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Toimeksiantajan toimittamat
lähtötiedot:
•

Asemakeskuksen suunnitelma

•

Väestötiedot ja -ennuste vaikutusalueella

•

Työpaikat alueella

•

Liikennemäärät (auto- ja joukkoliikenne)

•

Yleistieto mahdollisista muista Keravan
keskustaan vaikuttavista hankkeista

Toimeksisaajan käyttämät
järjestelmät ja aineistot:
•

ESRI ArcGis 10-paikkatieto-ohjelmisto ja
hyödynnettävät kaupalliset aineistot:

•

Tie- ja katuverkko 2020

•

Tilastokeskus Ruututietokanta 2020

•

Kiinteistömarkkinatietojärjestelmät
(Datscha, KTI)

•

Colliersin kauppakeskus-, liike- ja toimitilasekä vuokraustietokannat

•

Lisäksi hyödynnetään laajasti avointa dataa
ja tutkimustietoa
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•

Kaupallisten kiinteistöjen kehittämisen ja
konseptoinnin laaja-alainen kokemus

•

Vahva liiketilavuokrauksen markkinatuntemus

•

Erinomaiset verkostosuhteet kaupan alan
ketjutoimijoihin

•

Kansainvälinen näkemys vuokralaistoimialojen ja
liiketilamarkkinoiden kehitystrendeistä

•

Pitkäaikainen kokemus kiinteistökaupan
neuvonannosta
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•

Asuminen, 13 750 as-krs-m2, noin 270 asuntoa

•

Liiketilat, yht. 2 700 lt-krs-m2
•

A-talo 1krs 150 lt-krs-m2

•

Liikekeskus 1.kerros 2 550 lt-krs-m2

•

Toimitilat, yht. 1 950 lto-krs-m2 (liikekeskus 2.kerros)

•

Pysäköintihalli, 522 autopaikkaa (liityntäpysäköinti 450
ap + asunnot 72 ap)

•

Polkupyöräpysäköinti 1000 paikkaa
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Johdanto

Keravan asemakeskuksen
suunnitelma

Lähde: Keravan kaupunki 14.4.2021

Colliers

Keravan ja lähiseudun keskustojen
kaupallinen tilanne ja muutokset
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Kaupallinen vyöhyke

Keravan kaupallinen tilanne

Colliers

Kaupallinen katu

Keravan keskusta
•

Keravan keskustan kaupallinen alue sijoittuu kävelykatu Kauppakaaren
ja Paasikivenkadun akselille. Lisäksi Citymarketin kiinteistössä
Keskustan Kehän ulkopuolella on liiketiloja.

•

Keravan keskustassa ketjuliikkeet ovat keskittyneet Kauppakeskus
Karuselliin, sekä Citymarketin ja Prisman yhteyteen.

•

Karuselli on avattu loppuvuodesta 2018, ja sinne on siirtynyt
ketjuliikkeitä keskustan katutason tiloista.

•

Kauppakaarella on kivijalassa enimmäkseen ravintoloita ja
yksityisyrityksiä sekä tyhjiä liiketiloja. Paasikivenkadulla osassa
rakennuksista on kadulle avautuvia liiketiloja.

•

Kauppakaari, Citymarket ja Prisma ovat kaikki saavutettavissa
verrattain helposti saavuttaessa kävellen Keravan asemalta.

•

Päivittäistavarakaupoista Lidl sijaitsee junaradan toisella puolen
hieman erillään Keravan keskustasta noin kilometrin päässä junaasemalta. Tilaa vievä kauppa on sijoittunut Jäspilään ja Ali-Keravalle.

•

Keravan aseman tuntumassa Volmarin, Areenan ja Juho-Kustin
kiinteistöissä on liiketiloja.

Kuva: MAANMITTAUSLAITOKSEN ORTOKUVA

Asemakeskus
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Keravan lähiseudun
muut keskustat

Järvenpää

Koko kaupungin väkiluku: 44 455 (2020)
Keskustan väkiluku: n. 20 200 (2019)

Keravaa lähimmät keskustat ovat Järvenpää, Tuusulan Hyrylä
ja Sipoon Nikkilä.

•

Näille kaikille yhteistä on, että väestöä käy töissä PK-seudulla,
ja osa ostovoimasta kohdistuu pääkaupunkiseudulle.

•

Järvenpää on hieman Keravaa suurempi keskus ja se
rajoittaa Keravan vaikutusaluetta voimakkaasti pohjoisessa.

•

Hyrylä ja Nikkilä ovat pienempiä paikalliskeskuksia ja
rajoittavat lähipalveluasiointia idässä ja lännessä.

•

Etelässä Vantaan Korsoon on matkaa 7 km Ja Jumboon 18,5
km. Erityisesti Jumbo-Flamingo vetää puoleensa asiakkaita
pohjoisista kehyskunnista laajan tarjontansa ansiosta. Myös
Helsingin keskusta ja Pasilan aseman yhteydessä sijaitseva
Mall of Tripla ovat junalla helposti saavutettavissa.

Tuusulan väkiluku: 38 783 (2020)
Hyrylän väkiluku: n. 18 500 (2019)

7,5 km

Hyrylä
•
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Kerava

Koko kaupungin väkiluku: 37 105 (2020)
Keskustan väkiluku: n. 19 300 (2019,
keskusta ja sitä ympäröivät tilastoalueet)

Nikkilä

Sipoon väkiluku: 21 687 (2020)
Nikkilän väkiluku: n. 4 900 (2019)

Kaupallinen vyöhyke

Keskeiset liiketilamarkkinaan
vaikuttavat muutokset

Kaupallinen katu

MyllytieValtuustonkatukortteli

Järvenpää
•

Järvenpää kasvaa ja sen keskusta on vetovoimainen.
Kaupungin tavoitteena on tiivistää keskustaa ja uudistaa
kaupunkirakennetta, ja Järvenpää mahdollistaa korkeamman
rakentamisen ydinkeskustassa.

•

Erikoiskauppa on keskittynyt Sibeliuksenkatu-kävelykadun
varteen ja Prismakeskukseen.

•

Järvenpään yleiskaava 2040 mahdollistaa kuntaan yli 10 000
uutta asukasta.

•

Järvenpään keskustassa on käynnissä hanke, jossa Perhelän
kohdalle ydinkeskustaan rakennetaan uusi Bulevardikortteli.
Kortteliin tulee tornitaloon 300 asuntoa ja 10 000 m2 liike- ja
toimistotilaa.

•

Myös radan itäpuolella on käynnistymässä hanke, jossa
Myllytielle rakennetaan noin 7000 m2 asuntoja ja 300m2
liiketilaa.

•

Keskustan ulkopuolella on Citymarket, joka valittiin
maailman parhaaksi ruokakaupaksi vuonna 2019.

Colliers

Juna-asema

Bulevardikortteli
Prismakeskus
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Kaupallinen vyöhyke

Keskeiset liiketilamarkkinaan
vaikuttavat muutokset

Hyrylä (Tuusula)
•

Hyrylän keskustan kaupalliset toimijat ovat sijoittuneet väljästi
Hyryläntien ja Tuusulanväylän väliin jäävälle alueelle.
Kaupallisen akselin muodostavat K-Supermarket ja S-market,
joiden väliin sijoittuu Hyrylän kaupallinen tarjonta. Hyrylässä
ei ole tällä hetkellä hypermarketteja.

•

Hyrylän keskustaan on suunnitteilla liike- ja palvelukeskus,
joka pitää sisällään runsaasti liike- ja toimistotiloja.
Keskukseen on tulossa mm. Prisma ja muita myymälöitä.
Keskuksen koko on 15 000 m2, josta kaupallista tilaa on
10.000 m2.

•

Prisman tulo Hyrylään kasvattaa keskuksen kaupallista
vetovoimaa huomattavasti. Tulevaisuudessa osa Keravalle
aiemmin suuntautuneesta päivittäistavaran ostovoimasta
siirtyy Hyrylään ja Keravan vaikutusalue lännessä supistuu.

•

Hyrylä ei pysty kilpailemaan Keravan kanssa erikoiskaupasta,
ja Keravan asema on Hyrylää lähin juna-asema.

•

Kulloontien, Järvenpääntien, Tuusulantien ja Keravan rajan
rajaamalla alueella Hyrylän keskustan ja Keravan välissä
tutkitaan täydennysrakentamisen mahdollisuuksia.

•

Rykmentinpuiston alue Hyrylän keskustan kupeessa on yksi
Tuusulan nopeimmin kasvavia alueita.

Colliers

Liike- ja
palvelukeskus –
hankkeen
suunnittelualue
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Keskeiset liiketilamarkkinaan
vaikuttavat muutokset

Nikkilä (Sipoo)

•

Sipoon kunta varautuu yleiskaavassa Nikkilän väestömäärän
kasvamiseen nykyisestä noin 5 000 asukkaasta 10 000
asukkaaseen, joka on edellytys henkilöjunaliikenteen
kannattavuudelle 2030. Nikkilän kehityksen osalta
tavoitteena on henkilöjunaliikenteen käynnistäminen Kerava–
Nikkilä-rataosuudella

•

Nikkilän juna-aseman lähettyville on suunniteltu
monipuolinen uusi Kartanon keskuksen asuinalue noin 3000
asukkaalle.

•

Nikkilässä on yhteensä hieman yli 15 000 k-m2 liiketilaa. Siitä
noin 6000 k-m2 on palveluiden käytössä, 5500 k-m2
päivittäistavarakauppaa ja vain 1000 k-m2 erikoiskaupan
käytössä. Suunnitelmat uusien liiketilojen rakentamiseksi
ovat maltillisia, lähinnä asuinrakennusten kivijalkaliiketiloja.

•

Nikkilässä ei ole hypermarketteja. Supermarketit sijaitsevat
lähekkäin ja muu erikoiskauppa on keskittynyt niiden
ympäristöön.

Kaupallinen vyöhyke

Juna-asema
(tavaraliikenne)

Colliers
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Keskeiset muutokset liiketilamarkkinassa

Keravan kaupallisen aseman arviointi
suhteessa naapureihin

• Keravan kaupallinen vaikutusalue on hyvin selkeästi rajattu lähialueiden kilpailusta johtuen. Ympäryskunnissa on jo vahva
päivittäisasiointi ja omavarainen lähipalvelutarjonta.
• Keravan pohjoispuolella Järvenpää rajoittaa kaupallista vaikutusaluetta
•

Järvenpään kaupallinen asema on vahvempi jo suuremman asukasluvun ja kokonaisostovoiman sekä laajemman kaupallisen tarjonnan vuoksi.

•

Järvenpään Bulevardikortteli on jo hyvässä vauhdissa, Keravalla keskustan hankkeet ovat vielä suunnitteluvaiheessa.

• Keravan eteläpuolella Jumbo-Flamingo koko Suomen merkittävimpänä ostospaikkana (suurin kokonaismyynti vuodesta 2012*)
rajoittaa Keravan kaupallista vaikutusaluetta. Samoin Korso ja Koivukylä sekä Dixi Tikkurilassa vaikuttavat Keravan mahdollisiin
markkinaosuuksiin etelässä.
• Nopeat junayhteydet Pasilaan (Mall of Tripla) ja Helsingin keskustaan, joissa erittäin vahva kaupallinen tarjonta, heikentävät
Keravan mahdollisuuksia kilpailla näiden Suomen suurimpien kaupan keskittymien kanssa.
• Hyrylä ja Nikkilä ovat paikalliskeskuksia, joissa on omavarainen lähipalvelutarjonta ja jotka rajoittavat lähipalveluasiointia idästä
ja lännestä. Hyrylän suunnitteilla oleva Prisma lisää keskuksen vetovoimaa Keravan vetovoiman kustannuksella.

• Kaikissa kunnissa on suunnitteilla asuntorakentamista keskustaan tai sen tuntumaan.

*Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys

Colliers

Keravan aseman käyttäjät
Nousuja junaan
8500/arkivrk

Nousuja junasta
8500/arkivrk

Junaan nousijoiden kulkuväline
asemalle
7%

Nousuja bussiin
600/arkivrk

(juniin liittymättömiä)
•
•

Nousuja bussista
600/arkivrk

5% 1%

9%

(juniin liittymättömiä)

Ennusteen mukaan junaliikenteen nousijamäärä kasvaa vuoteen 2035 mennessä noin
20%, jolloin matkustajia olisi 10 200.

58%

Bussiliikenteen nousijamäärän ennustetaan kasvavan 60% vuoteen 2035
mennessä, jolloin matkustajia olisi lähes 1000.
•
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20%

Bussin käyttäjistä 80 % saapuu kävellen ja 20 % on vaihtoja bussista toiseen.

→ Valtaosa aseman käyttäjistä, eli lähes 5500 matkustajaa saapuu paikalle kävellen.
Henkilöautolla asemalle saapuu 1020 matkustajaa ja polkupyörällä noin 1700.
→ Liityntäpysäköinnin maksullisuus voi vähentää pysäköinnin käyttäjiä.

Kävelly

Polkupyörä

Bussi

Henkilöauto, kuljettajana

Henkilöauto, matkustajana

Vaihto junasta toiseen

Lähde: Keravan kaupunki 14.4.2021

Colliers
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Liikenne Keravan keskustassa
2021

Lähde: Keravan kaupunki 14.4.2021

•

Hyvä saavutettavuus kaikilla
liikkumismuodoilla on yksi kaupan
menestymisen edellytyksistä. Keravan
Keskustan Kehää kulkee tällä hetkellä
15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja määrän
ennustetaan nousevan
23 400:aan vuoteen 2035 mennessä. Myös
muualla Keravan keskustan ympäristössä
liikennemäärät kasvavat.

•

Liikennemäärien kasvusta riippumatta
keskustan vaivaton saavutettavuus autolla
tulee turvata, jotta mahdollistetaan kaupan
ja palveluiden toimintaedellytykset ja siten
koko keskustan elinvoiman säilyminen.

•

Hyvät lähipalvelut, helppo saavutettavuus ja
sujuva työmatkaliikenne lähiseudulle ja
pääkaupunkiseudulle sekä yksityisautolla
että julkisilla liikennevälineillä turvaavat
koko Keravan elinvoiman.

•

Kaupan ja palveluiden elinvoiman
kehittämiseksi keskustassa tulee pitää
huolta maksuttoman
kadunvarsipysäköinnin säilymisestä. Uusien
asukkaiden houkuttelemiseksi alueelle tulee
varmistaa asemanseudulla helppo ja
vaivaton liityntäpysäköinti.

2035

Colliers

Työpaikkojen
sijoittuminen
•

Työpaikat ovat keskittyneet Keskustaan ja Ali-Keravalle.

•

Keskustassa on yhteensä 1531 työpaikkaa. Koko Keravalla on 7185
työpaikkaa.

•

Asemanseudun
työpaikoista valtaosa
sijoittuu Keskustan
Kehän sisäpuolelle
kävelykadun tuntumaan,
kävelymatkan päähän
Asemakeskuksesta.

Asemakeskus

Lähde: Tilastokeskus ruututietokanta 2020, Maanmittauslaitoksen taustakarttasarja
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Väestönkasvun ja ostovoiman
muutokset
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Kerava ja lähialueet

Väestönkasvu
2017-2019
•

Vuosien 2017 ja 2019 välillä väestön kasvu oli
positiivista pääosissa Keravaa.

•

Oheisessa kartassa on esitetty väkimäärän
muutos Tilastokeskuksen 250m x 250m
Ruututietokantojen 2018 ja 2020 välillä.

•

Myös Järvenpään keskustassa väestönkasvu on
ollut voimakasta.

•

Keravan ja Sipoon väestönkasvu on ollut
KUUMA-kuntien kärkipäässä vuonna 2019.
Vuosien 2016 ja 2018 välillä Sipoon
pohjoisosien väestönkasvu on keskittynyt
Nikkilään

•

Tuusulassa väestö on kasvanut Vantaan rajan
tuntumassa Riihikalliossa ja Sulassa sekä
Keravan keskustan lähettyvillä Mattilassa,
mutta muualla väkimäärä on pääosin
pienentynyt. Tuusulan tuleva väestönkasvu
keskittyy Rykmentinpuiston alueelle Keravan
rajan tuntumaan.

Väkiluvun muutos
tilastoruuduittain
31.12.2017-31.12.2019

Lähteet: Tilastokeskuksen ruututietokannat 2018 ja 2020, taustakartta Maanmittauslaitos

Colliers
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Väestöennuste
Väestöennusteet
50000
43722

45000
40000

37 105

38764

45533
39078

35000
30000

• Keravan kaupungin väestöennusteen mukaan Keravalla
on vuonna 2035 lähes 44 000 asukasta ja vuonna 2040 on
ylitetty 45 000 asukkaan raja.
• Tilastokeskuksen väestöennuste on väestönkasvun
suhteen maltillisempi, ja sen mukaan väkiluku jää 39 000
asukkaan tienoille. Tilastokeskuksen väestöennuste ei ota
huomioon taloudellisten, sosiaalisten tai yhteiskunta- ja
aluepoliittisten päätösten vaikutusta väestönkehitykseen.
• Verrattuna 2018 tehtyyn selvitykseen Tilastokeskuksen
vuoden 2020 arvio väestönkasvusta on aiempaa
pienempi ja Keravan oma tavoite hieman suurempi.

25000
20000

Keravan oma ennuste
Toteutunut väestönkasvu

Tilastokeskus väestöennuste

→ Keravan väkiluvun kasvu luo hyvät edellytykset keskustan
kaupalliselle kehittämiselle ja asemakeskukselle.

Colliers
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Keravan väestönkasvuennuste alueittain
2021-2040
Kaikki yhteensä
Kaleva
Kurkela
Viro
Kilta
Sompio
Keskusta
Lapila
Ahjo
Savio
Kannisto
Ylikerava
Päivölä
Kaskela
Länsi-Jaakkola
Itä-Jaakkola
Alikerava
Sorsakorpi
Jokivarsi
Muut

7850
-571
92
-1129
53
310
1593
-40
1469
201
257
3340
254
574
1005
300
-73
182
3
30

Lähde: Keravan kaupunki 14.4.2021

Ajanjaksolla 2021-2040 Keravan väestönkasvusta 94% kohdistuu uusien kehityshankkeiden keskustan, Ylikeravan,
Länsi-Jaakkolan ja Ahjon alueille. Nämä alueet sijaitsevat keskustan vaikutuspiirissä sijaintinsa ja kulkuyhteyksiensä
puolesta ja niistä kaikista voidaan olettaa kohdistuvan liikennettä Keravan asemalle. Samalla ajanjaksolla väestö
pienenee eniten Viron ja Kalevan alueilla, jotka sijaitsevat keskustasta luoteeseen.

Keravan väestönkasvuennuste alueittain vuoteen 2040 mennessä
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
-500
-1000
-1500
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Keravan väestönkasvuennuste alueittain 20212040
• Ajanjaksolla 2021-2040 Keravan väestö kasvaa uusien
kehityshankkeiden myötä yhteensä 7850 asukkaalla, josta 94 %
(7407) tulee kohdistumaan keskustan, Ylikeravan, LänsiJaakkolan ja Ahjon alueille. Ylikeravan alueelle sijoittuvat
Asuntomessut vuonna 2024.

Ylikerava
+3340
Ahjo
+1469
Keskusta
+1593
Länsi-Jaakkola
+1005

• Kaikki kasvavat alueet sijaitsevat keskustan vaikutuspiirissä
sijaintinsa ja kulkuyhteyksiensä puolesta, mistä syystä näiltä
kaikilta alueilta on mahdollista houkutella uusia asiakkaita
Keravan keskustan ja asemanseudun kaupoille ja palveluille.

Colliers
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Väestöennuste ja -rakenne, Keravan keskusta
Keravan keskustan alueen väestö
ikäryhmittäin 2021

Keravan keskustassa on 1945 asukasta vuonna 2021. Keravan
kaupungin väestöennusteen mukaan keskustan alueen väkiluku kasvaa
vuoteen 2040 mennessä 1593 asukkaalla. Tästä väestönkasvusta 82%
tapahtuu jo vuoteen 2030 mennessä.

0-2
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4-7
13-15

Vuoteen 2040 mennessä keskustassa asuvien työikäisten määrän
odotetaan kasvavan nykyisestä 960 asukkaalla, jolloin työikäisten osuus
kaikista keskustassa asuvista tulee olemaan 53 % (+6 %).
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Väestöennuste ja -rakenne, Kerava yhteensä
Keravalla on 37 683 asukasta vuonna 2021. Keravan kaupungin
väestöennusteen mukaan keskustan alueen väkiluku kasvaa vuoteen
2040 mennessä 7850 asukkaalla.

Keravan väestö ikäryhmittäin 2021
0-2
3-6

Vuoteen 2040 mennessä Keravalla asuvien työikäisten määrän odotetaan
kasvavan nykyisestä 4331 asukkaalla. Työikäisten osuus Keravan väestöstä
tulee olemaan 53 % (+1 %).
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3
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Kerava ja lähialueet

Ostovoiman muutokset

• Keravalaisten ostovoima on noussut kahden vuoden takaisesta,
mutta niin myös muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta
vertailukuntien.

• Koko maan tasoon verrattuna keravalaisten ostovoima on hyvällä
tasolla.
• Tuusulassa ostovoima henkilöä kohden on kasvanut mutta
kokonaisostovoima on laskenut vuosien 2016 ja 2018 välillä.
Järvenpäässä taas ostovoimakertymä on kasvanut lähes 100
miljoonalla eurolla.
Ostovoimakertymä 2018 (€)

Muutos 2016-2018
(€)

Kerava

698 700 000

726 300 000

+27 600 000

Järvenpää

755 000 000

854 100 000

+99 100 000

Tuusula

865 000 000

863 200 000

-1 800 000

Lähde: Tilastokeskus Paavo-postinumeroittainen aineisto 2018 ja 2020

Kauniainen

49413

Espoo

• Keravan ympäryskuntien ostovoima on kasvanut samassa
suhteessa Keravan kanssa.

Ostovoimakertymä 2016 (€)

Ostovoima/asukas

31841

Kirkkonummi

29967

Sipoo

29739

Tuusula

28860

Nurmijärvi

28777

Helsinki

28706

Porvoo

26654

Järvenpää

26280

Vantaa

26019

Kerava

25774

Mäntsälä

25766

Hyvinkää

24325

KOKO MAA

24604
0
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ostovoima/asukas 2016

30000

40000

ostovoima/asukas 2018

50000

60000

Colliers

Liiketilamarkkinan ja kaupan
toimintaympäristön muutos yleisesti
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Muuttuva toimintaympäristö, 1/2

Kaupan toimintaympäristö

•

Viime vuosina kauppa on monikanavaistunut voimakkaasti ja tätä kaupan rakennemuutosta on osaltaan kiihdyttänyt Covid-19 pandemia.
•

Covid-19 ja sen tuomat rajoitukset ovat monelta osin vaikuttaneet kaupan alan toimintaan ja hämärtänyt tulevaisuuden näkymiä. Monet toimijat
ovat kärsineet rajoituksista, toisaalta taas päivittäistavarakauppa on kasvanut vakaasti.

•

Päivittäistavarakaupat sekä päivittäisasiointiin liittyvät liikkeet ja palvelut ovat tärkeässä roolissa luoden luontaisesti tiheää asiointia ja vetovoimaa
myös niiden läheisyydessä sijaitseville toimijoille. Päivittäistavarakaupan erityispiirteenä on myös kanta-asiakkaiden suuri määrä.

•

Kahvila- ja ravintolatoimialan kehitys on ollut ennen koronapandemiaa voimakasta ja nopeampaa kuin esim. muissa pohjoismaissa keskimäärin.
Ihmiset syövät yhä enemmän kodin ulkopuolella.
•

Koronapandemia on vaikuttanut kahvila- ja ravintolatoimialan kehitykseen negatiivisesti lyhyellä aikavälillä, mutta toimiala palautunee nopeasti
pandemiarajoitusten hellittäessä.

•

Kaupan toimialoista muotikauppa on siirtynyt voimakkaimmin nettiin. Kodin elektroniikka ja vapaa-aika seuraavat perässä. Näiden toimialojen
liikepaikkaverkostot pienenevät, mikä näkyy erityisesti pienemmissä kaupallisissa keskittymissä.

•

Verkkokauppa on nykyisin osa kaupan alan arkea. Moni kaupan alan toimija on siirtynyt kokonaan verkkokauppaan eikä välttämättä enää palaa
kivijalkakauppaan. Sosiaalinen media viestintä- ja markkinointikanavana korostuu kaikilla kaupan toimijoilla.

•

Nettikaupan pakettien nouto- ja palautuspisteiden sijainti osin ohjaa kivijalkakaupan asiakasvirtoja.

•

Väestö vanhenee. Yksinasuvien määrä kasvaa.

•

Palveluiden merkitys osana kivijalkakauppaa on korostunut kilpailu- ja vetovoimatekijänä. Asioinnin helppous, vastuullisuus ja turvallisuus yhä
suurempina kilpailutekijöinä.

•

Kansainvälistymisen, globalisaation ja halpatuotannon vastakohtana on erityisesti Covid-pandemian myötä korostunut paikallisuus ja erottautuminen
laadulla.

Colliers
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Muuttuva toimintaympäristö, 2/2
Pelkkä kauppa tai palvelu ei enää riitä.
Kaupan monikanavaistuessa saavutettavuus
kaikilla liikkumismuodoilla, asioinnin helppous
sekä vastuullisuus korostuvat
menestystekijöinä.

Liiketilamarkkina
•

Saavutettavuus kaikilla liikkumisvälineillä korostuu liiketilojen kysynnässä
yhä enemmän.

•

Elävän kaupunkikeskustan ylläpitämisessä (torit, ulkoalueet, julkiset tilat)
tulee kiinnittää huomiota erityisesti saavutettavuuteen sekä sosiaalisten
kohtaamispaikkojen luomiseen.

•

Muotikaupan ja muun erikoiskaupan liiketilakysyntä pienemmissä kaupunkija kauppakeskittymissä tulee vähenemään näiden toimialojen
liikepaikkaverkostojen pienentyessä, liiketoiminnan siirtyessä osin nettiin.

•

Liiketilojen erityisvaatimukset muuttuvat kaupan monikanavaistumisen
myötä ja kaupan toimialajakauman muuttuessa. Vanhenevat
kaupunkikeskustan rakennukset eivät välttämättä pysty vastaamaan kaupan
konseptien nykyvaatimuksiin. Perinteisten myymälöiden tilantarve on
muuttunut; Logistiikkatilojen kysyntä on kasvussa.

•

Julkisten palveluiden tuominen kaupallisten keskittymien yhteyteen on
yleistynyt. Suomen kauppakeskuksista löytyy menestyksekkäitä ja
kansainvälisesti edistyksellisiä toteutuksia terveyspalveluiden, kirjastojen ja
muiden julkisten palveluiden keskittämisestä kaupan toimijoiden
läheisyyteen.

•

Co-working tilat, nuorisotilat ja seurakuntien kerhotilat osana kaupan
keskittymän lähellä lisäävät yhteisöllisyyttä ja asiakkaiden sitoutumista.

Colliers
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Liiketilamarkkinaan vaikuttavat trendit

Moni asia onnistuu nykyään
kotisohvaltakin…
• Esim. lääkärin vastaanotto onnistuu digiklinikalla, reseptin
saa omakantaan ja lääkkeet voi ostaa apteekin
verkkokaupasta
• Pankkiasiointi siirtynyt lähes täysin verkkoon
• Kirjojen lukeminen täydentynyt äänikirjoilla ja e-kirjoilla
• Postissa asiointi siirtynyt pakettiautomaatteihin ja lähikaupan
kassalle
• Moni tavara on siirtynyt jo verkkoon merkittävässä määrin
• Tarjonnan ja hintojen vertailu tehdään netissä
• Joukkoliikenteen liput ja reittioppaat löytyvät sovelluksesta,
h po v äh m ä ”m
v ”

…toisaalta digitaalisuus
mahdollistaa brändin vahvistamisen
ja asiakasvuorovaikutuksen
• Digitalisaatio vaikuttaa kuluttajien päätöksentekoon ja tuo
valinnanvapautta
• Uudet mahdollisuudet kerätä dataa asiakaskäyttäytymisestä.
• Bränditarinan levittämisen monet mahdollisuudet
• Keskustelupalstat, somekanavat asiakasvuorovaikutuksessa
• Palvelu 24/7/365
• Sosiaalinen media on voimakkaassa roolissa
markkinoinnissa. Ilmiönä puskaradiot ja epäviralliset
yhteisöt.
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Liikkeiden pinta-alajakauma toimialoittain
Suomen kauppakeskuksissa
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Liikkeiden pinta-alajakauman muutos toimialoittain 2016-2021*
3,0%

Julkiset palvelut
Kaupalliset

3,8%
9,0%

3,6%

Pukeutuminen

25,3%

5,4%

Muut liikkeet

Muoti ja asusteet

20,9%

erikoisliikkeet
Tavaratalot
Kauneuden ja

Tavaratalot

2016

Kauneus ja terveys

Vapaa-aika

18,1%

2,5%

Muut

9,3%
11.3%

liikevaihtoa

palvelut

Kaupalliset
palvelut

Palvelut ilman

Päivittäistavara-

9,8%

terveyden tuotteet

2021

4,3%

16%

Kauneus- ja
hyvinvointipalvelut

Päivittäistavarat

Vapaa-aika

myymälät
Sisustaminen ja

7,2%

Kahvilat ja
ravintolat

kodin tarvikkeet

9,2%

8,7%

Kahvilat ja

Viihde- ja vapaaajanpalvelut

ravintolat
Sisustaminen ja
kodin tarvikkeet

•
•
Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys ja KTI
*Toimialaluokitus muuttunut 2019

Kauppakeskuksissa erilaisten palveluiden osuus on kasvanut selvästi. Myös ravintoloiden
osuus on hieman kasvanut.
Muodin ja tavaratalojen osuus on pienentynyt. Sama trendi on yleistettävissä kaikkiin
liiketiloihin.

11%

6,4%

8%

2,8%

5,4%
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Keravan keskustan kaupallinen
mitoitus sekä kaupan ja palveluiden
konseptien kehityspotentiaali
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Keravan keskustan
nykytilanne
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Verrattuna selvitykseen 2018

•

Kauppakeskus Karuselli on auennut vuonna 2018.

•

Kävelykadun länsipäädyn tyhjentyneen K-supermarketin
kiinteistön tilalle on rakennettu asuntoja.

•

RAY ja Lindex ovat muuttaneet kävelykadun kivijalasta
Kauppakeskus Karuselliin

•

Hesburger on muuttanut kävelykadulta Citymarketin
yhteyteen.

•

Kävelykadun varrella muutamia tyhjiä liiketiloja entisen
Anttilan ja S-marketin lisäksi.

→ Suurin yksittäinen muutos vuoden 2018 selvityksen jälkeen on
Kauppakeskus Karusellin avautuminen.
→ Kaupallinen painopiste on siirtynyt idästä Karusellin myötä
takaisin lähemmäs Kauppakadun ja Paasikivenkadun
risteystä.
→ Ketjuliikkeet ovat siirtyneet kivijalasta Karuselliin, Prismaan ja
Citymarketiin, jossa on tarjolla modernia liiketilaa.
→ Tyhjillä liiketiloilla on negatiivinen vaikutus keskustan
elävyyteen.

Muutokset
2018-2021

30
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Kauppakeskus Karuselli
Kauppakeskus
avattiin 11/2018

1,2 milj.
Kävijää (2020)

160
auto160
autopaikkaa
hallissa
paikkaa
hallissa

Vuokrattavaa liiketilaa
5091 m2

1,8 %

3,6 %

2,7 %

13,1 m j €
(2020)

Sijainti keskustassa
Kauppakaarella

Muoti ja asusteet

17,4 %

4,9 %

26,5 %

Myy

1,5 %
6,5 %

Kauneuden ja terveyden
tuotteet
Sisustaminen ja kodin
tarvikkeet
Vapaa-aika

Päivittäistavarat
Kahvilat ja ravintolat
Kauneus- ja hyvinvointipalvelut

Kaupalliset palvelut
35,1 %

Viihde- ja vapaa-ajan palvelut

•
•
•

Karuselli on tuonut keskustaan lisää modernia
liiketilaa.
Keskustan ketjutoimijat ovat keskittyneet
Karuselliin.
Karusellissa on keskimääräistä suurempi osuus
kahviloita ja ravintoloita, mutta keskiarvoa
vähemmän palveluita.

Lähde: Suomen kauppakeskusyhdistys, Kauppakeskukset 2021
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Keravan kaupallinen mitoitus,
Nykytilanne
• Keravan liiketilatarjonta ei ole muuttunut merkittävästi Colliersin vuonna
2018 tekemän selvityksen mukaisesta liiketilojen kokonaispinta-ala-arviosta,
joka oli noin 52 500 k-m2.
Liiketilat 2021*
Päivittäistavarat
Tilaa vaativa kauppa
Muu erikoiskauppa
Kahvilat ja ravintolat
Muut palvelut
Muut liiketilat
Yhteensä

NYKYTILANNE
Liiketilat keskusta

k-m2
14 000
3 000
22 100
4 500
8 400
500
52 500

• Liiketiloista noin 45 500 k-m2 sijoittuu keskustaan ja noin 7 000 k-m2
keskustan ulkopuolelle.
• Keskustan liiketilojen toimialajakaumasta 25% on päivittäistavarakauppaa,
47% erikoiskauppaa, 10% kahviloita ja ravintoloita ja 18% palveluita.
PT

k-m2

Osuus

11 600

25 %

0

0%

Muu erikoiskauppa

21 500

47 %

Kahvilat ja ravintolat

4 400

10 %

Muut palvelut

8 000

18 %

Muut liiketilat

0

0%

45 500

100 %

Päivittäistavara
Tilaa vaativa kauppa

Yhteensä

*Lähde: Uudenmaan liitto 2013 ja Colliers 2018

NYKYTILANNE
Keskustan ulkopuolella
Päivittäistavara
Tilaa vaativa kauppa
Muu erikoiskauppa
Kahvilat ja ravintolat
Muut palvelut
Muut liiketilat
Yhteensä

k-m2
2 400
3 000
600
100
400
500
7 000

Osuus
34 %
43 %
9%
1%
6%
7%
100 %

Palvelut
8 000 k-m2,
18 %
Kahvilat / Ravintolat
4 400 k-m2, 10 %

PT
11 600 k-m2,
25 %

Erikoiskauppa
21 500 k-m2, 47 %
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Keravan keskustan kaupan ja palveluiden
konseptien kehitysmalli
•

Keskustaan on suunnitteilla käynnissä olevien kehityshankkeiden myötä kävelykadun tuntumaan
uutta modernia liiketilaa asuinrakennusten alakerroksiin yhteensä 1250 k-m2. Asemakeskukseen on
suunniteltu 2700 k-m2 uutta modernia liiketilaa ja 1950 k-m2 toimitilaa.

•

Asemakeskuksen 1. kerrokseen suunniteltavat päivittäistavarakaupan tilat ja 2. kerrokseen
suunniteltavat palveluliiketilat (kuntokeskus, terveyspalvelut) vahvistaisivat koko alueen elinvoimaa.

•

Kävelykadun alueen elinvoimaa voidaan vahvistaa suunnittelemalla käynnissä olevien
kehityshankkeiden 1. kerrokseen modernia liiketilaa palveluille (erityisesti kauneuden ja terveyden
palvelut, julkiset palvelut) sekä kahviloille ja ravintoloille.

•

Jo olemassa olevien liiketilojen aktiivinen kehittäminen vastaamaan kaupan ja palveluiden
muuttunutta rakennetta ja nykytarpeita on edellytys liiketilojen kysynnälle jatkossa.

•

Uusi laskennallinen arvio Keravan keskustan liiketilojen kokonaispinta-alasta on 51 400 k-m2.
TAVOITETILANNE
Liiketilat keskusta
Päivittäistavara
Tilaa vaativa kauppa
Muu erikoiskauppa
Kahvilat ja ravintolat
Muut palvelut
Muut liiketilat
Yhteensä

k-m2 Osuus
14 150
28 %
0
0%
21 500
42 %
4 950
10 %
10 800
21 %
0
0%
51 400
100 %

Palvelut
PT
10 800 k-m2, 14 150 k-m2,
21 %
28%
Kahvilat / Ravintolat
4 950 k-m2,
10 %
Erikoiskauppa
21 600 k-m2,
42 %

Lisäys
Kommentti
2 550 Uusi päivittäistavarakauppa Asemakeskukseen
0 Ei lisäyksiä keskustaan
0 Ei lisäyksiä keskustaan
550 Lisäys kävelykadun ympäristöön ja uusi kahvila asemakeskukseen
2 800 Kuntokeskus ja terveysasema asemakeskukseen, kauneuden ja terveyden palveluita keskustaan
0 Ei lisäyksiä keskustaan
5 900
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Keravan kaupallinen mitoitus: tavoitetilanne
• Liiketilan lisätarvetta arvioitiin vertaamalla sekä väestönkasvua että ostovoiman ja
kulutuksen kasvua.

• Ostovoiman ja kulutuksen kasvu on laskettu vuonna 2018 laadituissa
ennusteissa melko optimistisella kertoimella. Nyt päivitetyissä ennusteissa
on käytetty maltillisempaa kasvukerrointa ostovoiman kasvulle (keskimäärin
1,3% vuosittain, painottuen ravintoloihin).

• Vuoden 2018 selvityksessä arvioitiin Uudenmaan liiton palveluverkkoselvityksen
avulla, että Keravan laskennallinen liiketilan lisätarve vuonna 2030 on
76 000 m2. Arviot perustuvat väestönkasvuun, jonka perusteella Keravan väkiluku
olisi 42 370 vuonna 2030.

• Päivitetyissä väestönkasvun ennusteissa käytettiin kahta skenaariota:
Tilastokeskuksen ja Keravan kaupungin omaa väestöennustetta.

• Tämän hetken väestöennusteiden mukaan Keravan väkiluku jää vuonna 2030
hieman alhaisemmaksi, 41 790:een asukkaaseen.

• Lisäksi liiketilan lisätarvetta vertailtiin yksinomaan väestönkasvuun
pohjautuen sekä myös kulutuksen ja ostovoiman kasvu huomioon ottaen.

• Liiketilan lisätarpeella tarkoitetaan koko Keravan liiketilatarvetta, josta osa sijoittuu
keskustan ulkopuolelle. Keskustahakuinen erikoiskauppa sijoittunee pääosin
keskustaan ja sen lähistölle.

Tarve
(k-m2)
Toimiala

2020

• Todennäköisin liiketilan lisätarve sijoittuu skenaarioiden ääripäiden välille.

Tarve (k-m2) vuonna 2040 eri skenaarioilla
Pelkkä väestönkasvu
1) Tilastokeskus

Laskennallinen lisätarve

Myös kulutuksen kasvu

2) Kaupungin oma 3) Tilastokeskus

4) Kaupungin oma

2019-2040 (k-m2)
1)

2)

3)

4)

PT-kauppa
Keskustaerikoiskauppa

18 100

19 100

22 300

24 800

28 800

1 000

4 100

6 600

10 700

44 500

46 900

54 700

60 800

70 800

2 400

10 100

16 200

26 300

Ravintolat

17 000

18 000

20 900

30 000

35 000

900

3 900

13 000

18 000

Yhteensä

79 700

84 000

97 800

115 600

134 600

4 200

18 100

35 800

54 900

Lähteet: Väestöennusteet: Keravan kaupunki, TIlastokeskus,; Kulutus ja ostovoima: Tuomas Santasalo
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Keravan kaupallinen mitoitus: tavoitetilanne
• Viimeisen vuoden aikana erikoiskauppa on kokenut voimakkaan ja nopean muutoksen. Nettikaupan markkinaosuuden kasvaessa erityisesti
keskustaerikoiskaupan liiketilan kysynnän ennustetaan tulevina vuosina vähenevän nykyisestä.
• Osa erityisesti erikoiskaupan ostovoimasta ja kulutuksesta kohdistuu myös Keravan ulkopuolelle, mm. pääkaupunkiseudulle.
• Jotta Keravan kaupunki pystyy suunnitteilla olevien aluekehitys- ja asuinkorttelihankkeiden myötä turvaamaan monipuoliset palvelut ja lähiasioinnin
uusille asukkaille, suositellaan noudattamaan Keravan kaupungin omaan väestöennusteeseen pohjautuvaa laskennallista liiketilan lisätarvetta, joka
on 18 100 k-m2.
• Laskennallisesta liiketilan lisätarpeesta 5 900 k-m2 suositellaan sijoitettavaksi keskustaan, ja 12 200 k-m2 keskustan ulkopuolelle.

• Keskustan ulkopuolelle sijoittuvasta liiketilan lisätarve jakaantuu pääasiassa tilaa vievään kauppaan ja kasvavissa kaupunginosissa täydentyvään
pt-kauppaan.

Tarve
(k-m2)
Toimiala

2020

Tarve (k-m2) vuonna 2040 eri skenaarioilla
Pelkkä väestönkasvu
1) Tilastokeskus

Laskennallinen lisätarve

Myös kulutuksen kasvu

2) Kaupungin oma 3) Tilastokeskus

4) Kaupungin oma

2019-2040 (k-m2)
1)

2)

3)

4)

PT-kauppa
Keskustaerikoiskauppa

18 100

19 100

22 300

24 800

28 800

1 000

4 100

6 600

10 700

44 500

46 900

54 700

60 800

70 800

2 400

10 100

16 200

26 300

Ravintolat

17 000

18 000

20 900

30 000

35 000

900

3 900

13 000

18 000

Yhteensä

79 700

84 000

97 800

115 600

134 600

4 200

18 100

35 800

54 900

Lähteet: Väestöennusteet: Keravan kaupunki, TIlastokeskus,; Kulutus ja ostovoima: Tuomas Santasalo
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Keravan keskustan
tavoitetilanne
•

Asemakeskuksen myötä Keravan kaupallinen painopiste liikkuu hieman
pohjoiseen.

•

Aseman ja Kauppakaaren välisen akselin vahvistaminen kaupallisesti
sitoisi Asemakeskuksen tiukemmin osaksi keskustan kaupallista
kokonaisuutta.

•

Kaupallinen keskusta muodostuu kolmikulmaisen akselin ympärille,
joiden päädyissä on ankkurit Karuselli, Prisma ja Asemakeskus

•

Asemakeskus tukee Kauppakaaren erikoiskauppaa ja palvelee aseman
käyttäjiä päivittäisasioinnissa.

36

Asemakeskus
2 700 lt-km2

Kaupungintalo

Karuselli

Keskustan Ankkuritoimija

Kauppakaari 1

Pienliikkeet ja kahvilat. Liiketilojen uudistaminen
ajanmukaisiksi vähitellen.
Kehityshanke. Asumista ja modernia
liiketilaa kivijalassa.

Prisma

Kehityspotentiaali. Esim. asumista ja
kivijalan liiketiloja.
Citymarket

Colliers
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Liikemix: nykytilanne ja tavoitetilanne
•

Kävelykeskustan alueella kaupan ja palvelujen sekä kahviloiden ja ravintoloiden säilyminen katutason liiketiloissa on keskustan elinvoiman edellytys.

•

Uusi päivittäistavarakauppa ja päivittäisasiointiin liittyvät palvelut aseman välittömässä yhteydessä, suunnitellussa laajuudessa, vahvistavat koko
Keravan vetovoimaa, tarjoten julkista työmatkaliikennettä käyttäville paremmat palvelut.

•

Aseman ja kävelykeskustan välisellä vyöhykkeellä tulee katutason liiketiloja kehittää vastaamaan nykyisiin kaupan ja palveluiden konseptien
tilavaatimuksiin, jolloin kaupallinen alue ulottuu asemalta luontevasti kävelykeskustaan saakka.

•

Aseman läheisyydessä olevien liikekiinteistöjen kehittäminen tulee olemaan joka tapauksessa edellytys niiden vetovoiman säilymiselle, riippumatta
asemakeskushankkeesta.

•

Uutta liiketilaa kannattaa suunnitella keskustan alueella lähinnä uudelle päivittäistavarakaupalle ja keravalaisten päivittäisasiointia vahvistaviin
palveluihin.

•

Mikäli Asemakeskukseen ei tule merkittäviä määriä erikoiskauppaa, Asemakeskus tukee koko keskustan kaupallista vetovoimaa.

•

Väestönkasvu tuo edellytykset päivittäistavarakaupan maltilliselle lisäämiselle keskustassa.

•

Keravan aseman käyttäjämäärissä on jo nykyisellään potentiaalia maltilliselle päivittäistavarakaupan lisäämiselle aseman yhteyteen.

•

Kaikissa uusissa keskustan hankkeissa katutason yläpuolisiin kerroksiin kannattaa suunnitella pääosin uusia asuntoja. Uudet asunnot lisäävät osaltaan
koko keskustan kaupallista vetovoimaa.

•

Pysäköinnin maksuttomuuden merkitys korostuu jatkossa.

Colliers

Asemakeskuksen rakentamisen
vaikutuksen arviointi lähiympäristön
kiinteistöjen arvoon
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Lähikiinteistöjen arvojen muutostekijöitä

Arvonmuutoksen suuruus, arvioita

• Tässä työssä on laskettu arvioita Asemakeskuksen
lähikiinteistöjen arvonmuutoksesta. Luvut
perustuvat oletuksiin ja yleisiin suuntaviivoihin
todennäköisestä kehityskulusta ja antavat yleistetyn
arvion arvonmuutoksesta.
• Tarkkoja laskelmia varten oleellisia lähtötietoja
lähiseudun kaupallisten kiinteistöjen arvonmuutosta
arvioitaessa olisivat:
• tieto nykyisistä vuokrista/m2/kk
• tieto nykyisten vuokrasopimusten maturiteeteista
• tieto kiinteistöjen hoitokustannuksista
• Lähikiinteistöjen arvon kannalta on oleellista,
millaista liiketoimintaa Asemakeskukseen tulee.
Päivittäistavarakauppa vahvistaisi koko alueen
elinvoimaa ja vaikuttaisi positiivisesti myös
lähikiinteistöihin.
• Jos kaupallinen toiminta on samanlaista
pienkauppaa kuin naapureissa tälläkin hetkellä, olisi
arvonmuutos todennäköisesti negatiivinen, etenkin
jos uudiskohteessa vuokrataso olisi
markkinavuokrien suuruinen (n. 13-15 euroa/m2/kk).
Esimerkkilaskelma
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Executive Summary

Arvonmuutoksen
laskeminen

Arvonmuutos hyvän kehityksen johdosta
• Sijoittajan tuottovaatimus kiinteistölle laskee mikäli kehitys
alueella on positiivista. Tuottovaatimus nousee mikäli
sijoituksen riskit kasvavat esimerkiksi epävarmuuden,
vajaakäytön ja uuden kilpailun johdosta.
•
•

Sijoittajan tuottovaatimus = nettokassavirta/kiinteistön arvo%.
Arvioitu tuottovaatimus aseman alueella tällä hetkellä noin 8,5 %.
Tuottovaatimus
(arvio)

Vaikutus kiinteistön arvoon

Nykytilanne

8,5 %

Hyvä kehitys

8,0 %

8,5 – 8,0 = 0,5/8,5 = 6 %

Epävarma tilanne

9,0 %

8,5 – 9,0 = -0,5 /8,5 = -6 %.

Arvonmuutos vuokratason muutoksen tai
vuokrasopimusten pituuden muuttumisen johdosta

• Arvonmuutos realisoituu vähitellen uusien
vuokrasopimuksien myötä
• Vuokratasojen muutosten vaikutuksia on esitetty oheisessa
taulukossa:
Vuokraarvio

Hoitokulu
(arvio)

Arvo (tuottovaatimus
8,5%)

Nykyinen
vuokrataso

13€/m2

4 €/m2/kk

13-4 = 9
9*12 = 108 €/v

Vuokrataso
nousee n. 10%

14,5€/m2

4

Vuokrataso
laskee n. 10%

11,7€/m2

4 €/m2/kk

€/m2/kk

→ arvo 1 270 €/m

Muutos-%

-

14,50 – 4,00 = 10,50
10,50*12 = 126 €/v

16,5 %

11,70- 4,00 = 7,7
7,7*12 = 92,40 €/v

-14,17 %

→ arvo 1 480 €/m2
→ arvo 1 090

€/m2

Tarkempien arvioiden laatiminen kiinteistöjen arvonmuutoksesta on mahdollista tarkempien lähtötietojen avulla.

Asemakeskuksen naapurikiinteistöjen
arvoon vaikuttavat tekijät
Johtopäätökset
Lähtökohta

BEWARE

Arvoa korottavat

Arvoa alentavat

▪ Monipuolisempi tarjonta tuo
lisää asiakkaita

▪ Liiketiloihin tulee selkeästi
kilpailevia yrityksiä lähiseudun
olemassa olevien liikkeiden
kanssa

▪ Alueen elinvoima lisääntyy
▪ Keravan kiinnostavuus
sijoittajien keskuudessa
paranee
▪ Uudet asukkaat tuovat lisää
ostovoimaa
▪ Liityntäpysäköinti on
helppoa ja tuo uusia
asiakkaita

▪ Naapurikiinteistöt eivät kykene
uudistumaan tilanteen
mukaisesti ja syntyy lisää
vajaakäyttöä
▪ Asemakeskus ei menesty ja
koko alue näivettyy
▪ Liityntäpysäköintipaikat eivät
houkuttele käyttäjiä
▪ Ilmaisen ja helpon
kadunvarsipysäköinnin
väheneminen karkottaa
asiakkaita

Colliers International

Uudet
mahdollisuudet
▪ Asemakeskus täydentää
kaikkia hyödyttävällä tavalla
koko alueen palveluja
▪ Uusi mahdollinen PTkauppa houkuttelee
asiakkaita tekemään
muutkin ostokset
Asemakeskuksen seudulla
▪ Alueen yritykset ja
kiinteisönomistajat löytävät
yhteistyön kautta uusia
markkinointikeinoja
▪ Asemakeskus vauhdittaa
myös lähikiinteistöjen
kehittymistä

▪ Yksiselitteistä vastausta
Asemakeskuksen vaikutuksesta
naapurikiinteistöjen arvoon ei ole

Uhat

▪ Jos mahdollisuudet toteutuvat,
naapurikiinteistöt hyötyvät
muutoksesta ja niiden arvo kohoaa

▪ Nykyiset liikekiinteistöt
tyytyvät tilanteeseen eivätkä
tee mitään toimintansa
kehittämiseksi

▪ Jos uhat toteutuvat, koko alueen
kiinnostavuus on uhattuna ja arvot
alenevat

▪ Ostovoima ei riitä alueen
kaikkien liikeyritysten
toiminnan jatkumiseen
▪ Asemakeskus ei kiinnosta
aseman kautta kulkevia
▪ Aseman kautta kulkevat ovat
pelkkiä kauttakulkijoita
▪ Asemakeskus on liian pieni
kyetäkseen muodostumaan
kiinnostavaksi asiointipaikaksi

▪ Asemakeskuksen liiketilojen
suhteellisen vähäinen määrä
vähentää vaikutuksia naapureihin,
niin positiivisessa kuin
negatiivisessakin mielessä
▪ Uusi PT-kauppa lisäisi alueen
aktiivisuutta, mikä todennäköisesti
parantaisi myös kaikkien
naapuriliiketilojenkin
menestymismahdollisuuksia
▪ Uudet palvelut (terveysasema,
kuntosali) lisäisivät asiakkaita

Colliers

Johtopäätökset
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Johtopäätökset
Keravan kaupallisen mitoituksen kasvulle on potentiaalia tulevina vuosina, huolimatta kaupan nopeasta ja voimakkaasta
rakennemuutoksesta
•Kaupallisessa kehityksessä tulee keskittyä erityisesti palvelemaan Keravalaisten päivittäisasiointia.
•Väestönkasvu ja suunnitteilla olevat kehityshankkeet, joissa valmistuu uusia asuntoja, tukevat kaupan mitoituksen maltillista kasvattamista.
•Keravan aseman kävijämäärät puoltavat kaupan sijoittumista aseman yhteyteen.
•Kaupallisen mitoituksen kasvattamisessa kannattaa keskittyä päivittäistavarakaupan sekä päivittäisasiointiin liittyvien palveluiden kasvattamiseen keskustassa.
•Julkisten palveluiden sijoittaminen kaupan läheisyyteen edesauttaa kasvattamaan kävijämääriä ja asiakastyytyväisyyttä.
•Kahviloita ja ravintoloita suositellaan lisättävän maltillisesti, yleisestä kysynnän kasvusta johtuen.
•Työssäkäyntialueena pääkaupunkiseudulla on suuri rooli Keravalla, josta syystä erikoiskaupan lisäämisen mahdollisuudet ovat rajalliset.
Keskustan kaupallinen vyöhyke muodostuu kolmikulmaisen akselin ympärille, joiden päädyissä on ankkurit Karuselli,
Prisma ja Asemakeskus
• Aseman ja Kauppakaaren välisen akselin vahvistaminen kaupallisesti sitoisi Asemakeskuksen tiukemmin osaksi keskustan kaupallista kokonaisuutta.
• Uutta liiketilaa kannattaa suunnitella keskustan alueella lähinnä uudelle päivittäistavarakaupalle ja Keravalaisten päivittäisasiointia vahvistaviin palveluihin.
• Keskustan uudet asuntorakentamishankkeet tiivistävät kaupunkirakennetta sekä kasvattavat kaupan ja palveluiden toimintaedellytyksiä.
• Liiketilat suositellaan sijoitettavaksi katutasoon (helppo saavutettavuus ja keskustan elävöittäminen).
• Myös olemassa olevia liikekiinteistöjä tulee kehittää aktiivisesti ja kävelykadun katutason kivijalkaliiketilojen tulee pystyä vastaamaan kaupan nykyisiä liiketilavaatimuksia.
• Keskeisessä roolissa ovat maksuttomat pysäköintipaikat keskustan alueella sekä liiketilojen saavutettavuus kävellen koko keskustan alueella. Maksuton pysäköinti ja
liityntäpysäköinti on keskustan liikkeiden ja palvelujen kilpailuetu.
Asemakeskushankkeeseen sijoittuva päivittäistavarakauppa kasvattaisi koko alueen vetovoimaa ja lähialueen
kiinteistöjen arvoa

•Keravan asema houkuttelee enemmän liityntäpysäköijiä ja joukkoliikenteen käyttäjiä, kun aseman yhteydessä olevat palvelut kehittyvät.
•Päivittäistavarakauppa katutasossa sekä palvelut, kuten kuntokeskus ja terveyspalvelut 2. kerroksessa kannustavat Keravalaisia keskittämään muutakin asiointiaan
asemanseudulle.
•Mikäli Asemakeskukseen ei tule merkittäviä määriä erikoiskauppaa, Asemakeskus tukee koko keskustan kaupallista vetovoimaa.
•Helppo ja mutkaton asiakas- ja liityntäpysäköinti tärkeää.
•Kun päivittäisasioinnin ja asumisen mahdollisuudet ovat monipuoliset ja laadukkaat, on hyvät edellytykset houkutella alueelle uusia asukkaita muilta paikkakunnilta.
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