiskaupan
potentiaaliset markkinaosuudet hyvin pieniä.
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Alueella työssäkäyvien päivittäistavaroiden markkinaosuudet ovat todennäköisesti
alhaiset, sillä etenkin muualla asuvat suosivat omien asuinalueidensa myymälöitä. Hyvä
tarjonta voi kuitenkin nostaa markkinaosuuksia. Alueen suurityöpaikkamäärä ja
monipuolistuva lounastarjonta voi nostaa työssäkäyvien ravintoloiden markkinaosuuden
melko suureksikin. Markkinaosuudet on tässä arvioitu seuraavasti:

Keilaniemenrantaan kohdistuva päivittäistavarakaupan, erikoiskaupan ja ravintoloiden
laskennallinen pinta-alan tarve on osoitettu seuraavassa taulukossa. Lukuja voidaan pitää
suuntaa-antavana arviona.

Yhteensä asukkaiden ja työpaikkojen mahdollistama Keilaniemenrantaan suunnattu pintaalan laskennallinen tarve on nykytilanteessa päivittäistavarakaupalle jo noin 900 k-m2,
erikoiskaupalle 320 k-m2 ja ravintoloille 386 k-m2.
Väestön- ja ostovoiman kasvun myötä pinta-alantarve nousee merkittävästi. Yhteensä
asukkaiden ja työpaikkojen mahdollistama pinta-alan tarve on vuonna 2030
päivittäistavarakaupalle yli 2 500 k-m2, erikoiskaupalle 750 k-m2 ja ravintoloille lähes 3 000
k-m2.
Tässä esitetyt markkinaosuuksien kautta johdetut pinta-alan tarpeet sisältävät oletuksen,
ettei primäärimarkkina-alueelle tule toista supermarket-tasoista päivittäistavarakauppaa (eli
suuruusluokaltaan yli 1 500 k-m2 myymälää). Jos esimerkiksi Kivimiehenrannan kaavaalueelle toteutetaan supermarket-kokoluokan pt-kauppa, vähentää se potentiaalista
kysyntää Keilaniemenrannan päivittäistavarakaupalle.
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3. Kaupallisten vaikutusten arviointi
Keilaniemenrannan suunnittelualueelle sijoitettavien kaupallisten liiketilojen vaikutusarvion
pohjana on lähialueen nykyinen palveluverkko sekä vaikutusalueen väestö-, ostovoima- ja
liiketilatarve-ennusteet. Tarkastelussa huomioidaan myös lähialueella sijaitsevat tiedossa
olevat kaupan hankkeet, vaikka niiden toteutukseen liittyykin epävarmuuksia.

3.1.

Hankkeen liiketilojen pinta-ala suhteessa alueen laskennalliseen
lisätarpeeseen
Hankkeeseen suunnitellun enintään supermarket-tasoisen päivittäistavarakaupan mitoitus
vaikuttaa markkinatilanteeseen nähden oikeansuuruiselta. Kokoluokka tosin riippuu
kilpailevista hankkeista. Päivittäistavarakaupan yhteyteen on myös perusteltua sijoittaa
jonkin verran lähipalveluita, kuten esimerkiksi ravintoloita, parturi-kampaamo,
luontaistuotekauppa, kioski tai muu vastaava. Nämä toiminnot palvelevat alueen asukkaita
ja työssäkäyviä. Lääkärikeskus ja kuntokeskus tai muut vastaavat kaupalliset palvelut
puolestaan sopivat hyvin työpaikkavaltaiselle alueelle hyvien joukkoliikenneyhteyksien
varrelle.
Uudenmaan liiton uusimman palveluverkkoselvityksen mukaan vähittäiskaupan ja
kaupallisten palveluiden liiketilan lisätarve vuosina 2016-2030 Espoossa olisi lähes
400.000 k-m2, josta päivittäistavarakaupan lisätarvetta olisi 43 000 k-m2.2 Siten
Keilaniemenrannan osuus tästä tarpeesta olisi vain noin 2 % ja päivittäistavarakaupassa
alle 5 %.

3.2.

Vaikutus kaupan palveluverkkoon, kaupan hankkeisiin ja alueen
kehitysnäkymiin
Keilaniemenrannan liiketilakokonaisuus on kokonsa ja palvelutarjontansa puolesta
tyypiltään lähinnä lähipalvelukeskusta. Sen sijainti metroaseman ja bussipysäkkien
vieressä ja lähellä tulevaa Raide-Jokerin pysäkkiä sekä keskellä alueen asunto- ja
työpaikkakeskittymää tekee siitä erinomaisen sijaintipaikan lähipalvelukeskukselle.
Suunnittelu tarkka kaupallinen konsepti ei ole vielä määrittynyt. Päivittäistavarakauppa
voidaan nähdä kohteessa ankkurin roolissa. Erikoiskaupan osuus kohteessa on niin
vähäistä, että varsinaiseen keskustahakuiseen erikoiskauppaan sillä ei ole vaikutuksia.
Vaikka Keilaniemenrannan suunnitellut liiketilat rakentuisivat, Tapiola tulee edelleen
olemaan keskustahakuisen kaupan pääkauppapaikka alueella. Suunnittelualue on
suuruusluokaltaan ja tarjonnan monipuolisuudeltaan niin selvästi pienempi kuin Tapiola,
että sillä ei ole merkittävää kaupallista vaikutusta Tapiolan alueeseen. Tapiolan tarjonta on
jo nyt kaupunkikeskuksen luokkaa ja mittavan keskustauudistuksen myötä sen rooli on yhä
voimistuva. Keilaniemen asukkaat ja alueella työssäkäyvät asioivat todennäköisesti
Tapiolan keskustassa riippumatta Keilaniemenrannan hankkeesta, etenkin erikoiskaupan
ostoksissa. Päivittäistavarakaupan ja ravintoloiden sekä lääkäri- ja liikuntapalveluiden
tarjontaa Keilaniemenranta lisää alueella, mutta silti vaikutukset Tapiolan keskustan

2

Monikeskittyvä kasvu, jossa huomioitu asukkaat, verkkokaupan vaikutus ja kaavallinen mitoituskerroin. Lähde:
Uusimaakaava 2050. Uudenmaan palveluverkon mitoittaminen ja vaikutusten arviointi. (Uudenmaan liitto 2018)
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toimintaedellytyksiin tai laajennushankkeisiin jäävät hyvin vähäisiksi. Ostovoiman kasvusta
riittää osansa myös Tapiolalle.
Keilaniemenrannan kaupallisen tarjonnan myötä Espoon palveluverkkoon syntyisi uusi
kauppapaikka, jonka päivittäistavarakaupan mitoitus on alueen ostovoimaan nähden
oikean suuntainen. Markkinaosuuslaskelmassa on huomioitu, että primäärialueen
ostovoimasta vähintään 50 % ja sekundäärialueen ostovoimasta 80 % jäisi muille
myymälöille. Keilaniemenrannan päivittäistavarakauppa täyttäisi nykyisen palvelutyhjiön
vaarantamatta kuitenkaan olennaisesti lähialueiden nykyisten päivittäistavarakauppojen
toimintaedellytyksiä. Lähialueella sijaitsevien lähikauppojen eli Otaniemen
metrokeskuksen A Blockin Alepan ja K-marketin, Otaniemen Nesteen K-marketin ja
Lehtisaaren Alepan rooli oman lähialueensa asukkaiden ja muiden luonnollisten
ohikulkijoiden lähikauppana säilyy, vaikka Keilaniemenrannan mahdollinen supermarket
lisääkin asiointivaihtoehtoja alueella ja siten kiristää yleistä päivittäistavarakaupan
kilpailua.
Otaniemen metrokeskus eli kauppakeskus A Block on monipuolistanut Otaniemen kaupan
tarjontaa selvästi. Tarjonta keskittyy pieniin päivittäistavarakauppoihin sekä vahvoihin
lähipalveluihin (ml. Alko) ja suureen kuntosaliin. Myös ravintolatarjontaa on kohtalaisen
paljon. Erikoistavarakauppaa Otaniemessä on vähän.
Keilaniemenrannan kaupallinen sisältö saattaa olla jossain määrin samantyyppistä kuin
Otaniemen metrokeskuksen. Otaniemen ja Keilaniemen kaupallinen mitoitus perustuu
kuitenkin omien lähialueidensa asukkaisiin ja alueella työssäkäyviin. Osittain Otaniemen ja
Keilaniemen vaikutusalueet menevät päällekkäin, ja siten esimerkiksi lääkärikeskuksen ja
kuntokeskuksen sijaintipaikkana ne voivat olla vaihtoehtoisia. Markkinoilla on kuitenkin
useita kilpailevia ketjuja, joten molemmille löytynee toimijansa. Mittavana
työpaikkakeskittymänä tunnetun Otaniemi-Keilaniemi -alueen nykyinen työpaikka- ja
asukasmäärä yhdistettynä tuleviin asukas- ja työpaikkamääriin mahdollistaa molempiin
asemanseutuihin samantyyppisiä toimintoja. Ostovoiman valossa tarkasteltuna
päivittäistavarakaupan ja ravintoloiden tarjonnan toteutuminen sekä Otaniemeen että
Keilaniemeen on todennäköistä. Keilaniemenrantaan suunnitellun kaupallisen
kokonaisuuden toteuttaminen ei olennaisesti uhkaa Otaniemen kaupallista kehittämistä.
Uusien asuntojen ja sitä myötä asukkaiden myötä nykyisin toimistoalueena tunnetun
seudun palvelutarjontaa on mahdollista parantaa. Väestömäärä on vielä verrattain
alhainen, mutta tiivis työpaikkarakenne sekä aseman ympärillä tulevaisuudessa lisääntyvä
toimisto- ja asuinrakentaminen yhdessä mahdollistavat nykyistä monipuolisempien
palvelujen tarjoamisen Keilaniemessä, mikä parantaa myös Keilaniemen haluttavuutta
asuinalueena. Asuin- ja toimistoalueiden sekoittaminen tuo myös eloa alueelle iltaisin ja
viikonloppuisin.
Keilaniemen alueelle on todennäköisesti mahdollista sijoittaa Keilaniemenrannan lisäksi
jonkin verran myös muita kaupallisia palveluita. Alueen väestöpohja ei kuitenkaan
todennäköisesti kestä useampaa suurta päivittäistavarakauppaa ainakaan lyhyellä
aikajänteellä. Siten Keilaniemen alueelle mahdollisesti suunnitellut muut kaupalliset
hankkeet saattavat kilpailla keskenään. Ainoa tiedossa oleva mahdollinen uuden
supermarketin paikka on Otaniemen ja Keilaniemen rajalla Kiviniemenrannan
kaavahankkeessa. Kiviniemenrannan mahdollinen supermarket voisi ainakin viivästyttää
Keilaniemenrannan päivittäistavarakaupan toteutusta, vaikka pidemmällä aikavälillä
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molemmille voi olla riittävästi markkinoita. Alueen suurimman päivittäistavarakaupan
sijoittaminen metroaseman ja Raide-Jokerin viereen on perusteltua.

3.3.

Vaikutukset palvelujen saavutettavuuteen ja asiointiin
Keilaniemenrannan alueesta voisi muodostua Keilaniemen alueen luonnollinen keskus,
josta lähipalvelut olisi mahdollista saavuttaa helposti autolla, joukkoliikenteellä, pyörällä ja
kävellen.
Hankkeen kaupallinen mitoitus on ostovoimaan nähden maltillinen, ja ostovoiman
kasvusta jää jaettavaa myös vaikutusalueen nykyisille myymälöille ja muille hankkeille.
Keilaniemenrannan liiketiloilla ei ole käytännössä negatiivisia vaikutuksia palveluiden
alueelliseen saatavuuteen, eli kaupallisen tarjonnan ei odoteta supistuvan hankkeen
toteutumisen myötä. Vaikutusalueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevien
kaupallisten keskusten palvelutasot pysyvät siis todennäköisesti vähintään nykyisellä
tasolla.
Mikäli Keilaniemenrannan alueelle ei rakennettaisi kaupallista keskusta, ei tämä
todennäköisesti parantaisi Otaniemen tai Tapiolan kaupallisten hankkeiden
toimintaedellytyksiä olennaisesti, vaikka kilpailu voisi jonkin verran helpottuakin. Nykyisen
palvelutarjonnan ollessa lähes olematonta, Keilaniemen alueelle syntyy todennäköisesti
jonkin verran kaupan palveluja riippumatta Keilaniemenrannan toteutumisesta tai
toteuttamatta jättämisestä. Päivittäistavarakauppa mahdollistaisi samaan yhteyteen
lisättävän myös pienen määrän erikoisliikkeitä. Hanke parantaisi palveluiden saatavuutta
koko vaikutusalueella kuitenkaan uhkaamatta nykyisiä palveluita.
Päivittäisten asiointimatkojen pituuteen Keilaniemenrannan hankkeella olisi merkittävästi
alentava vaikutus etenkin primäärivaikutusalueella, josta päivittäistavaratarjonta puuttuu
tällä hetkellä kokonaan. Sekundäärivaikutusalueella asiointimatkat lyhenevät supermarketpalvelutason omaavaan päivittäistavarakauppaan, ja pysyvät vähintäänkin samana, kun
tarkastellaan päivittäistavarakaupan yleistä saatavuutta.
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4. Yhteenveto
Espoon Keilaniemessä Keilaniemenrannan alueella on tavoitteena toteuttaa runsaat
100.000 k-m² toimisto-, hotelli-, liike- ja asuntorakentamista vuoteen 2030 mennessä.
Tästä kaupallisten tilojen osuus olisi noin 7 750 k-m2, joka voisi pitää sisällään
supermarket-luokan päivittäistavaramyymälän, kahviloita ja ravintoloita, kaupallisia
palveluja sekä pienen määrän erikoistavarakauppaa.
Keilaniemenranta sijaitsee yhdyskuntarakenteen sisässä keskellä olemassa olevaa
työpaikkatihentymää ja tulevaisuuden asutustihentymää. Asiointi ei edellytä henkilöautoa
vaan alue on hyvin saavutettavissa eri liikkumismuodoilla. Ajoyhteydet kohteeseen ovat
hyvät, ja kohde on hyvin saavutettavissa myös kävellen ja polkupyörällä lähialueelta.
Sijainti aivan metroaseman, bussipysäkin ja tulevan Raide-Jokerin päätepysäkin vieressä
mahdollistaa asioinnin helposti myös julkisella liikenteellä. Kehä I:n kattaminen parantaa
edelleen ympäristön asukkaiden asiointimahdollisuuksia kävellen ja pyöräillen.
Keilaniemenrannasta voi muodostua Keilaniemen eloisa yhteisöllinen keskus ja
kohtaamispaikka, joka monipuolistaa nykyisin vielä varsin toimitilavaltaista aluetta.
Hankkeen avulla päästäisiin hyödyntämään myös niitä kevyen liikenteen satsauksia, joita
Rantaraittiin on tehty.
Keilaniemenrannan eri rakennuksiin sijoittuvat palvelu- ja liiketilat tarjoavat
tulevaisuudessa arjen päivittäiset palvelut nopeasti ja helposti. Kooltaan ja
palvelutarjonnaltaan keskus asettuu lähipalvelukeskus-luokkaan, jossa iso
päivittäistavaramyymälä olisi keskeisessä roolissa. Tämän lisäksi kohteeseen voi sijoittua
lähipalvelukeskukselle tyypillisiä kaupallisia palveluja sekä muutamia erikoiskauppoja.
Kaupallisten palveluiden, kuten lääkäri-, hyvinvointi- ja liikuntapalvelupalveluiden,
keskeisenä kohderyhmänä on etenkin alueella työssäkäyvät.
Keilaniemen keskuksesta muodostuu metron ja bussiyhteyksien ääreen lähipalvelukeskus,
jossa asukkaiden lisäksi voivat helposti asioida lähialueen runsaslukuiset työssäkäyvät.
Primäärivaikutusalue sisältää Keilaniemen, Keilalahden sekä Itärannan. Sekundäärialue
ulottuu Otaniemen pohjoisosiin sekä Kuusisaareen ja Lehtisaareen. Asukkaita koko
vaikutusalueella on nyt yhteensä noin 6 000 ja vuonna 2030 arvion mukaan jo yli 13 000.
Työpaikkoja vaikutusalueella on nyt noin 13 000 ja vuonna 2030 reilut 17 000. Väestön,
työpaikkojen ja sitä myötä myös ostovoiman kasvu Keilaniemen ympäristössä
mahdollistaa keskukseen laskennallisesti jopa yli 2 000 neliön päivittäistavarakaupan, joka
toimisi ankkurina alueelle sijoittuville muille myymälöille ja palveluille.
Keilaniemenrannan kaupallinen mitoitus on suuruusluokaltaan ja tarjonnan
monipuolisuudeltaan niin selvästi pienempi kuin Tapiola, että sillä ei ole merkittävää
kaupallista vaikutusta Tapiolan alueeseen. Myöskään kauempana sijaitsevien
kaupunkikeskusten, kuten Leppävaaran, kehittämiseen hankkeella ei ole vaikutusta.
Hankkeen myötä Espoon palveluverkkoon syntyisi uusi kauppapaikka, jonka
päivittäistavarakaupan mitoitus on alueen ostovoimaan nähden oikean suuntainen.
Päivittäistavarakauppa täyttäisi nykyisen palvelutyhjiön vaarantamatta kuitenkaan
lähialueiden päivittäistavarakauppojen toimintaedellytyksiä. Ostovoiman valossa
tarkasteltuna päivittäistavarakaupan ja ravintoloiden tarjonnan toteutuminen sekä
Otaniemeen että Keilaniemeen on todennäköistä.
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Odotettavissa oleva väestönkehitys ja työpaikkojen määrän kasvu tukee kaupallisen
palvelukeskittymän lisäystä Keilaniemeen, jossa kaupan palvelutarjonta on tällä hetkellä
lähestulkoon olematonta. Keilaniemenrannan kaupallinen mitoitus on ostovoimaan nähden
maltillinen, ja ostovoiman kasvusta jää jaettavaa myös vaikutusalueen nykyisille
myymälöille ja hankkeille. Hankkeella ei ole käytännössä negatiivisia vaikutuksia
palveluiden alueelliseen saatavuuteen, eli kaupallisen tarjonnan ei odoteta supistuvan
hankkeen toteutumisen myötä. Lähivaikutusalueen asukkaiden palveluiden saavutettavuus
paranee päivittäistavarakaupassa olennaisesti, koska lähikauppa on alueelta puuttunut.
Asemanseudut ovat tärkeitä päivittäisiä kulkureittejä, joiden varrelle on järkevää järjestää
palvelukeskittymät. Kaupan palvelujen menestymisen kannalta riittävät ohikulkuvirrat ovat
välttämättömiä, samaten asiakkaille on tärkeää lyhyet kävelyetäisyydet sekä turvallinen,
helppo ja siisti toiminnallinen ympäristö, jossa monet asiat hoituvat yhdellä kertaa. Koska
Keilaniemenranta sijaitsee metroaseman kohdalla, sillä on edellytykset muodostua vireäksi
palvelukeskittymäksi ja Keilaniemen alueen kohtaamispaikaksi. Alueella kaupalliset
palvelut yhdistyvät kätevällä tavalla asuinrakentamiseen, pitäen alueen aktiivisena ja
eloisana myös iltaisin ja viikonloppuisin. Asuminen tukee myös palvelukeskittymän
toimintamahdollisuuksia. Aktiivinen asemanseutu parantaa ympäristön laatua ja nostaa
turvallisuuden tunnetta. Myös joukkoliikenteen houkuttelevuuden kannalta viihtyisä ja
turvallinen asema on tärkeä. Keilaniemenrantaan sijoittuva kaupallinen palvelukeskittymä
parantaisi asemaympäristön laatua ja tukisi koko Keilaniemen alueen toiminnallisuutta.
Kivijalkatason liiketilat elävöittäisivät kaupunkikuvaa. Rannan välitön läheisyys tuo uusia
mahdollisuuksia kaupalliselle virkistystoiminnalle sekä rantaraitin elävöittämiselle.
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