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1. LÄHTÖKOHDAT 

1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet 

Otaniemen ja Keilaniemen alueet kehittyvät ja tiivistyvät asuinalueena Kehä I:n tunneloinnin, 

Länsimetron sekä Raidejokerin tulon myötä. Otaniemen alueen asukasmäärä kasvaisi kokonais-

suunnitelman mukaisesti noin 7 500 uudella asukkaalla ja Keilaniemessäkin väestönkasvuksi 

arvioidaan noin 2 200. Tulevat muutokset lisäävät tarvetta ja potentiaalia kaupallisille toiminnoil-

le, erityisesti päivittäistavarakaupan toimialalla. 

 

Tämän selvityksen tavoitteena on ensinnäkin määritellä nykyinen ja tuleva palvelutarve alueella. 

Toiseksi arvioidaan palveluille soveltuvia sijoittumispaikkoja. Selvityksessä arvioitiin kaupan ky-

syntää ja mahdollisia sijaintipaikkoja erityisesti päivittäistavarakaupan ja sitä täydentävien palve-

lujen näkökulmasta. Erikoistavarakaupan kysyntää ei käsitelty. 

 

Selvitys on laadittu Espoon kaupungin toimeksiannosta kevään 2017 aikana. Työtä ovat ohjan-

neet Espoon kaupungilta Meiri Siivola, Susa Eräranta, Antti Uusitupa ja Sanna Jaatinen. Työn 

ovat Ramboll Finland Oy:ssä tehneet Eero Salminen, Kimmo Koski ja Jaana von Denffer. 

 

1.2 Selvitysalue 

Ensisijainen selvitysalue sijoittuu Otaniemen alueelle Espoossa. Keskeinen tarkastelualue on ra-

jattu oheisessa kartassa. Tarkasteluun mukaan on otettu myös osa Keilaniemen sekä Tapiolan 

alueista, joiden rajaus on esitetty kartalla katkoviivoilla. 

 

Alueelle kohdistuvia keskeisiä kehittämishankkeita ovat Länsimetro, jonka asemat sijaitsevat 

Otaniemessä (Aalto yliopisto) ja Keilaniemessä. Otaniemen aseman käyttäjämäärän arvioidaan 

olevan noin 12 000 matkustajaa ja Keilaniemessä vastaavasti noin 10 000 matkustajaa vuoro-

kaudessa. Metron lisäksi alueelle on rakentumassa Raide-Jokeri -pikaraitiotieyhteys Keilaniemes-

tä Itäkeskukseen. Raide-Jokerille on tulossa alueelle yhteensä neljä pysäkkiä, joista yksi sijoittuu 

Keilaniemeen ja kolme Otaniemen alueelle. Käyttäjämääräennusteet Raide-Jokerin pysäkeille 

ovat seuraavat (matkustajaa/vuorokausi) 

- Keilaniemi: 7 460 

- Miestentie: 3 470 

- Otaniemi: 7 730 

- Innopoli: 5 060 

 

Osana Länsimetroa Otaniemeen muodostuu uusi metrokeskusrakennus (Väre), joka avautuu 

vuonna 2018. Metrokeskuksesta suunnitellaan alueen ”olohuonetta”, johon on tulossa laaja pal-

velutarjonta. Metrokeskukseen on mm. muuttamassa nykyisin Otaniemen ostarilla toimiva Alepa. 

 

Edellä mainittujen joukkoliikennehankkeiden lisäksi alueella merkittävä kaupunkikehityshanke on 

Kehä I:sen kattaminen/tunnelointi yli kilometrin matkalta Maarinsillan ja Keilaniemen väliltä. 

Kannelle suunnitellaan uutta asumista noin 5 000 uudelle asukkaalle. Kannen rakentaminen yh-

distää yhdessä metron kanssa Otaniemen liikenteellisesti ja toiminnallisesti paremmin osaksi 

Tapiolan aluetta. 
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Kuva 1 Selvitysalueen rajaus 

 

 

2. LÄHIPALVELUJEN KYSYNNÄN ARVIOINTI 

2.1 Nykyiset kaupan palvelut 

Selvitysalueella sijaitsee tällä hetkellä kaksi päivittäistavarakaupan myymälää: Otaniemen osta-

rilla sijaitseva valintamyymälä Alepa sekä Pohjois-Tapiolan ABC:n yhteydessä sijaitseva S-

market. Alueella sijaitseva Alepa on siirtymässä metrokeskuksen yhteyteen sen avautuessa 

vuonna 2018. Nykyisin ostarilla sijaitsee Alepan lisäksi mm. apteekki ja parturi-kampaamo, mut-

ta Alepan siirtymisen jälkeen ostaria kehitetään erityisesti ravintolatoimintojen kokonaisuutena. 

Yliopistorakennusten ja muiden työpaikkojen yhteydessä toimii lisäksi erityisesti lounasravintoloi-

ta. Alueelta lopetti toimintansa Neste-huoltamon yhteydessä toiminut K-market keväällä 2017. 

Otaniemen alueen asukkaiden päivittäistavarakaupan monipuolisempi tarjonta nojautuu merkit-

tävissä määrin Pohjois-Tapiolassa ja Tapiolan keskuksessa sijaitseviin kaupallisiin palveluihin.  

 

Oheisessa kartassa (Kuva 2) on esitetty alueen päivittäistavarakaupan tarjonta tilanteessa, jossa 

Alepa on siirtynyt metrokeskuksen yhteyteen. Myymälöiden ympärille on piirretty 200 ja 450 

metrin säteet, jotka kuvaavat jalankulkuetäisyyttä kauppaan. Tarkasteluissa käytetty 200 metrin 

etäisyys on Urban Zone-vyöhykekriteereissä osoitettu kävelyetäisyys bussipysäkille ja 450 metriä 

on samoissa kriteereissä kävelyetäisyys raideliikenteen pysäkille. Näiden etäisyyksien arvioitiin 

vastaavan hyvin kävelyetäisyyttä kauppaan – tätä pidempi matka ei enää ole aidosti kävelyetäi-

syys. Kartasta nähdään selkeästi, että Alepan siirryttyä metrokeskukseen jäävät alueen tiheim-

min asutut alueet vaille kävelyetäisyyden päässä sijaitsevia päivittäistavarakaupan palveluita. 

Pohjois-Tapiolan ABC:llä sijaitseva S-market palvelee lähinnä Kehä I:sen itäpuolen asukkaita; 

kehäntien synnyttämä estevaikutus heikentää koettua saavutettavuutta Otaniemestä katsottuna. 

Tapiolan keskuksessa sijaitsevat päivittäistavarakaupan palveluiden 450 metrin vyöhyke puoles-

taan ulottuu pieneltä osin tarkastelualueen laajennukselle; Tapiolan palvelut ovat suhteellisen 

hyvin tavoitettavissa ko. alueelta, mutta kävellen saavutettaville lähi- ja täydennysostomyymä-

löille voisi potentiaalisesti olla tarvetta myös ko. alueella. Yleisesti voidaan todeta, että selvitys-



 

Otaniemen päivittäistavarakaupan sijainti ja mitoitus  

 

 

 

 
 
 

  

3 

alueella todella on selvä päivittäistavarakaupan palveluaukko, mikä korostuu erityisesti alueen 

tulevan väestönkasvun myötä.  

 

 

Kuva 2 Nykyinen päivittäistavarakaupan verkosto ja sen saavutettavuus selvitysalueen 
 ympäristössä 

2.2 Väestö ja väestönkasvu 

Ensisijaisella selvitysalueella on nykyisin yhteensä noin 4 000 asukasta. Oheisessa kartassa 

(Kuva 3) on esitetty väestön sijoittuminen 250 metrin tilastoruuduissa vuoden 2014 lopussa. 

Väestö on keskittynyt erityisesti Otaniemen alueen koillis- ja itäreunaan, Teekkarikylän alueelle, 

jossa asuu yhteensä noin 3 700 asukasta. Väestöä on sijoittunut myös Kehä I:sen länsipuolelle, 

katkoviivalla osoitettujen tarkastelualueen laajennusten sisään Keilaniemen ja Tapiolan tuntu-

massa. Alue liittyy tulevaisuudessa tiiviimmin Otaniemeen Kehä I:sen kannen rakennuttua. Ky-

seisillä alueilla sijaitsee nykytilanteessa yhteensä noin 2 400 asukasta. Yhteensä koko alueen 

väestömäärä nykytilanteessa on näin ollen noin 6 400 asukasta. 
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Kuva 3 Väestön sijoittuminen 250 m tilastoruuduissa vuoden 2014 lopussa (Tilastokeskus, 
 Ruututietokanta) 

Otaniemen ja Keilaniemen alueet ovat koko pääkaupunkiseudun tasolla merkittävä työpaikkakes-

kittymä. Vuoden 2013 lopulla Otaniemen suunnittelualueella sijaitsi yhteensä noin 12 400 työ-

paikkaa ja Keilaniemessä vastaavasti 8 100 työpaikkaa. Työpaikkojen sijoittuminen suunnittelu-

alueella on osoitettu seuraavalla kartalla. Aalto-yliopiston työpaikkoja alueella on hieman tasoi-

tettu johtuen siitä, että rekisteriaineistossa kaikki työpaikat olivat sijoittuneet yhteen pisteeseen. 

 

 

Kuva 4 Työpaikkojen sijoittuminen 250 m tilastoruuduissa vuoden 2013 lopussa (Tilastokeskus, 
 Ruututietokanta)  
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Tulevaa väestönkasvua on tässä selvityksessä arvioitu Espoon kaupungin toteuttaman kokonais-

tarkastelun perusteella. Oheisessa kartassa (Kuva 5) on kuvattu arvioitua väestömäärää osa-

alueittain tavoitetilanteessa. Alueen päällä sijaitseva ympyrädiagrammi kuvaa, miten suuri osa 

tavoitetilanteen väestöstä on uutta. Koko Otaniemen alueella asuu tällä hetkellä noin 4 000 asu-

kasta ja alueen kasvutavoitteeksi on määritelty 7 500 uutta asukasta, jolloin väestömäärä tavoi-

tetilanteessa olisi noin 11 500. Merkittävimmät uudet väestönkasvualueet sijaitsevat Kehä I:sen 

päälle rakennettavan kannen päällä sekä kannen itäpuolella, jossa väestömäärä kasvaisi arviolta 

noin 6 000 asukkaalla. Väestön arvioidaan myös kasvavan Keilaniemen alueella sekä uudistuo-

tannon että nykyisten toimistorakennusten käyttötarkoitusmuutosten myötä. 

 

 

Kuva 5 Selvitysalueen väestömäärä tavoitetilanteessa 

 

2.3 Otaniemen erityispiirteet 

Otaniemi on yliopistokampus ja sellaisena erityinen alue. Alueen nykyisistä asukkaista valtaosa 

on opiskelijoita, jotka ovat myös merkittävin asukasryhmä. Opiskelijoiden lisäksi alueella on 

myös erittäin paljon työpaikkoja. Opiskelu- ja työpaikka-alueena Otaniemessä on voimakasta 

kausivaihtelua niin vuodenajan kuin vuorokaudenaikojenkin suhteen. Alue hiljenee iltaisin ja lo-

ma-aikoina. Yliopistojen kesälomakausi on opiskelijoilla pitkä, toukokuusta syyskuun alkuun. Kun 

luentoja ei ole, on alue hiljainen.  

 

Asukasmäärä Otaniemessä ei kuitenkaan juuri vaihtele vuodenaikojen mukaan. Otaniemen opis-

kelija-asuntojen käyttöaste on erittäin korkea vuoden ympäri. Vaikka osa asukkaista lähtee muu-

alle kesätöihin, täyttyvät heidän asuntonsa vastaavasti muualta pääkaupunkiseudulle kesätöihin 

tulleista. Nämä kesäasukkaat eivät tosin juuri näy Otaniemen katukuvassa, koska he eivät käytä 

Otaniemen palveluja, vaan suuntautuvat ennemmin Helsingin keskustaan tai Tapiolaan, mistä 

löytyvät laajemmat ja kattavammat kaupan ja vapaa-ajanpalvelut. 

 

Vuosivaihtelun lisäksi Otaniemi elää myös kellonaikojen mukaan. Alue hiljenee iltaisin lähes täy-

sin. TKK:n tilat eivät pääsääntöisesti ole auki virastoaikojen ulkopuolella ja asutus sijaitsee eril-

lään koulurakennuksista. Keskustassa ei ole iltaelämää.  
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Otaniemen nykyinen asukaspohja eroaa monella tapaa muusta Espoosta ja muusta Suomesta. 

Noin 90 % alueen asunnoista on vuokra-asuntoja ja asukkaat vaihtuvat suhteellisen tiheästi. 

Vuonna 2010 puolet alueen asukkaista oli muuttanut alueelle saman vuoden aikana. Otaniemi on 

myös kansainvälinen: vieraskielisten asukkaiden osuus (27 %) on noin kaksinkertainen muuhun 

Espooseen nähden.  Asukkaat ovat nuoria; 55 % otaniemeläisistä on 16–24 -vuotiaita, kun muu-

alla Espoossa samanikäisiä on keskimäärin 11 % väestöstä. Asukkaat ovat myös pienituloisia, 

keskimääräiset tulot vuonna 2013 olivat vain 42 % Espoon keskiarvosta. (Espoo alueittain 2015.) 

 

 

2.4 Kaupan ja palveluiden kysyntä 

Kaupan ja palveluiden kysynnän arviointi pohjautuu väestön määrään ja keskimääräiseen asu-

kaskohtaiseen kulutukseen, joista syntyy alueen vähittäiskaupan ostovoima. Kaupan pinta-

alantarvetta voidaan laskea ostovoiman perusteella vähittäiskaupan neliömyyntitehon avulla. 

Alueen asukkaiden ostovoima ei luonnollisesti jää vain omalle alueelle, vaan voi suuntautua mihin 

tahansa kauppaan. Toisaalta alueen asukkaiden lisäksi myös ohikulku- ja työmatkaliikenne voi 

tuoda ostovoimaa alueelle. Kysynnän suuntaa-antavaan arviointiin alueen asukaspohja on kui-

tenkin hyvä lähtökohta. 

 

Tässä selvityksessä on laskettu vain päivittäistavarakaupan kysyntää ja tilantarvetta, sillä selvi-

tysalueen asukkaiden on oletettu hakevan erikoistavarakaupan palvelut suuremmista keskuksis-

ta, joissa on monipuolinen tarjonta. Tässä esitetty päivittäistavarakaupan bruttotilantarve on 

laskettu suhteellisen niukaksi: neliömyyntitehot on arvioitu korkeaksi ja asukaskohtaisen kulu-

tuksen on arvioitu pysyvän samana myös tulevaisuudessa. Yleensä mitoituslaskelmissa oletetaan 

kulutuksen kasvavan vuosittain 0,5–2 %. Vuosikasvua ei ole tässä huomioitu kolmesta syystä:  

- Päivittäistavarakaupan myynti ei juurikaan ole viime vuosina kasvanut  

- Tulevan väestön määrää ei ole sidottu mihinkään tiettyyn vuoteen – vuosikasvu olisi vai-

kea osoittaa eri alueille. Tavoitteena on ollut arvioida, paljonko suunnitelmien mukainen 

väestö edellyttää palveluita tulevaisuudessa riippumatta siitä, milloin kasvu toteutuu 

- Pinta-alantarvelaskelmat on haluttu tehdä hyvin realistiseksi yliarvioimatta alueen kau-

pallista potentiaalia 

 

Lisäksi on huomioitava, että Otaniemen nykyisistä asukkaista valtaosa on opiskelijoita ja näin 

ollen pienituloisia. Otaniemen asukkaiden tulotaso on vain noin 42 % Espoon keskimääräiseen 

tulotasoon verrattuna. Tällä on vaikutuksia asukkaiden ostovoimaan ja vähittäiskauppaan kohdis-

tuvaan kulutukseen. Päivittäistavarakaupassa tulotason merkitys kulutukseen ei kuitenkaan ole 

niin suuri kuin erikoistavaroissa. Tämän vuoksi päivittäistavarakauppaan kohdistuva kulutus on 

arvioitu vakioksi keskimääräisten kulutuslukujen mukaisesti; alueen asukkaiden keskimääräistä 

pienempää tulotasoa korjaavat alueen työpaikkamäärä sekä joukkoliikenteen solmukohtien käyt-

täjämäärät, jotka tuovat mukanaan lisäpotentiaalia asukasmäärän perusteella lasketun ostovoi-

man päälle. 

 

Seuraavassa taulukossa on esitetty väestömäärä tarkastelualueen eri osa-alueilla. Otaniemen 

alueella asuu nykyään noin 4 000 asukasta ja väestömäärän arvioidaan lähes kolminkertaistuvan 

niin, että tavoitetilanteessa Otaniemen alueella asuisi 11 500 asukasta. Suunnittelualueen laa-

jennuksilla asukasmäärä jää selkeästi pienemmäksi; Keilaniemessä asukkaita on noin 750 ja 

Tapiolan alueella 1 650 asukasta. Keilaniemessä väestömäärän arvioidaan olevan tavoitetilan-

teessa 2 950 asukasta, mikä on kasvua nykytilanteeseen verrattuna 2 200 asukasta. Yhteensä 

koko tarkastelualueella sijaitsee nykyisin noin 6 400 asukasta ja tavoitetilanteessa 16 100 asu-

kasta.  
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Taulukko 1 Nykyinen ja tuleva väestö selvitysalueella 

 Nykyinen väestö Tuleva väestö Väestönkasvu 

Otaniemi 4 000 11 500 7 500 

Keilaniemi 750 2 950 2200 

Tapiola 1 650 1 650 0 

Yhteensä 6 400 16 100 9 700 

 

Selvitysalueen nykyinen ja tuleva päivittäistavarakaupan ostovoima on esitetty alla olevassa tau-

lukossa. Laskelma perustuu Espoon asukaskohtaiseen päivittäistavarakaupan vuosikulutukseen 

3 400 euroa/asukas. Alueen nykyinen päivittäistavarakaupan ostovoima on noin 22 miljoonaa 

euroa, josta noin 63 % syntyy Otaniemen alueella. Tällä hetkellä valtaosa päivittäistavarakaupan 

kulutuksesta suuntautuu alueen ulkopuolelle. Tuleva väestönkasvu nostaa ostovoiman lähes 55 

miljoonaan euroon.  

Taulukko 2 Nykyinen ja tuleva päivittäistavarakaupan ostovoima selvitysalueella, miljoonaa euroa 

 Nykyinen osto-
voima 

Tuleva ostovoima Ostovoiman kasvu 

Otaniemi 13,6 39,1 25,5 

Keilaniemi 2,6 10,0 7,4 

Tapiola 5,6 5,6 0,0 

Yhteensä 21,8 54,7 32,9 

 

Ostovoiman pohjalta on laskettu päivittäistavarakaupan bruttotilantarve neliömyyntitehojen avul-

la. Neliömyyntitehoksi laskelmissa on oletettu 10 000 euroa/myyntineliömetri/vuosi. Tämä on 

melko korkea luku verrattuna Suomen keskiarvoon 7 300 e/m2/vuosi, mutta suhteellisen lähellä 

Espoon toteutunutta tasoa 9 900 e/m2/vuosi vuonna 2016 (Lähde: A.C. Nielsenin myymälärekis-

teri). Tällä oletuksella selvitysalueen laskennallinen päivittäistavarakaupan bruttotilantarve olisi 

nykyhetkellä 2 180 my-m² ja tulevan väestönkasvun myötä 5 470 my-m² (Taulukko 3). Päivit-

täistavarakaupan tilantarpeen arvioidaan näin ollen kasvavan noin 3 290 myyntineliömetrillä. 

Taulukko 3 Nykyinen ja tuleva päivittäistavarakaupan laskennallinen bruttotilantarve  
 selvitysalueella, myyntineliömetriä 

 Nykyinen tilantarve Tuleva tilantarve 

Otaniemi 1 360 3 910 

Keilaniemi 260 1 000 

Tapiola  560 560 

Yhteensä 2 180 5 470 

 

Tilantarvelaskelma on parhaimmillaankin suuntaa-antava, eikä se osoita sitä, missä alueen asuk-

kaiden tilantarve tulee toteutumaan. Ostovoiman alueellista suuntautumista on vaikea arvioida 

tulevaisuuden tilanteessa; päivittäistavarakaupan tarjonnan laajuus ja monipuolisuus vaikuttaa 

kaupalliseen vetovoimaan ja sitä kautta alueelle suuntautuvan ostovoiman määrään. Päivittäista-

varakaupan ostovoiman virtauksen suhteen suurin merkitys on sillä, minkä kokoluokan myymä-

löitä alueelle sijoittuu; pienten myymälöiden valikoima ei kykene vastaamaan asukkaiden tarpei-

siin, vaan erikoisempia tuotteita sekä suurempia ostoksia tehdään pääsääntöisesti isommista 

myymälätyypeistä. Epävarmuutta laskelmaan synnyttävät myös työpaikkojen ja joukkoliikenne-

pysäkkien vaikutus. Tyypillisesti suuremmat päivittäistavarakaupan ostokset tehdään lähellä ko-

tia ja työpaikoista sekä joukkoliikenteen käyttäjistä syntyvä kysyntä kohdistuu pääasiassa pie-

nempiin lounas- ja välipalaostoksiin sekä satunnaisiin muihin ostoksiin. Tässä selvityksessä ei ole 

erikseen laskettu ostovoimaa kyseisille toiminnoille, vaan niitä on käsitelty lähinnä sijoittumista 

ohjaavina tekijöinä. Tarkastelussa on myös huomioitava se, että erikokoisilla myymälöillä on 

erilaiset vaikutusalueet; suuremmat myymälät vetävät puoleensa asiointeja ja ostovoimaa myös 

tässä selvityksessä määritellyn tarkastelualueen ulkopuolelta. 
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2.5 Kaupan ja palveluiden tavoitemitoitus selvitysalueella 

Edellä esitetty laskennallinen tilantarve kuvaa selvitysalueen asukkaiden päivittäistavarakaup-

paan kohdistuvan ostovoiman mukaista bruttotilantarvetta. Koko bruttotarve ei kuitenkaan to-

teudu omalla alueella, vaan kaupassa käydään myös muualla. Realistista tasoa siihen, miten iso 

osa päivittäistavarakaupan tilantarpeesta toteutuisi omalla alueella, on haettu myymälätyyppien 

markkinaosuuksien perusteella. Erityyppisten kauppojen markkinaosuudet Suomessa on esitetty 

alla (Taulukko 4). Suomen ja Espoon jakaumissa ei ole suurta eroa, mutta Espoossa päivittäista-

varakauppa painottuu hieman muuta Suomea enemmän suurimpiin myymälätyyppeihin, erityi-

sesti supermarketteihin.  

Taulukko 4 Eri kauppatyyppien markkinaosuudet Suomessa ja Espoossa vuonna 2016  
 (Lähde: Päivittäistavarakauppa ry ja A. C. Nielsen, myymälärekisteri) 

 Espoo Suomi 

Hypermarketit ja tavaratalot  
(yli 2500 m2) 

31,3 % 31,3 % 

Supermarketit (400-2500 m2) 54,0 % 47,2 % 

Valintamyymälät (alle 400 m2) 13,5 % 19,7 % 

Muut 1,2 % 1,8 % 

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 

 

Nykyinen päivittäistavarakaupan bruttopinta-alantarve selvitysalueella on yhteensä noin 2 200 

myyntineliömetriä ja tuleva väestönkasvu kasvattaa bruttotarpeen 5 500 neliömetriin. Jos alueel-

le sijoittuisi vain alle 400 myyntineliömetrin myymälöitä, voisi niillä tavoitella maksimissaan noin 

20 % osuutta bruttotarpeesta. Tämä on hieman enemmän kuin mikä vastaavien myymälöiden 

keskimääräinen markkinaosuus on Espoossa; Otaniemen alueella korostuu autottomuus, minkä 

vuoksi lähipalveluiden voidaan arvioida olevan hieman keskimääräistä suositumpia. Otaniemen 

lähellä sijaitsee supermarket-kokoluokan S-market, mutta Kehä I:n estevaikutuksen seurauksena 

myymälä ei ole parhaalla mahdollisella tavalla saavutettavissa alueen asukkaiden näkökulmasta. 

 

Supermarkettien ja valintamyymälöiden yhteenlaskettu markkinaosuus on Espoossa (ja Suomes-

sa) noin 67 %. Tästä johdettuna voidaan arvioida, että jos alueelle saataisiin sijoitettua sekä 

valintamyymälöitä että supermarketteja, voisi noin 67 % alueen asukkaiden ostovoiman mukai-

sesta bruttotilantarpeesta toteutua Otaniemessä. Seuraavan sivun taulukossa (Taulukko 5) on 

kuvattu pinta-alantarve bruttona ja nettona eri vaihtoehdoissa nyt ja tulevaisuudessa. 

 

Taulukko 5 Brutto- ja nettotilantarve tutkimusalueella nykytilanteessa ja tulevaisuudessa kaupan 
konseptista riippuen 

 Nykyinen tilantarve, myyntineliömetriä 

 Brutto Netto, jos vain valintamyy-
mälöitä  
(20 % markkinaosuus) 

Netto, jos valintamyymälöi-
tä ja supermarket  
(67 % markkinaosuus) 

Otaniemi 1 360 270 910 

Keilaniemi 260 50 170 

Tapiola 560 110 380 

Yhteensä 2 180 430 1 460 
 

 Tuleva tilantarve  

 Brutto Netto, jos vain valintamyy-

mälöitä (20 % markkina-
osuus) 

Netto, jos valintamyymälöi-

tä ja supermarket (67 % 
markkinaosuus) 

Otaniemi 3 910 780 2 620 

Keilaniemi 1 000 200 670 

Tapiola 560 110 380 

Yhteensä 5 470 1 090 3 670 
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Kun tiedetään, että supermarkettien keskipinta-ala on Espoossa 1 300 myyntineliömetriä ja va-

lintamyymälöiden 300 myyntineliömetriä, voidaan edellä esitettyjen laskelmien pohjalta arvioida 

tarvittavaa myymälämäärää. Jos alueelle tulisi vain pieniä, alle 400 myyntineliömetrin myymälöi-

tä, voisi alueelle nykytilanteessa toteutua vain yksi valintamyymälä ja tulevassa tilanteessa kol-

me valintamyymälää. Pääosa alueen päivittäistavarakaupan ostovoimasta suuntautuisi jatkossa-

kin alueen ulkopuolelle. Tavoiteltaessa suurempaa kaupallista omavaraisuutta ja toisaalta parem-

paa päivittäistavarakaupan palvelutasoa, pitäisi alueelle tulla myös suurempi kauppa. Käytännös-

sä tämä tarkoittaisi supermarket-kokoluokan kauppaa tai kauppoja. Tarkastelualueen nettotilan-

tarve täyttyisi seuraavilla kombinaatioilla: 

 2 kpl supermarketteja (yht. 2 600 my-m2) ja 2 kpl valintamyymälöitä (600 my-m2) 

 1 kpl supermarketteja (yht 1 300 my-m2) ja 6 kpl valintamyymälöitä (1 800 my-m2)  

 

Tarkastelu on puhtaasti laskennallinen; palveluverkkopäätösten taustalla on laskennallisen tilan-

tarpeen lisäksi useita muita kriteereitä liittyen esimerkiksi sopivien liikepaikkojen tarjontaan, 

väestörakenteen tiiviyteen, liikenteellisiin sijainteihin sekä kaupan toimijan ja kilpailevien toimi-

joiden olemassa olevaan ja suunniteltuun palveluverkkoon. 

 

 

3. MAHDOLLISTEN SIJAINTIPAIKKOJEN TUNNISTAMINEN 

JA ARVIOINTI 

3.1 Tavoitettavuus 

Lähipalveluiden sijoittumisen kannalta keskeistä on väestön määrä lähialueella. Tällöin voidaan 

myös tuottaa ympäristöä, jossa asiointimatkat ovat tehtävissä kevyen liikenteen keinoin. Seuraa-

vassa kartassa on kuvattu väestön määrää kävelymatkan (400 metrin) säteellä rakennuksittain 

vuoden 2014 lopulla. Tiheimmin asuttu alueen koilliskulma erottautuu selkeästi, mutta muualla 

suunnittelualueen sisällä ei väestöntiheys nouse kovinkaan suureksi. Kehä I:n länsipuolella väes-

töntiheys nousee parhaimmillaan noin 1 800 asukkaaseen 400 metrin säteellä mitattuna. 

 

 

Kuva 6 Selvitysalueen väestötavoitettavuus (400 m säde) nykytilanteessa 



 

Otaniemen päivittäistavarakaupan sijainti ja mitoitus  

 

 

 

 
 
 

  

10 

Koko tarkastelualueen väestötavoite on noin 16 100 asukasta, joista noin 11 500 sijoittuisi Ota-

niemen suunnittelualueelle. Seuraavassa kartassa eri osa-alueille jaettu väestönkasvu on sijoitet-

tu tasaisesti rakennuksiin ja arvioitu, miten tavoitettavuus muuttuu. Analyysissä on myös karke-

alla tasolla huomioitu Kehä I:sen kattamisen myötä alueelle tulevat uudet liikenneyhteydet. Kar-

talla olevat ympyrät kuvaavat analyysiä varten sijoitettuja, uutta rakennuskantaa kuvaavia pis-

teitä. Kartasta voidaan havaita, miten alueelle muodostuu selkeästi kaksi tiivistä asutuskokonai-

suutta; toisaalta koilliskulman nykyinen ja kehittyvä asuinalue sekä Kehä I:n kannen päälle ra-

kentuva kokonaisuus. Kattavan lähipalveluverkoston näkökulmasta näiden alueiden lähipalvelu-

tarjonta on ensiarvoisen tärkeässä asemassa. Teekkarikylän osalta huomioitavaa on myös se, 

että alueen asukkaista valtaosa on autottomia ja tulevaisuudessa tämä tekijä kasvattaa entises-

tään merkitystä alueella. Tällöin erityisen keskeistä on se, että päivittäistavarakaupan palvelut 

ovat helposti saavutettavissa kävellen ja pyörällä. 

 

 

Kuva 7 Selvitysalueen väestötavoitettavuus (400 m säde) tavoitetilanteessa 

 

3.2 Potentiaalisten päivittäistavarakaupan sijaintien tunnistaminen 

Mahdollisia kaupan paikkoja etsittiin asemakaavojen ja ilmakuvien pohjalta. Espoon kaupunki on 

myös Otaniemen alustavissa kokonaissuunnitelmaluonnoksissa osoittanut potentiaalisia sijainteja 

päivittäistavarakaupoille. Alueen kehittymisestä sekä potentiaalisista päivittäistavarakaupan si-

jaintipaikoista mitoituksineen keskusteltiin päivittäistavarakaupan suurimpien toimijoiden (K-

ryhmä, S-ryhmä ja Lidl) edustajien kanssa. Keskusteluissa ilmitulleita reunaehtoja ja vaikutuksia 

on hyödynnetty kohteiden arvioinnissa. 
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Seuraavalla kartalla on hahmoteltu potentiaalisia päivittäistavarakaupan sijaintivyöhykkeitä. Alu-

een rakennukset on teemoiteltu sen mukaan, kuinka monta asukasta asuu 400 metrin säteellä 

rakennuksesta. Alueelta hahmottuu erityyppisiä päivittäistavarakaupan paikkoja: 

1. Maarinaukio: liikenteellisesti potentiaalinen sijainti Otaniemen sisäänmenoväylän varrel-

la. Kyseisessä sijainnissa olisi liikennemäärien puolesta mahdollisuuksia myös isommalle 

supermarket-kokoluokan myymälälle. Potentiaalisena sijaintialueena koko vyöhyke riste-

ysalueen molemmin puolin (Tietäjäntie-Maarintie).   

2. Karhusaarentien-Otaniementien risteysalue: liikenteellisesti potentiaalinen sijainti 

supermarket-kokoluokan myymälälle Otaniemen sisääntuloväylän tuntumassa. 

3. Otaniemen metrokeskuksen alue: joukkoliikenteen solmukohta, jonka ympärillä huo-

mattavasti työpaikkoja ja yliopistotiloja. Joukkoliikenteen vaihtopaikka Raide-Jokerin ja 

metron välillä. Potentiaalia pien- tai valintamyymälä -kokoluokan päivittäistavarakaupoil-

le. 

4. Keilaniemen metrokeskus: joukkoliikenteen solmukohtaan perustuva sijainti, jossa 

vaihtomahdollisuus Raide-Jokerin ja metron välillä. Nykyisin merkittävä työpaikkakeskit-

tymä, mutta tulevaisuudessa myös asumista. Potentiaalia pien- tai valintamyymälä -

kokoluokan päivittäistavarakaupoille. 

5. Teekkarikylän alue: lähipalvelusijainti, jonka tuntumassa tavoitetilanteessa yli 4 000 

asukasta, joista pääosa autottomia opiskelijoita. Potentiaalia ja tarvetta pien- tai valinta-

myymälä -kokoluokan päivittäistavarakaupalle.  

6. Kehä I:n kansi / Tapiola: lähipalvelusijainti alueen uusille sekä Kehä I:sen länsipuolen 

nykyisille asukkaille. Tulevaisuudessa alueen tuntumassa noin 3 000 – 4 000 asukasta. 

Potentiaalia pien- tai valintamyymälä -kokoluokan päivittäistavarakaupoille. 

 

 

Kuva 8 Päivittäistavarakaupan potentiaaliset sijaintivyöhykkeet 
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1. Maarinaukio 

Maarinaukiolla potentiaalisin päivittäistavarakaupan sijainti 

on Kehä I:sen itäpuolella / Maarintien pohjoispuolella sijait-

seva korttelialue, joka sijaitsee lisäksi Raide-Jokerin pysäkin 

välittömässä läheisyydessä. Mahdollisen Otaniemi-Espoon 

keskus -raidelinjauksen myötä alueen keskeinen sijainti 

korostuu myös vaihtomatkustajia ajatellen. Alueella erityi-

sesti liikenteellinen sijainti tukee suuremman päivittäistava-

rakaupan yksikön mahdollistamista alueelle; Kehä I:n lii-

kennemäärät risteysalueen pohjoispuolella on noin 35 800 

ajoneuvoa vuorokaudessa ja eteläpuolella 26 200 ajoneu-

voa vuorokaudessa. 

 

Vireillä olevassa kaavaehdotuksessa (Maarinaukio, 221601) korttelialue on osoitettu 

KL-1 -merkinnällä, jota koskevan kaavamääräyksen mukaan alue on osoitettu hotelli- ja huoneis-

tohotellirakennusten korttelialueena. Rakennuksiin saa sijoittaa toimisto- ja liiketilaa sekä julkisia 

ja yksityisiä palveluja. Alueelle ei saa sijoittaa yli 500 kerrosneliömetrin kokoista vähittäiskaupan 

myymälää. Maarinaukion alue on tarkastelualueen sijainneista toinen, jolle teoriassa olisi mahdol-

lista sijoittaa suurempi (supermarket-kokoluokan) päivittäistavarakaupan myymälä alueen liiken-

teellisen ja yhdyskuntarakenteellisen sijainnin ansiosta. Alue sijaitsee Otaniemen sisääntulo-

väylän varrella ja on näkyvällä paikalla Kehä I:lle. Kyseinen alue myös tasapainottaisi kaupan 

rakennetta suhteessa länsipuolella sijaitsevaan S-markettiin.  

 

Teoriassa kyseisellä risteysalueella potentiaalisia sijainteja olisivat kaikki korttelialueet niin Kehä 

I:n itä- kuin länsipuolellakin. Kehä I:n länsipuolella on vireillä asemakaavamuutos (Maarinsolmu, 

221400), jossa risteysalueen korttelialueet on osoitettu pääasiassa AK-1 ja AK-2 -merkinnöillä 

(asuinkerrostalojen korttelialue), joissa ei ole sallittu vähittäiskaupan sijoittumista. Toiminnalli-

sesti ja liikenteellisesti alueen paras sijainti on kuitenkin em. Maarinaukion korttelialue. Alue olisi 

kaupallisesti toteutettavissa heti. 

 

2. Karhusaarentien-Otaniementien risteysalue 

Karhusaarentien ja Otaniementien risteysalue on toinen 

potentiaalinen sijainti supermarket-kokoluokan myymälälle. 

Alue on keskeinen sisäänmenoväylä Otaniemen alueelle; 

liikenteellinen sijainti tukee alueen roolia kaupan paikkana. 

Alueen keskimääräinen vuorokausiliikenne on noin 13 500 

ajoneuvoa. Lisäksi alueelle on tulossa Raide-Jokerin pysäk-

ki. Sijainti palvelee niin Otaniemen kuin Keilaniemenkin 

asukkaita ja työpaikkoja.  

 

Päivittäistavarakaupan yksikkö voisi teoriassa sijoittua Ota-

niementien itä- tai länsipuolelle. Alueella on vireillä asema-

kaavahanke (Kivimies, 220209), jossa selvitetään alueen tulevaa käyttötarkoitusta osana Ota-

niemen-Keilaniemen kokonaisuuden toiminnallisia tavoitteita ja tutkitaan asuntorakentamisen 

lisäämistä alueelle. Alueen kaupallisen tarjonnan kehittämisessä on arvioitava kaupallisten vaiku-

tusten ulottuminen lähellä sijaitsevan Lehtisaaren alueelle ja sitä, miten supermarket-kokoluokan 

myymälä vaikuttaisi Lehtisaaressa sijaitsean kaupan toimintaedellytyksiin. Toteutumisen aikatau-

lu on kiinni alueen, erityisesti Keilaniemen kehityksestä; todennäköisimmin toteutus venyisi 3-10 

vuoden päähän. 
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3. Otaniemen metrokeskus 

Otaniemen metrokeskukseen (Väre) tulee noin 6 000 ne-

liömetriä liiketiloja. Keskukseen siirtyy Otaniemen vanhassa 

ostoskeskuksessa toimiva Alepa (650 m²), minkä lisäksi 

keskukseen sijoittuu K-market (450 m²). Keskukseen tulee 

myös noin tuhat neliömetriä erikoistavarakauppaa ja 4 000 

neliötä erilaisia palveluja, kuten ravintoloita ja kahviloita. 

 

Väre on luontevin sijainti Otaniemen keskustan päivittäista-

varapalveluille. Sijainti mahdollistaa niin alueen asukkaiden 

lähipalvelut kuin alueella työssäkäyvien ja joukkoliikenne-

matkustajienkin ostoskäynnit. Väreen lisäksi metrokeskuk-

sen tuntumassa potentiaalinen sijaintipaikka päivittäistava-

rakaupan palveluille olisi metron ja Jokeri-pysäkin väliin sijoittuvassa korttelissa (10016). Kysei-

sessä korttelissa on vireillä kaavamuutos (Kemisti, 220608), jonka tavoitteena on kehittää Ota-

niemen metroaseman ympäristöä osana Otaniemen keskusta ja kävely- ja pyöräily-yhteyksien 

sekä joukkoliikenteen solmukohtana. Alueelle tavoitellaan sekoittunutta kaupunkirakennetta, 

jossa limittyvät kaupalliset ja muut palvelut sekä erilaiset yliopisto-, opiskelija- ja järjestötoimin-

not sekä vapaarahoitteinen ja opiskelija-asuminen. Korttelialueelle ei kuitenkaan alustavasti ole 

suunnitteilla päivittäistavarakaupan toimintoja.  

 

4. Keilaniemen metrokeskus 

Keilaniemessä päivittäistavarakaupan potentiaali muodos-

tuu työpaikkojen, metro- ja raitiotiematkustajien sekä tule-

van asutuksen yhteisvaikutuksesta. Alueelle soveltuu par-

haiten valintamyymälä -kokoluokan päivittäistavarakauppa, 

jonka potentiaalisin sijainti on metroaseman tuntumassa 

niin, että kauppa palvelee myös Raide-Jokerin ja metron 

vaihtomatkustajia ja on näkyvällä sijainnilla suhteessa Kar-

husaarentiehen. 

 

Metroaseman alueella on voimassa Keilaniemen asemakaa-

va (Keilaniemi, 220823), jossa AK-1 -kaavamerkinnällä 

osoitetulla alueella mahdollistetaan Keilaniementien katu-

tasoon liittyviä liike- ja myymälätiloja enintään 800 k-m². Lisäksi Fortumin pääkonttorin asema-

kaavassa (Keilaniemi, 220826) AL-1 -kaavamerkinnällä osoitetulle korttelialueelle mahdolliste-

taan myymäläkeskittymä, jonka kerrosalan tulee olla alle 2 000 k-m². 

 

5. Teekkarikylä 

Teekkarikylä on nykyisin alueen tiiveimmin asuttu ympäris-

tö. Alueella sijaitsee tulevaisuudessa noin 4 000 asukasta, 

joista valtaosa on autottomia. Tämä luo potentiaalin ja toi-

saalta myös tarpeen pien- tai valintamyymälän sijoittumi-

selle. Keskeisin sijainti alueella on Otakaaren länsipuolella, 

Otakaaren ja Jämeräntaipaleen risteysalueella. Kyseisessä 

sijainnissa yhdistyvät paikallisesti keskeisimmät liikenneyh-

teydet ja päivittäistavarakauppa mahdollistaisi kävellen ja 

pyörällä saavutettavien lähipalveluiden syntymisen alueelle.  

 

Alueella on vireillä asemakaavan muutos (Otakaari, 

220505), jonka tavoitteeksi on määritelty sijoittaa Otakaaren varteen asuntorakentamista. Sa-

massa yhteydessä tarkistetaan TF:n (Teknologföreningen) tontilla asemakaavan muutostarve. 
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6. Kehä I:n kansi / Tapiola 

Alueen maankäyttö ja liikennejärjestelmä muuttuu merkit-

tävästi Kehä I:n päälle rakennettavan kannen myötä. Täl-

löin Otaniemen alue integroituu paremmin Kehä I:n länsi-

puolella sijaitsevaan Tapiolaan. Tiivistyvä maankäyttö, uu-

det asukkaat ja muuttuvat liikenneyhteydet luovat potenti-

aalia päivittäistavarakaupan lähipalveluiden syntymiselle. 

Päivittäistavarakauppa palvelisi niin Otaniemen kuin itäisen 

Tapiolankin asukkaita.  

 

Alueella on vireillä asemakaavahanke (Hagalundinkallio, 

221300), jonka tavoitteena on mahdollistaa kehätien tun-

nelointi sekä asuntojen ja toimitilojen rakentaminen alueel-

le. Tarkkaa päivittäistavarakaupan sijaintia on tämänhetkisten tietojen valossa mahdotonta osoit-

taa. Potentiaalisimmin sijainti olisi löydettävissä Tapiolantien varrelta, joka tulevaisuudessa yh-

distää kaksi aluetta nykyistä paremmin toisiinsa. 

 

 

3.3 Kohteiden saavutettavuus 

Seuraavassa kaaviossa on havainnollistettu tarkastelualueella asuvan väestön määrää tavoiteti-

lanteessa etäisyysvyöhykkeittäin potentiaalisesta kaupan sijaintialueesta. Tiivein lähiasutus tulee 

olemaan Kehä I:n päälle rakennettavan kannen tuntumassa, Teekkarikylässä ja Keilaniemen 

metrokeskuksen ympärillä, joissa 400 metrin säteellä asuu noin 4 000 – 4 500 asukasta tavoiteti-

lanteessa. Näissä kohteissa lähipalvelut olisivat erittäin hyvin saavutettavissa myös kävellen tai 

pyörällä. Maarinaukiolla, Karhusaarentien ja Otaniementien risteysalueella sekä Otaniemen met-

rokeskuksen ympärillä lähiasutus tulee olemaan vähäisempää, mutta varsinkin kahdessa viimeksi 

mainitussa kokonaissaavutettavuus on erittäin hyvä. Maarinaukion ympärillä asuvan väestön 

vähäisempää määrää kompensoi alueen näkyvyys autoliikenteellä sekä tuleva Raide-Jokerin py-

säkki. 

 

 

Kuva 9 Väestön määrä (tarkastelualueella asuvat) etäisyysvyöhykkeittäin tieverkkoa pitkin mi-
tattuna, tavoitetilanne 
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4. JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET 

Otaniemen-Keilaniemen tarkastelualueella päivittäistavarakaupan kehittämisessä on huomioitava 

monia eri tekijöitä. Alueella väestön määrä on kasvamassa yhteensä arviolta noin 10 000 asuk-

kaalla. Tämän lisäksi alue on vahva työpaikka- ja opiskelukeskittymä. Myös liikenne- ja joukkolii-

kennejärjestelmät ovat muutoksessa; alueelle on suhteellisen lyhyessä ajassa tulossa metro, 

raitiotielinjaus sekä Kehä I:n tunnelointi, mikä muuttaa alueen maankäyttöä ja toisaalta, metron 

ohella, kytkee Otaniemen paremmin Tapiolan keskukseen.  

 

Otaniemen päivittäistavarakaupan verkostoa suunniteltaessa tulee kiinnittää huomiota kaupan 

näkyvyyteen ja saavutettavuuteen myös henkilöautolla. Tämä korostuu erityisesti, jos alueelle 

ollaan sijoittamassa suurempia kaupan yksiköitä. Liikenteellisesti tulee huomioida myös parkki-

paikkojen tarve, joka on supermarket-kokoluokan myymälällä noin 100-200 paikkaa. Pien- ja 

valintamyymälä -kokoluokan yksiköillä tarve vaihtelee sijainnin mukaan muutamista paikoista 

joihinkin kymmeniin; mitä tiiviimmin rakennetulla ja joukkoliikenteen suhteen paremmalla paikal-

la myymälä sijaitsee, sitä vähemmän parkkipaikkoja tarvitaan. Lisäksi tulee huomioida huolto-

ajon ja logistiikan mahdollistaminen tontilla. Kaupasta aiheutuu myös esim. melu- ja liikennehäi-

riöitä ympäristöön, mikä pitää huomioida muussa maankäytön suunnittelussa, erityisesti jos kau-

pan välittömään läheisyyteen on sijoittumassa asutusta.  

 

Otaniemen väestö- ja alueprofiili poikkeaa Espoosta ja pääkaupunkiseudusta huomattavasti. Alu-

eella asuu paljon pienituloisia opiskelijoita, korkeasti koulutettuja ja vieraskielisiä. Kaupallisten 

palveluiden sijoittumisen suhteen on huomioitava myös Otaniemen alueen ajallinen rytmi; alue 

on vilkkaimmillaan päivällä, mutta hiljenee illalla, viikonloppuisin ja jonkin verran myös kesäisin. 

Opiskelijoiden heikkoa ostovoimaa kompensoi alueella sijaitsevien työpaikkojen määrä, joukkolii-

kenteellinen sijainti ja alueen ohi kulkevat liikennemäärät. Suurempien yksiköiden sijoittumisen 

yksi kriteeri onkin, että kauppa pystyy vetämään puoleensa asiointeja myös ohikulkuliikenteestä. 

Tämän seurauksena alueen potentiaalisimmat sijainnit suuremmalle päivittäistavarakaupan yksi-

kölle sijaitsevat Maarinaukion kohdalla sekä Karhusaarentien ja Otaniementien risteysalueella. 

 

Asukkaiden arjen sujuvuuden, palveluiden koetun saavutettavuuden ja toisaalta alueen kaupalli-

sen omavaraisuuden lisäämisen tukemiseksi olisi keskeistä, että alueella sijaitsisi myös valikoi-

maltaan laajempia ja monipuolisempia yksiköitä. Pelkästään pien- ja valintamyymälä -

kokoluokan kaupoilla alueen asukkaiden tarpeita ei saada täytettyä, vaan ostovoimaa virtaa ulos 

alueelta, erityisesti Tapiolaan ja Helsingin keskustaan. Pien- ja valintamyymäläverkosto puoles-

taan sopii sijainniltaan erityisesti lähelle nykyistä ja tulevaa asutusta sekä joukkoliikenteen sol-

mukohtiin; näissä sijainneissa kaupat voivat tarjota esim. mahdollisuuden lähipalveluille, lounas-

tarjonnalle sekä täydennysostoksille.  

 

Otaniemen päivittäistavarakaupan kehittämisessä on karkeasti kaksi vaihtoehtoa; supermarket-

kokoluokan yksiköitä salliva vaihtoehto ja pelkästään lähipalveluihin tukeutuva vaihtoehto. Rat-

kaisut eivät ole täysin toisiaan poissulkevia, sillä pien- ja valintamyymäläverkosto voi kehittyä 

suurempien yksiköiden rinnalla, mikäli liikepaikat ovat erittäin hyviä ja sijaitsevat lähellä tiivistä 

asutusta. Suurempia yksiköitä salliva vaihtoehto kuitenkin vetää voimakkaammin puoleensa alu-

een päivittäistavarakaupan ostovoimaa ja heikentää tiiviin palveluverkon syntymahdollisuuksia. 

Seuraavan sivun taulukossa on käsitelty kummankin vaihtoehdon vaikutuksia eri tekijöiden näkö-

kulmasta: 
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 Suuret yksiköt (supermarketit)  

mahdollisia 

Ainoastaan lähipalvelut (pien- ja 

valintamyymälät) mahdollisia 

Alueen kaupan poten-

tiaalisijainnit 

Supermarket-kokoluokan myymälä mahdol-

listetaan ensisijaisesti Maarinaukiolle ja 

mahdollisesti Karhusaarentien-Otaniementien 

risteysalueelle. Pien- ja valintamyymä-

lä -kokoluokan myymälät sijoittuvat todennä-

köisimmin Otaniemen ja Keilaniemen metro-

keskuksien yhteyteen.  

Lähipalveluiden potentiaalisia sijaintipaikkoja 

ovat kaikki osoitetut sijainnit. Parhaiten pien- 

ja valintamyymälät palvelevat alueen asukkai-

ta sijoittuessaan lähelle asukkaita ja joukkolii-

kennesijainteja.  

Vaikutukset    

Toteutumisedellytyksiin Suuremman yksikön toteutuminen Maa-

rinaukiolle on mahdollista jo nykytilanteessa 

liikenteellisen sijainnin ansiosta. Karhusaa-

rentien-Otaniementien risteysalueen sijainnin 

toteutuminen riippuu alueen muun maankäy-

tön ja liikenteellisen ympäristön kehittymi-

sestä. Lähipalvelusijainnit eivät välttämättä 

toteudu kuin metroasemille johtuen suurem-

pien yksiköiden vetovoimasta. Pienempien 

lähipalveluiden sijoittumisessa vaikuttaa 

myös alueen maankäytön tehokkuus ja lä-

hiasukkaiden määrä. 

Lähipalveluiden parhaat toteutumisedellytyk-

set ovat Otaniemen ja Keilaniemen metrokes-

kuksissa tai niiden tuntumassa, joissa lähiasu-

tuksen lisäksi palveluiden toteutumista tuke-

vat joukkoliikenteen käyttäjämäärät ja alueel-

la työssäkäyvät. Myös muut osoitetut lähipal-

velusijainnit ovat toteutumisedellytyksiltään 

potentiaalisia. 

Palveluiden saavutet-

tavuuteen 

Fyysisesti suuremmissa yksiköissä sijaitsevat 

palvelut eivät sijoitu parhaalla tavalla suh-

teessa asutukseen. Monipuoliset päivittäista-

varakaupan palvelut ovat kuitenkin suhteelli-

sen hyvin saavutettavissa koko alueelta 

kevyellä liikenteellä ja erinomaisesti joukko-

liikenteellä. Laajempi tarjonta parantaa 

koettua saavutettavuutta, koska monipuoli-

semman valikoiman saavuttaakseen ei tarvit-

se mennä enää yhtä usein Tapiolaan tai 

Helsingin keskustaan.  

Mahdollistaa palveluiden sijoittumisen lähelle 

asukkaita niin, että ne ovat hyvin saavutetta-

vissa kävellen ja pyörällä. Palvelutarjonnan 

kehittyminen mahdollistetaan kuitenkin aino-

astaan pienemmissä myymälöissä, joissa 

valikoima ei voi kasvaa laajaksi. Tämän seu-

rauksena isompia ostoksia käydään tekemässä 

edelleen kauempana, Otaniemen ulkopuolella. 

Palvelujen koettu saavutettavuus jää heikoksi. 

Tarjonnan monipuoli-

suuteen 

Parantaa palveluiden monipuolisuutta alueel-

la. Suuremmat yksiköt mahdollistavat ankku-

reina myös muiden lähipalveluiden sijoittumi-

sen niiden yhteyteen. 

Ei juurikaan monipuolista alueen päivittäista-

varakaupan tarjontaa. 

Päivittäistavarakaupan 

verkostoon 

Otaniemen ja Keilaniemen alueen väestön-

kasvu sekä uudet joukkoliikenteen solmu-

kohdat mahdollistavat uusien päivittäistava-

rakauppojen sijoittumisen ilman, että tällä 

olisi merkittävää vaikutusta ympäröivään 

päivittäistavarakaupan verkostoon. Suurem-

pien yksiköiden kohdalla Maarinaukiolle 

sijoittuva yksikkö saattaa vaikuttaa risteys-

alueella sijaitsevan S-marketin asiointivirtoi-

hin; kauppa kuitenkin sijoittuisi Kehä I:n 

toiselle puolelle, mikä jakaa asiointeja jo 

nykytilanteessakin. Karhusaarentien ja Ota-

niementien risteysalueelle sijoittuessa suu-

remmalla yksiköllä saattaa olla vaikutuksia 

Lehtisaaressa sijaitsevan myymälän toimin-

taedellytyksiin. 

 

Otaniemen ja Keilaniemen alueelle sijoittues-

saan pienillä päivittäistavarakaupanyksiköillä 

ei ole merkittävää vaikutusta ympäröivään 

päivittäistavarakaupan verkostoon tai sen 

kehittämisedellytyksiin.  
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Ostovoiman virtauk-

seen 

Päivittäistavarakaupan ostovoiman ulosvirta-

us Otaniemen-Keilaniemen alueelta vähenee 

palvelutarjonnan monipuolistuessa. 

Päivittäistavarakaupan ostovoiman virtaus 

alueelta pienenee hieman, mutta pienmyymä-

lätarjonta ei voi täysin vastata asukkaiden 

tarpeisiin. Suuremmat ostokset tehdään jat-

kossakin alueen ulkopuolta. 

Asukkaiden arjen suju-

vuuteen 

Arjen sujuvuus paranee monipuolistuvan ja 

laajenevan tarjonnan myötä. Mikäli lähipalve-

lut eivät toteudu esimerkiksi Teekkarikylässä, 

muodostuu kävelymatkaa lähimpään päivit-

täistavaramyymälään jopa yli kilometri; 

tämän seurauksena kaupan palvelut ovat 

alueen autottomille asukkaille heikosti saavu-

tettavissa. 

Alueelle toteutuu hyvä lähipalvelutarjonta. 

Suurimmat ostokset (esim. viikonloppuostok-

set) joudutaan kuitenkin edelleen tekemään 

muualla kuin Otaniemi-Keilaniemi -alueella, 

jolloin palveluihin joudutaan kulkemaan pää-

sääntöisesti joko omalla autolla tai julkisella 

liikenteellä. 

Liikenteeseen ja liik-

kumiseen 

Kevyt liikenne: 

Mikäli suuryksiköt toteutuvat, ei alueelle 

välttämättä rakennu tiheää, helposti kävellen 

saavutettavaa verkostoa. Kaikki palvelut ovat 

kuitenkin hyvin saavutettavissa esim. polku-

pyörällä 

 

Julkinen liikenne: 

Suurimmat yksiköt sijoittuvat Raide-Jokerin 

pysäkkien tuntumaan ja lähipalveluiden 

keskittymät sijaitsevat metroasemien tuntu-

massa. Ratkaisu tukee joukkoliikenteellä 

tehtävien asiointimatkojen osuuden kasvua ja 

metroasemien kehittymistä. 

 

Henkilöautoliikenne: 

Suurimmat yksiköt ovat henkilöautolla hyvin 

saavutettavissa ja näkyvissä paikoissa. Suu-

rimpien yksiköiden kohdalla tarve pysäköinti-

tiloille tai -alueille (n. 100-200 autopaikkaa). 

Ratkaisu kuitenkin tukee muulla kuin henki-

löautolla tehtävien asiointimatkojen osuuden 

kasvua, sillä entistä laajemmat palvelut 

löytyvät lähempää. 

Kevyt liikenne: 

Lähipalveluverkosto on hyvin saavutettavissa 

kevyellä liikenteellä. Tukee erityisesti alueen 

autottomien asukkaiden kaupan saavutetta-

vuutta kävellen ja pyörällä. 

 

Julkinen liikenne: 

Lähipalvelut sijoittuvat joukkoliikenteen sol-

mukohtiin ja erittäin hyvin suhteessa erityi-

sesti metron käyttäjiin. Ostoksia käydään 

tekemässä julkisella liikenteellä ennen kaikkea 

Tapiolasta. Lähipalvelut tukevat metroasemien 

kehittymistä monipuolisina palvelukeskittymi-

nä. 

 

Henkilöautoliikenne: 

Alueen päivittäistavaramyymälöissä asioidaan 

pääasiassa kävellen tai pyörällä. Alueelta 

kohdistuu henkilöautoliikennettä muualla 

sijaitseviin suurempiin yksiköihin. 

 

Kaupan kilpailuun Luo hyvät edellytykset kilpailun kehittymiselle 

tarjoten sijoittumismahdollisuuksia kaikille 

päivittäistavarakaupan nykyisille ja tuleville 

toimijoille.  

Luo nykyistä paremmat edellytykset kilpailulle 

päivittäistavarakaupan lähipalvelukonsepteja 

toteuttaville toimijoille. Pelkkiin lähipalveluihin 

perustuva vaihtoehto kuitenkin säilyttää nyky-

tilanteen suurempien yksiköiden kokoluokas-

sa; ainoastaan yhdellä toimijalla on alueella 

valintamyymälää suurempi yksikkö. 

 

 

 

 

 


