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1. JOHDANTO 

1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet 

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvitys valmistui tammikuussa 2013 (Santasalo Ky, 

Kymenlaakson liitto, 14.1.2013). Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue on vahvis-

tettu ympäristöministeriössä 26.11.2014 ja perustuu osaltaan em. kaupan rakenne ja mitoitus –

selvitykseen. Ympäristöministeriön vahvistamispäätöksessä edellytetään, että vähittäiskaupan 

liiketilan lisätarpeen perusteena olevan ostovoiman kehitystä seurataan ja liiketilan lisätarvetta 

arvioidaan sen perusteella tarvittaessa uudelleen. Tämän työn tavoitteena on arvioida Kymen-

laakson kauppa ja merialue -maakuntakaavan ajantasaisuutta kaupan ratkaisun osalta. Maakun-

takaavan kaupan ratkaisu perustui asukkaiden ostovoimakehityksen lisäksi pitkälti venäläisten 

matkailijamäärien kasvuun, joten yksi tässä selvityksessä arvioitava keskeinen kysymys on venä-

läisten matkailijavirtojen kehitysnäkymät. 

 

Tämän selvityksen tarkastelualue, Kymenlaakson maakunta, on esitetty seuraavassa kuvassa 

(Kuva 1).  

 

 

Kuva 1 Tarkastelualue: Kymenlaakson maakunta 

 

Ramboll Finland Oy:ssä tämän selvityksen ovat laatineet KTM Tiina Kuokkanen ja KTM Eero Sal-

minen. Raportin on tarkistanut DI Pasi Rajala.  
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1.2 Vähittäiskaupan ohjaus Kymenlaakson maakuntakaavassa 

Seuraavalla kartalla (Kuva 2) on esitetty Kymenlaakson kauppa ja merialue –maakuntakaavan 

kaupan ratkaisu.   

 

Kuva 2 Kymenlaakson kauppa ja merialue –maakuntakaavan kaupan ratkaisu 

Keskustatoimintojen alueita maakuntakaavassa on osoitettu kaikkiaan yhdeksän C-merkinnällä. 

Keskustatoimintojen alueille voi sijoittua vähittäiskaupan suuryksiköitä tai vaikutuksiltaan niihin 

verrattavia kaupallisia palveluita. Suurimmille keskustatoimintojen alueille ei ole osoitettu vähit-

täiskaupan kokonaismitoitusta. Näitä  ovat Hamina, Kotkansaari, Karhula, Kouvola ja Kuusankos-

ki. Keskustatoimintojen kohdemerkinnällä on osoitettu Kausala, Myllykoski, Inkeroinen ja Virojo-

ki, ja niihin sijoitettavien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäiskerrosalaa on rajoitettu. Vähit-

täiskaupan suuryksiköiden yhteenlaskettu enimmäiskerrosala saa olla enintään 24 000 kem2 

Kausalassa, 20 000 kem2 Myllykoskella, 25 000 kem2 Inkeroisissa ja 15 000 Virojoella.  

 

(Keskustatoimintojen alue) 

(Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue) 

(Vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue) 

 

(Keskustatoimintojen kohdemerkintä) 

(Vähittäiskaupan suuryksikkö) 

(Tilaa vaativan kaupan keskittymä) 
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kma-aluemerkinnällä on osoitettu vähittäiskaupan kehittämisen kohdealueet, jotka yhdyskunta-

rakenteellisen sijaintinsa puolesta soveltuvat seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksi-

köiden sijoittamiseen. Alueita on osoitettu kaikkiaan kolme ja seudullisesti merkittävien vähittäis-

kaupan suuryksiköiden enimmäiskerrosalaa on rajoitettu. Merkinnällä on osoitettu Kotkan Jumal-

niemi, jonka yhteenlaskettu seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäis-

kerrosala saa olla korkeintaan 230 000 k-m2; Risteysalue Kouvolassa (ns. kauppakeskusalue) 

390 000 kem2 ja Summa Haminassa 120 000 kem2. Summan osalta on lisäksi tarkennettu, että 

alueelle saa sijoittaa päivittäistavarakauppaa enintään 5 000 kem2, millä on pyritty varmista-

maan Haminan keskustan päivittäistavarakauppojen kilpailukyky.  

 

kma-r-aluemerkintää on käytetty vain Vaalimalla Virolahdella ja merkinnällä osoitettaan seudulli-

sesti merkittävää vähittäiskaupan kohdealuetta, jolla on rajakaupan ominaispiirteitä. Vaalimaalle 

saa sijoittaa seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä enintään 100 000 kem2.  

 

km-kohdemerkinnällä on osoitettu seudullisesti merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköiden si-

joittamiseen soveltuvia, taajamarakenteeseen liittyviä alueita. Merkintää on käytetty Kotkan Su-

telassa ja Pyhtään Siltakylässä. Sutelan yhteenlaskettu seudullisesti merkittävien vähittäiskaupan 

suuryksiköiden enimmäiskerrosala saa olla korkeintaan 30 000 kem2 ja Siltakylässä 25 000 

kem2. Sutelassa merkinnän tarkoituksena on tukea E18 tien pohjoispuolella olemassa olevaa 

hypermarket-aluetta ja mahdollistetaan alueen pieni laajentuminen. Siltakylässä merkinnällä 

mahdollistetaan kaupan rakentuminen E18 tien varteen Siltakylän liittymän eteläpuolelle. Siltaky-

lässä on lisäksi rajoitettu päivittäistavarakaupan enimmäismitoitus 2 000 kem2:n.  

 

kmt-kohdemerkinnällä on osoitettu tilaa vaativan kaupan alueet. Merkinnän osoittamalle alueelle 

voidaan sijoittaa sellaista merkitykseltään seudullista vähittäiskauppaa, joka kaupan laatu huo-

mioon ottaen voi sijoittua keskusta-alueiden ulkopuolelle, kuten auto-, rauta-, huonekalu-, puu-

tarha- ja maatalouskauppaa. Merkintää on käytetty kolmessa kohteessa Kotkan Jylpyn alueella ja 

Keltakalliossa sekä Kouvolan Korjalassa. Tilaa vaativien seudullisesti merkittävien suuryksiköiden 

yhteenlaskettu enimmäiskerrosala saa olla enintään 50 000 kem2 Jylpyn alueella, 60 000 kem2 

Keltakalliossa ja 65 000 kem2 Korjalassa. Jylpyn alueella merkinnän tavoitteena on mahdollistaa 

alueen rakenteellisen muutoksen jatkuminen kaupan alueeksi: nykytilanteessa Jylpyn alue on 

työpaikka-aluetta, jossa sijaitsee tilaa vaativaa kauppaa. Keltakalliossa ja Korjalassa merkinnällä 

tuetaan nykyisten autokauppaan ja siihen liittyvien palveluiden kehittymistä alueilla.  

 

Lisäksi kma, km ja kmt –merkintöjen suunnittelumääräyksissä on todettu, että suuryksiköiden 

palvelutarjonnassa ja tarkemmassa sijoituksessa on varmistettava seudun palvelurakenteen ta-

sapainoinen kehittäminen. Lisäksi vähittäiskaupan suuryksikköjä kehitettäessä ja sijoitettaessa 

on varmistettava, etteivät ne heikennä mitoituksen tai ajoituksen suhteen palveluiden saavutet-

tavuutta keskustoissa ja muissa seudun osissa. 
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2. KAUPAN YLEISET MUUTOSTRENDIT 

2.1 Kaupan yleinen kehitys 

Suomen talous on viime vuodet ollut taantumassa, minkä seurauksena myös kuluttajien osto-

voiman kehitys on jäänyt ennakoitua heikommaksi. Tällä on ollut suorat vaikutukset vähittäis-

kaupan kasvuedellytyksiin, mikä näkyy myös Kymenlaaksossa toteutumatta jääneiden kaupan 

hankkeiden muodossa (ks. luku 3.4), vaikka niiden taustalla on muitakin muutostekijöitä, kuten 

alentuneet venäläisten matkailijoiden määrät. Suomen talous oli taantumassa jo Kymenlaakson 

kauppa ja merialue –maakuntakaavan valmistelun aikaan, mutta taantuman pitkittyminen edel-

leen on yksi merkittävimpiä kaupan kehitykseen vaikuttavia muutostekijöitä. Oheisessa kaavios-

sa (Kuva 3) on havainnollistettu vähittäiskaupan kehitystä liikevaihto- ja määräindeksin avulla. 

Kaaviossa indeksiluku 100 kuvaa vuoden 2010 tilannetta. Vähittäiskaupan liikevaihto on vuodes-

ta 2010 kasvanut jonkin verran: vuonna 2015 indeksi 108. Kun tarkastelusta poistetaan hintojen 

muutoksen vaikutus, on kaupan kasvu jäänyt määräindeksillä mitattuna lähes olemattomaksi: 

vuonna 2014 indeksi 102. Määräindeksistä havaitaan, että vähittäiskauppa ei ole käytännössä 

lainkaan kasvanut vuoden 2007 (indeksi 99,4) jälkeen, kun taas kasvu tätä edeltävällä ajanjak-

solla on ollut hyvin nopeaa. Pitkittyneen nollakasvun ja epävarman tulevaisuuden kehityksen 

vuoksi yleisesti kaupan palveluverkkoselvityksissä ostovoiman ja liiketilan tarpeelle arvioituja 

kasvulukuja voidaan pitää vain suuntaa-antavina, sillä tällä hetkellä karkeasti ainoa kaupan 

ostovoimaa lisäävä tekijä on väestönkasvu. Toisaalta on huomioitava myös toimialoittaiset 

erot kasvussa ja kasvupotentiaalissa; päivittäistavarakauppa on jatkanut tasaisesti kasvuaan 

taantumasta huolimatta lähinnä elintarvikkeiden hinnannousun takia vuoteen 2015 asti, kun taas 

erikoistavarakauppaan taantuma sekä kaupan rakennemuutos ja uudet jakelukanavat ovat vai-

kuttaneet voimakkaammin pienentäen sekä liikevaihtoa että kasvunäkymiä. Jäljempänä luvussa 

3.3 on käsitelty tarkemmin Kymenlaakson vähittäiskaupan liikevaihdon kehitystä ja poikkeaako 

se yleisestä vähittäiskaupan kehityksestä Suomessa.  

 

 

Kuva 3 Vähittäiskaupan liikevaihdon ja määrän kehitys Suomessa 2000-2015 

 

2.2 Kysynnän trendit 

Kaupan palveluiden kysyntään vaikuttavat erilaiset asiakkaiden kyvyissä, tarpeissa, arvoissa, 

elämäntilanteissa ja kiinnostuksen kohteissa tapahtuvat muutokset. Osa muutoksista on mitatta-

via, kuten väestön demografiassa tapahtuvat muutokset tai asukkaiden tulotason kehittyminen.  
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Kuten edellä on jo todettu, kaupan kysyntään vaikuttaa merkittävästi kuluttajien ostovoiman 

kehitys ja myös se, missä määrin ostovoima jatkossa suuntautuu kulutukseen ylipäänsä ja erityi-

sesti vähittäiskaupan palveluihin. Ostovoiman kehityksen taustalla on yleinen taloudellinen tilan-

ne ja tulevaisuuden näkymät, mitkä vaikuttavat esimerkiksi ihmisten palkkakehitykseen sekä 

työllisyyteen. Asukkaiden ostovoimasta kilpailevat vähittäiskaupan lisäksi myös monet muut ku-

lutuskohteet, kuten viihde ja vapaa-ajanpalvelut (esim. matkailu, harrastukset ja kulttuuri). Li-

säksi kulutuksen määrään vaikuttavat muissa merkittävissä kulutuskohteissa, kuten asumis- ja 

liikkumiskustannuksissa, tapahtuvat muutokset. 

 

Vähittäiskauppaan kohdistuvan kulutuksen muutosten lisäksi ostovoimaan vaikuttavat väestön 

määrässä tapahtuvat muutokset. Makrotasolla Suomessa väestön muuttoliike kohti suurimpia 

asutuskeskuksia on edelleen voimakkaasti jatkuva ilmiö. Paikallisemmalla mikrotasolla erityisesti 

suuremmilla kaupunkiseuduilla on ollut havaittavissa yhdyskuntarakenteen hajautumista, mikä 

on seurausta muuttuneista asumispreferensseistä; asumiseen on haluttu lisää väljyyttä, luonnon-

läheisyyttä ja rauhaa. Toisaalta liikkumismahdollisuudet ovat kasvaneet ja ihmisillä on ollut jat-

kuvasti yhä enemmän rahaa käytettävissään, mikä on mahdollistanut keskustojen ulkopuolelle 

muuttamisen ja taajamien laajentumisen. Viime vuosina kehitys on kuitenkin kääntynyt jälleen 

enemmän keskusta-alueita suosivaksi. Osa tästä kehityksestä on kuluttajien asumismieltymisen 

muutoksia, esimerkiksi seniorit muuttavat lähellä palveluita, osa taas seurausta taloudellisesta 

taantumasta. Asumisväljyyttä ei ole mahdollista välttämättä kasvattaa taantumassa. Asumismiel-

tymykset myös muuttuvat ns. urbaanin elämäntyylin arvostuksen noustessa. Keskustat eivät ole 

ainoastaan työssäkäynnin ja kulutuksen alueita, vaan niistä haetaan sosiaalisia kohtaamisia, kult-

tuurielämyksiä ja esimerkiksi kahvila- ja ravintolapalveluita Myös Kymenlaaksossa väestö keskit-

tyy keskusta-alueille ja vähenee haja-asutusalueilla (ks. luku 3.1.1), mikä vaikuttaa erityisesti 

haja-asutusalueilla heikentäen palveluiden toimintamahdollisuuksia.  

 

Merkittävimpiä sosiodemografisia ilmiöitä ovat väestön ikääntyminen, perhekoon pienentyminen 

ja yksinasuvien määrän kasvu. Väestön ikääntyminen ja suurten ikäluokkien eläköityminen vai-

kuttavat vähittäiskaupassa lyhyellä aikavälillä siihen, että entistä suuremmalla osalla väestöstä 

on entistä enemmän vapaa-aikaa, jota voidaan käyttää esimerkiksi viihteeseen, kulttuuriin ja 

harrastuksiin. Eläkkeellä työpaikan sijainti ei enää määrittele asuinpaikkaa, mikä voi mahdollistaa 

paluumuuttoa pienempiin keskuksiin tai ainakin lisätä merkittävästi vapaa-ajan asunnolla vietet-

tävää aikaa. Pidemmällä aikavälillä väestön ikääntyminen vaikuttaa tarpeeseen turvata kauppa-

palveluiden saavutettavuus ja esteettömyys. Väestön ikääntyminen on myös yksi Kymenlaaksos-

sa keskeisesti vaikuttava muutostekijä. Yli 65-vuotiaiden osuus on kasvanut merkittävästi ollen 

tällä hetkellä noin 25 prosenttia koko maakunnan väestöstä. Koko Suomen ikärakenteessa yli 65-

vuotiaiden osuus on noin 20 prosenttia. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrä vähenee, mi-

kä tuo haasteita maakunnan kehittymiselle.1  

 

Yksinasumisen lisääntyminen vaikuttaa esimerkiksi kestokulutushyödykkeiden kulutukseen. En-

tistä merkittävämpänä ilmiönä näkyy maahanmuutto ja sen tuoma monikulttuurisuus, millä on 

pitkällä tähtäimellä vaikutuksia esimerkiksi kaupan valikoimiin. Yhtä kaikki, kulutustottumukset 

eriytyvät toisaalta kuluttajien ja kulutustottumusten erilaistuessa, toisaalta kulutusmahdollisuuk-

sien monipuolistumisen ja kaupan sekä palveluiden tarjontaan syntyvien erilaisten konseptien 

myötä. 

 

Kaupalta odotetaan yhä enenevissä määrin perustarpeiden täyttämisen lisäksi elämyksiä vapaa-

aikaan. Kauppa toimii sosiaalisten kohtaamisten näyttämönä ja shoppailusta haetaan yhä enem-

män yhdessäoloa, nautintoa ja mukavaa ajanvietettä. Tämä on heijastunut palveluiden yhä mer-

kittävämpään rooliin kauppojen yhteydessä; ostosten teon lisäksi voidaan esimerkiksi mennä 

ravintolaan, käydä elokuvissa tai yöpyä hotellissa. Erityisesti erikoistavarakaupan ostoksia teh-

                                                
1 Ks. esim. http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/tilastot/indikaatori/Sivut/ind.aspx?ind=80011&th=800&pos=8#nogo, haettu 

5.4.2016.  
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däänkin enenevässä määrin muun vapaa-ajan vieton yhteydessä. Lisäksi myös myymälöiden 

sisälle tuodaan palveluita ja trendi näyttäisi tulevaisuudessa vahvistuvan. Kaupan tavoitteena on 

saada asiakas viihtymään ja viettämään mahdollisimman paljon aikaa myymälässä. Tämä voi 

tarkoittaa esimerkiksi päivittäistavarakaupassa sijaitsevaa ravintolaa, vaatekaupan alakerrassa 

sijaitsevaa baaria tai keittiötarvikeliikkeen järjestämää kokkauskurssia. Esimerkiksi kirjakaupat 

ovat yhä enemmän ajanviettopaikkoja kahviloineen ja lukunurkkauksineen. Tällöin kaupan tavoit-

teena ei olekaan pitää koko valikoimaa esillä vaan ainoastaan valikoitu osa – loput voidaan tilata 

lähetettäväksi asiakkaan kotiin keskusvarastolta.  

 

Ihmisten arvoissa tapahtuvat muutokset näkyvät myös kaupan kehityksessä. Kulutusta ei nähdä 

vain positiivisena tarpeiden tyydyttämisenä ja mielihyvän tuottajana, vaan yhä useammin siihen 

suhtaudutaan kriittisesti. Erilaiset yhteisölliset lainaus- ja kierrätyspalvelut ja myös kuluttajien 

välinen kauppa ovat varsinkin nuorempien sukupolvien suosiossa, vaikka toiminnan volyymi on 

toistaiseksi vielä pientä verrattuna vähittäiskaupan volyymiin. Vanhemmissa ikäluokissa tavaroi-

den kulutukseen suhtaudutaan usein jo vanhastaan epäilevämmin. Palveluiden kuluttaminen sen 

sijaan on nousussa. Varsinkin hyvinvointipalveluiden kysyntä kasvaa jatkuvasti. Ympäristötietoi-

suuden nousu taas voi vaikuttaa esimerkiksi henkilöauton käyttötottumuksiin ja kertakäyttöisten 

tai lyhytikäisten tuotteiden ostamisen vähentymiseen. Auton omistusta tai ajokorttia ei pidetä 

nykyään samanlaisina statussymboleina kuin ennen ja auton omistus onkin laskenut huomatta-

vasti nuorten perheiden keskuudessa esimerkiksi Saksassa ja Ruotsissa. Tästä on viitteitä myös 

Suomessa pääkaupunkiseudulla, mutta Kymenlaaksossa henkilöauton käyttö ei todennäköisesti 

vähene vielä lähivuosikymmeninä. Erityisesti haja-asutusalueilla, joissa väestöpohja vähenee, 

autoriippuvaisuus jopa kasvaa heikkenevien joukkoliikenneyhteyksien takia.  

 

2.3 Tarjonnan trendit 

Tarjonnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä sekä kaupan sijaintiin että valikoimiin liittyviä kysy-

myksiä. Tarjontaa muokkaamalla ja laajentamalla kauppa pyrkii vastaamaan liiketoiminnassaan 

kysynnässä tapahtuviin muutoksiin. Toisaalta tarjonnassa tapahtuvat muutokset ovat myös seu-

rausta kaupan pyrkimyksistä tehostaa toimintaansa ja hakea kilpailuetua suhteessa muihin toimi-

joihin. Myös teknologinen kehitys luo mahdollisuuksia uusille konsepteille ja edellytyksiä toimia 

uusia tai useita tarjontakanavia pitkin. Muutosten taustalla saattaa myös olla muita ulkoisia muu-

tosvoimia kuten poliittisen sääntelyn vaikutukset kaupan sijaintilogiikkaan tai tarjontaan. 

 

Poliittisena tarjontaa muokkaavana tekijänä tärkein on kaupan sijaintisääntely. Maankäyttö- ja 

rakennuslaki tiukentui vuonna 2011 ja muutos lisäsi kaupan sijainnin ohjauksen tarkkuustasoa ja 

kattavuutta, kun myös paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa otettiin ohjauksen piiriin. Muu-

toksen jälkeen myös kaupan suuryksiköiden eli yli 2 000 kerrosneliömetrin kokoisten myymälöi-

den sijoittumista ohjattiin entistä tarkemmin jo maakuntakaavatasolla. Muutoksen tavoitteena oli 

ohjata kauppa entistä enemmän sinne, mihin asukkaat ovat sijoittuneet. Kaupan ensisijaisia si-

jaintipaikkoja ovat keskusta-alueet, vaikkakin kaupan laatu huomioon ottaen myös muu sijainti-

paikka on mahdollinen. Muutokset tavoitteena oli tukea keskustojen elinvoimaisuutta ja turvata 

lähipalvelujen säilyminen. Vastaava trendi on olemassa myös muiden toimintojen ohjaamisessa, 

sillä entistä enemmän myös asuminen ja työpaikat pyritään ohjaamaan nykyisen yhdyskuntara-

kenteen yhteyteen tiivistämällä sitä. Erityistavoitteena on luoda edellytykset tehokkaalle ja kilpai-

lukykyiselle joukkoliikenteelle sekä kevyen liikenteen kulkutapaosuuden kasvulle. Teemaan liittyy 

ympäristötavoitteiden lisäksi muitakin yhdyskuntataloudellisia tavoitteita kuten julkisten palvelui-

den tehokkaampi järjestäminen ja infrastruktuurin ylläpidosta aiheutuvien kustannusten hillitse-

minen.  

Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistaminen ja normien purkaminen on yksi nykyisen halli-

tuksen kärkihankkeista. Tähän liittyvien lainsäädäntöhankkeiden tavoitteena on keventää vähit-

täiskaupan suuryksiköiden sijoittumisen ohjausta luopumalla kaupan laatuluokituksesta kaavoi-

tuksessa ja keventämällä suuryksikkösääntelyä keskustoissa mm. luopumalla kaupan suuryksi-
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köiden enimmäismitoituksesta keskustatoimintojen alueilla.2 On myös harkittu kaupan suuryksi-

kön kokorajan nostamista nykyisestä 2 000 kerrosneliömetristä. Kaupan ohjauksen alueidenkäyt-

töratkaisujen luonteeseen ja sisältöön voi aiheutua välillisiä muutoksia myös mahdollisesta kaa-

vamerkintäasetuksen ja siihen liittyvän ohjeistuksen muutoksista.   Kilpailu- ja kuluttajavirasto 

(KKV) onkin nostanut nimenomaan kaupan sijainnin sääntelyn ja kuntien tontinluovutusmenette-

lyt esille yhtenä toimivan kilpailun esteenä3. Monivaiheinen ja maankäytön suunnittelujärjestel-

män tuntemusta edellyttävä sijainnin ohjaus jo sinänsä suosii järjestelmän tuntevia vakiintuneita 

toimijoita. Kaupan sijainnin ohjauksella olisi pystyttävä tasapainottelemaan kilpailun ja elinkeino-

jen kehittymisen mahdollistavan väljän mitoituksen ja toisaalta yhdyskuntarakenteen tasapai-

noista kehittymistä tukevan sijainnin ohjaamisen välillä.  

 

Yhdyskuntarakenteen tiivistämisellä, kuntarakenteen muutoksilla ja julkisen palveluverkon tehos-

tamisella on vaikutuksensa myös kaupan palveluverkkoon. Kaupan painopiste siirtyy tehostus-

toimenpiteiden seurauksena tiivistyville ja kilpailukykyisimmille alueille jättäen reuna-alueet vä-

häisemmille investoinneille. Pienemmistä keskuksista katoavat julkiset palvelut saattavat aiheut-

taa kaupallekin paineita lopettaa toimintansa, koska alueelle asiointivirtoja tuovat muut palvelut 

katoavat.  

 

Muita kaupan sääntelyyn liittyviä poliittisia ja lainsäädännöllisiä tekijöitä ovat kaupan aukioloai-

koihin sekä alkoholin myyntiin liittyvät rajoitukset. Kaupan aukioloajat vapautettiin 1.1.2016 

alkaen, minkä seurauksena kaikilla kaupoilla on mahdollisuus itse määritellä aukioloaikansa. Au-

kioloaikojen vapautumisen myötä aikaisemmin pienemmillä kaupoilla (alle 400 m2) ollut kilpai-

luetu on aukioloaikojen suhteen poistunut. Aukioloaikojen vapautus tulee osaltaan vaikuttamaan 

kaupan konseptien kehitykseen. Lähimyymälät ovat tyypillisesti olleet alle 400 m2:n myymälöitä 

aukiololainsäädännön takia, mutta rajoituksen ja aukioloaikoihin liittyneen kilpailuedun poistues-

sa kaupalla on tältä osin vapaus kehittää konsepteja ja myymäläkokoja muista lähtökohdista 

käsin. Myös alkoholilainsäädäntöä koskevat muutostarpeet ovat olleet viime vuosina keskustelun 

aiheena; toisaalta on keskusteltu viinien tuomisesta ruokakauppoihin, toisaalta keskioluen siirtä-

misestä ruokakaupoista Alkoihin. Alkoholin myynti on kaupan toimintaedellytysten ja kilpailun 

kannalta keskeinen aihe, sillä Alkon sijoittuminen päivittäistavaramyymälän yhteyteen on merkit-

tävä kilpailuvaltti ja tuo arvioiden mukaan lähes 10 %:n lisäyksen myyntiin verrattuna myymä-

löihin, joiden yhteydessä ei ole Alkoa4. Keskioluen siirtämisellä Alkoon olisi vaikutuksia mm. lähi-

kauppojen toimintaedellytyksiin; useimmille lähimyymälöille ja elintarvikekioskeille keskioluen 

myynnillä on oheismyynti huomioiden keskeinen ja oleellinen vaikutus liikevaihtoon. Onkin arvioi-

tu, että tällaisen päätöksen seurauksena koko maan tasolla jopa 1 000 myymälää joutuisi lope-

tusuhan alle5. 

 

Taloudellisista muutostrendeistä merkittävin on kansan- ja maailmantalouden kehitysnäkymät. 

Vuosien 2008–2013 välillä talous on ollut maailmanlaajuisesti taantumassa eikä laskusuhdanteen 

jälkeiselle nousu-uralle ole päästy. Kysymys kuuluukin, milloin ja kuinka voimakkaana talous 

lähtee jälleen kasvamaan. Kaupan liiton mukaan lähivuodet ovat hitaan kasvun aikaa, sillä aitoja 

kysynnän kasvutekijöitä ei juuri ole. Taloudellisen epävarmuuden vallitessa kauppa vähentää 

investointejaan, mikä näkyy liiketilarakentamisen vähentymisenä. Kehitysnäkymät vaihtelevat 

alueittain, sillä toisilla paikkakunnilla taantuman vaikutukset näkyvät selkeämmin kuin toisilla. 

Pitkällä aikavälillä taloudellisen tilanteen voidaan arvioida tasaantuvan keskimääräisesti, jolloin 

pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia arvioita ei kannata perustaa pelkästään nykyisiin heikkoihin talo-

usnäkymiin. 

                                                
2 Hallituksen asuntorakentamisen lisääminen –kärkihanke – Maankäyttö ja rakennuslain (MRL) uudistaminen ja normien purkaminen, 

muistio 21.9.2015 Ympäristöministeriö, saatavilla http://www.ym.fi/fi-

FI/Maankaytto_ja_rakentaminen/Lainsaadanto_ja_ohjeet/Maankayton_ja_rakentamisen_valmisteilla_oleva_lainsaadanto, haettu 

1.3.2016.  
3 Kilpailu- ja kuluttajavirasto, tiedote 6.6.2013: KKV suosittaa kaupan sijainnin sääntelyn pikaista uudistamista kilpailun edistämiseksi.  
4 A.C. Nielsen Finland Oy: Alkon myymälän vaikutus ympäristönsä päivittäistavaramyyntiin 
5 PTT raportteja 233 
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Heikon taloudellisen tilanteen ja kiristyvän kilpailun myötä vähittäiskaupassa korostuu myyntite-

hokkuus (€/m²) entistä tärkeämpänä mittarina. Myymäläverkoston rakenteessa tämä tarkoittaa 

enemmän pienen mittakaavan konsepteja, joiden investoinnit ja sitä myötä myös riskit ovat pie-

nempiä. Samalla tämä tarkoittaa parempia edellytyksiä optimoida myymäläverkon tiheyttä, niin 

että voidaan sijoittua lähemmäksi kuluttajaa ja reagoida nopeammin väestön rakenteessa tapah-

tuviin muutoksiin. Kaupan myymäläkoko on kasvanut pitkään samalla, kun myymäläverkosto on 

harventunut, mutta kehitys on nyt kääntynyt päinvastaiseen suuntaan ja esimerkiksi suuret kau-

pan keskusliikkeet panostavat lähikauppakonseptien kehittämiseen. Kaupan konsepteissa nope-

asti tapahtuvien muutosten myötä tulevaisuuden trendinä on myös laajemmin ottaen tilojen elin-

kaaren lyheneminen. Tulevaisuuden myymälärakennuksissa korostuvat tilojen joustavuus ja mo-

nikäyttöisyys – tilojen on oltava muuntautumiskykyisiä ja kaupan konsepteissa tapahtuviin muu-

toksiin on pystyttävä vastaamaan nopeasti. Erilaiset rakennusten ja tilojen tilapäiskäytöt yleisty-

vät esim. pop up -kulttuurin levitessä entistä laajemmin palveluiden ja vähittäiskaupan piiriin. 

Toinen merkittävä tilojen käyttöön liittyvä trendi on palveluiden määrän lisääntyminen; erilaiset 

yksityiset ja julkiset hyvinvointi-, viihde- ja kulttuuripalvelut sijoittuvat entistä enemmän esimer-

kiksi kauppakeskusten yhteyteen.  

 

Vähittäiskaupan yritysten kansainvälistyminen ja ketjuuntuminen on ollut erityisen näkyvä ilmiö 

2000-luvulla. Ketjuuntumisen myötä yritykset voivat hakea kilpailu- ja synergiaetuja mm. tehok-

kaamman toiminnan ja yhteisen markkinoinnin kautta. Vähittäiskauppa on jo voimakkaasti ket-

juuntunut. Palvelujen osalta sama kehitys on kiihtymässä. Erityisesti nähtävillä on ollut globaali-

en ketjujen esiinmarssi ja kaupunkikuvaa ilmentävätkin monien kansainvälisten suuryritysten 

logot. Toisaalta globaalin rinnalle on tullut yhä enenevissä määrin lokaalisuus, paikallisuuden, 

luomun ja lähituotannon korostaminen. Lähi- ja luomuruoka on kansainvälisesti jo merkittävässä 

roolissa ja erilaisia pieniä maatilatoreja ja luomupuoteja on viime vuosina näkynyt suomalaisissa-

kin kaupungeissa. Lähi- ja luomutuotanto tulee näkymään yksittäisten liikkeiden lisäksi yhä ene-

nevissä määrin myös suurempien ketjujen valikoimissa. 

 

Taloustilanteen ohella merkittävin kaupan toiminta- ja sijaintilogiikkaa muokkaavista trendeistä 

on verkkokaupan kasvu. Verkkokauppa on ollut esillä jo 90-luvulta saakka, mutta vasta viime 

vuosina on konkreettisesti ollut havaittavissa nopeaa kasvua. Vuosina 2010-2014 verkkokaupas-

ta tehdyt ostokset ovat kokonaisuudessaan kasvaneet noin yhdeksästä miljardista eurosta lähes 

10,5 miljardiin euroon (+17 %). Vuonna 2014 noin 4,7 miljardia euroa (45 %) verkkokaupassa 

tehtävistä ostoksista kohdistui tavaroihin ja 5,7 miljardia euroa (54 %) vastaavasti palveluihin. 

Tavaroiden osto on vuosina 2010-2014 kasvanut yhteensä noin 34 %, mikä on erityisen merkit-

tävää siihen nähden, että koko vähittäiskaupan liikevaihdon kasvu on samana ajanjaksona ollut 

varsin maltillista. Verkkokaupan kasvu onkin pääsääntöisesti tapahtunut ja tulee tapahtumaan 

kivijalkakaupan kustannuksella. Merkittävimpiä verkkokaupasta ostettavia tuoteryhmiä vuonna 

2014 olivat elektroniikka ja tietotekniikka (1,1 miljardia euroa), pukeutuminen (790 miljoonaa 

euroa) sekä moottoriajoneuvot ja tarvikkeet (688 miljoonaa euroa).6 Myös ruuan verkkokauppa 

näyttää nyt lähteneen vakavammin käyntiin, myös suuret ruokakaupat kokeilevat erilaisia tilaus- 

ja toimituspalveluita (esim. Kauppakassi, Citymarket.fi). 

 

Verkkokauppa on näkynyt erityisesti erikoistavarakaupassa, jossa kulutus on siirtynyt voimak-

kaasti verkkoon esimerkiksi vaatteiden, elektroniikan, kirjojen, musiikin ja videoiden kohdalla. 

Joissain tuotteissa nopeutuneet verkkoyhteydet ovat mahdollistaneet tuotteiden virtuaalikulutuk-

sen. Esimerkiksi musiikin ja videoiden suoratoistopalvelut sekä nettijakelu ovat vähentäneet tar-

vetta ostaa fyysinen tuote kaupasta. Verkkokauppa muokkaa myös palveluiden tuottamista; esi-

merkiksi matkatoimistot, pankit ja vakuutusyhtiöt ovat supistaneet toimipisteverkostoaan ja vie-

neet toimintojaan nettiin. Verkko on myös luonut entistä parempia mahdollisuuksia kuluttajien 

väliseen (C2C) kaupantekoon esimerkiksi nettihuutokaupoissa.  

                                                
6 TNS Gallup Oy / Kaupan liitto (2015) Verkkokauppatilasto 2014. 
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Nettikauppa ja -palvelut sekä virtuaalikulutus vähentävät tarvetta fyysisille liiketiloille. Osin liike-

tilatarve siirtyy erilaisiin varasto- ja logistiikkatiloihin. Tämä saattaa heikentää vähittäiskaupan 

fyysistä palvelutarjontaa pitkällä tähtäimellä. Toisaalta nettikauppa luo kuluttajille myös paljon 

mahdollisuuksia; tuotteiden tilaaminen syrjäseuduille helpottuu ja kuluttajalla on helposti saata-

villa laaja ja monipuolinen tarjonta. Erilaisia kokeiluita jakelujärjestelmien kehittämisestä onkin 

käynnissä, esimerkiksi Posti on kokeillut robottikopterien käyttöä tavaroiden kuljetuksessa ja 

ruokaostosten toimitukseen suunniteltuja postilaatikoita haja-asutusalueilla.  

 

Vähittäiskaupan kilpailu on noussut jatkuvaksi puheenaiheeksi Suomessa, jossa kaksi keskuslii-

kettä hallitsee erityisesti päivittäistavarakauppaa. Päivittäistavarakauppa näyttää keskittyvän yhä 

enemmän kahden suurimman toimijan käsiin: Kesko julkisti ostavansa Suomen Lähikauppa Oy:n 

koko osakekannan 18.11.2015 .7 Kilpailu- ja kuluttajavirasto hyväksyi kaupan 11.4.2016, mikä 

siirsi Siwat ja Valintatalot Ruokakesko Oy:n omistukseen8. K- ja S-ryhmän yhteenlaskettu päivit-

täistavarakaupan markkinaosuus on em. kaupan jälkeen 85 prosenttia. Kolmanneksi suurin toi-

mija on Lidl Suomi Ky, jonka markkinaosuuden arvioidaan olevan alle 10 prosentin luokkaa.9 Lidl 

on kuitenkin kasvattanut markkinaosuuttaan hiljalleen koko Suomessa, mutta Kymenlaaksossa ei 

ole tehty uusia investointeja vuoden 2010 jälkeen.  

 

Erikoistavarakaupassa toimijoita on enemmän eikä kahden keskusliikkeen ylivalta ole yhtä selkeä 

kuin päivittäistavarakaupassa, vaikka tietyillä toimialoilla niiden markkinaosuus onkin huomatta-

va. Lisääntyvä verkkokauppa on tuonut myös ulkomaisia toimijoita ja avoimempaa kilpailua eri-

tyisesti erikoistavarakauppaan. Päivittäistavarakaupassa tuoretuotteiden kuljetukseen ja säilytyk-

seen liittyvät tekijät ovat ensinnäkin hidastaneet verkkokaupan kasvua ja toisaalta tukeneet 

suurten toimijoiden asemaa myös verkkokaupassa. Nykyisin toimivat päivittäistavarakaupan 

verkkokaupat ovat joko suoraan suurten keskusliikkeiden alaisia tai ainakin hankkivat merkittä-

vän osan tuotteistaan niiden tukuista.  

 

 

  

                                                
7 Kesko Oyj pörssitiedote 18.11.2015 klo 09.00, saatavilla http://www.kesko.fi/media/uutiset-ja-

tiedotteet/porssitiedotteet/2015/kesko-investoi-suomeen-ostamalla-suomen-lahikaupan---siwat-ja-valintatalot-siirtyvat-takaisin-

suomalaisomistukseen/, haettu 1.3.2016. 
8 Ks. esim. Helsingin sanomat 11.4.2016, saatavilla Yrityskaupan toteutuminen edellyttää yhä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyn-

tää, mutta toteutuessaan kauppa siirtää Siwat ja Valintatalot Ruokakesko Oy:n omistukseen., haettu 14.4.2016. 
9 Markkinaosuudet 2015, Nielsen Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri ja Päivittäistavarakauppa ry, saatavilla 

http://www.pty.fi/julkaisut/tilastot/, haettu 29.4.2016.  
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3. KAUPAN TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET KYMEN-

LAAKSOSSA 

3.1 Kysyntätekijöiden muutokset ja näkymät 

 

3.1.1 Väestö 

Vuonna 2015 Kymenlaaksossa asui noin 180 000 asukasta (Tilastokeskus). Asukasmäärä on las-

kenut noin 2 000 asukkaalla vuodesta 2010 ja siis myös verrattuna Kymenlaakson edellisen kau-

pan selvityksen ajankohtaan. Seuraavalla kartalla (Kuva 4) on esitetty väestön sijoittuminen 

maakunnassa vuoden 2014 lopussa.  Kartalta nähdään, että väestö on keskittynyt maakunnassa 

kaupunkiseuduille: Kouvolan, Kotkan ja Haminan seuduille.  

 

 

Kuva 4 Väestön sijoittuminen Kymenlaaksossa 31.1.2014 

Seuraavalla kartalla (Kuva 5) on esitetty väestönmuutokset vuosina 2010-2014. Väestön kasvu 

on keskittynyt erityisesti kaupunkien keskustoihin ja myös muihin pienempiin keskuksiin. Väestö 

on vähentynyt erityisesti kaupunkeja ympäröivillä haja-asutusalueilla sekä erityisesti Kouvolan ja 
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Kotkan väliseltä maaseutuvyöhykkeeltä. Väestömuutokset korreloivat osin työpaikkojen määrien 

muutosten kanssa ja väestön vähenemisalueina korostuvatkin ne alueet, joilta paperitehtaita on 

lopettanut. Yhteenvetona voidaan todeta, että vähenevä väestö on keskittynyt keskusta-alueille 

viime vuosina.  Näin esimerkiksi Kouvolan keskustan väkiluku kasvaa, vaikka kuten jäljempänä 

nähdään, koko suurkunnan väkiluku vähenee.  

 

 

Kuva 5 Väestömuutokset Kymenlaaksossa vuosina 2010-2014 

Tilastokeskuksen vuoden 2015 lopussa valmistuneen väestöennusteen mukaan Kymenlaaksossa 

olisi vuonna 2030 asukkaita noin 172 000, mikä on Tilastokeskuksen aikaisempaan ennusteeseen 

(vuonna 2012 julkaistu) verrattuna 3 000 asukasta vähemmän. Väestöennusteiden 

ja -tavoitteiden vertailua on tehty seuraavassa kaaviossa (Kuva 6). Tilastokeskuksen ennuste 

pohjautuu siis menneeseen kehitykseen, eikä ota huomioon mm. yhteiskunta- tai aluepoliittisten 

päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen. Kymenlaakson maakuntasuunni-

telman väestösuunnitteen mukaan alueen asukasluku vuonna 2030 on 197 500. Ennuste perus-

tuu kansainvälisten kehityskäytävien vetovoimaan, avautuviin työpaikkoihin ja niiden aiheutta-

maan maahanmuuttoon. Väestösuunnitteen mukainen näkemys väestön tulevasta kehityksestä 
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on selvästi positiivisempi kuin menneeseen kehitykseen perustuva Tilastokeskuksen trendiennus-

te.  

 

Kuva 6 Väestöennusteiden ja –tavoitteiden vertailu 2015-2030 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 1) on vielä esitetty Kymenlaakson väestö ja Tilastokeskuksen 

väestöennuste erikseen Kouvolan ja Kotka-Haminan seuduille. Lisäksi taulukossa on esitetty 

maakunnan väestösuunnite sekä erilaiset muut väestön kehityksestä tehdyt tavoitteet ja ennus-

teet. Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kymenlaakson kaikissa kunnissa Pyhtään pientä kas-

vua lukuun ottamatta väestökehitys on arvioitu negatiiviseksi. Väestö kuitenkin keskittyy, joten 

huolimatta koko kunnan negatiivisesta väestökehityksestä, voi keskustojen väkimäärä lisääntyä.  

Taulukko 1 Kymenlaakson väestö nyt (2015) ja väestöennusteet vuoteen 2030 saakka 

  2010 2015 2020 2025 2030 

MUUTOS 
2015-
2030 

MUU-
TOS% 
2015-
2030 

KOUVOLAN SEUTU 95 077 92 969 91 250 89 831 88 478 -4 491 -5 % 

Kouvola 88 072 86 052 84 419 83 041 81 736 -4 316 -5 % 

Iitti 7 005 6 917 6 831 6 790 6 742 -175 -3 % 

KOTKA-HAMINAN SEUTU 87 305 86 188 85 261 84 408 83 581 -2 607 -3 % 

Kotka 54 824             

Hamina 21 400 20 948 20 470 20 024 19 601 -1 347 -6 % 

Pyhtää 5 355 5 354 5 387 5 410 5 397 43 1 % 

Vironlahti 3 516 3 372 3 287 3 215 3 161 -211 -6 % 

Miehikkälä 2 210 2 092 1 976 1 891 1 830 -262 -13 % 

KYMENLAAKSO  179 157 176 511 174 239 172 059 -7 098 -4 % 

AIEMMAT VÄESTÖTAVOITTEET/ENNUSTEET 2030, selvitys 2013 

Kymenlaakson väestösuunnite  185 000 189 100 193 300 197 500 12 500 7 % 

Kymenlaakso väestöennuste  180 138 178 872 177 979 177 097 -3 041 -2 % 
Kymenlaakso maakuntaohjel-
ma 

 
180 138     180 000 -138 0 % 

Kymenlaakso raiteilla 2030  180 138     185 000 4 862 3 % 
Kansainvälinen Kymenlaakso 
2030 

 
180 138     195 000 14 862 8 % 

Kaupunkien Kymenlaakso 2030  180 138     169 000 -11 138 -6 % 

Sopeutuva Kymenlaakso 2030  180 138     200 000 19 862 11 % 
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3.1.2 Matkailijamäärien kehitys 

 

Kymenlaakson kaupan kehittymisedellytyksien arvioinnissa on keskeisenä tekijänä huomioitu 

venäläismatkailijoiden määrän moninkertaistuminen sekä koko Suomen että Kymenlaakson maa-

kunnan osalta. Venäjän tilanteeseen on kuitenkin vuodesta 2014 alkaen kohdistunut poliittisia- ja 

taloudellisia ongelmia, joiden seurauksena matkailijamäärät ovat pienentyneet maakuntakaavan 

laatimisen ajankohtaan nähden. Seuraavassa taulukossa on käsitelty joitakin Venäjän taloutta 

käsitteleviä tunnuslukuja, jotka ovat vaikuttaneet esim. matkailun määrään. Muutoksista merkit-

tävimpiä ovat öljyn hinnan romahtaminen 70 % vuoden 2013 tasosta, mistä on seurannut esi-

merkiksi dollarimääräisen bruttokansantuotteen, viennin sekä keskipalkan huomattava pienene-

minen. Yksi keskeisimpiä matkailijoiden määrään vaikuttavia tekijöitä on pääosin edellisten tun-

nuslukujen seurauksena aiheutunut Ruplan kurssin romahtaminen; vuonna 2013 Dollarin ja Rup-

lan välinen vaihtokurssi oli noin 33, kun vuoden 2016 alkupuolella kurssi oli 76. Vastaava kehitys 

on tapahtunut myös Euroon nähden; vuonna 2013 kurssi oli 45 ja vuonna 2016 vastaavasti 83.  

Taulukko 2 Venäjän talouden tunnuslukuja viime vuosilta (Lähde: Suomen Pankki, BOFIT) 

  Muutos (%) Ajanjakso 

BKT ($) -37 % 2013-2015 

Tavaravienti (mrd. $) -35 % 2013-2015 

Tavaratuonti (mrd $) -43 % 2013-2015 

Keskipalkka ($) -55 % 2013-2016 

Urals-öljyn hinta -69 % 2013-2016 

Rub/Eur-vaihtokurssi 82 % 2013-2016 

Vähittäiskaupan myynti, vuosimuu-
tos -10 % 2015 

Inflaatio,vuosimuutos 13 % 2015 

 

Venäläismatkailijoiden määrässä tapahtunut käänne on selkeästi nähtävissä tapahtuneissa ra-

janylityksissä. Seuraavassa kaaviossa (Kuva 7) on esitetty Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 

tapahtuneet rajanylitykset vuosittain 2010-2015. Rajanylitykset eivät sisällä raskasta liikennettä. 

Vuoden 2013 huipputasosta (n. 10,4 milj. rajanylitystä, joista 8,6 milj. venäläisiä) on lukema 

pienentynyt yhteensä noin kolmanneksella (noin 7 milj. rajanylitystä, joista 5,1 milj. venäläisiä). 

Rajanylityksiä tarkasteltaessa on huomioitava se, että yhteen matkaan kuuluu tyypillisesti kaksi 

rajanylitystä; karkeasti arvioituna vuonna 2015 Suomeen saapui täten noin 2,6 miljoonaa venä-

läistä. 

 

 

Kuva 7 Rajanylitykset Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla 2010-2015 (Lähde: Rajavartiolaitos) 
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Seuraavassa kaaviossa (Kuva 8) on kuvattu venäläisten yöpymisten määrää Kymenlaaksossa 

vuosina 2000-2015. Huippuvuotena 2013 maakunnassa toteutui yhteensä yli 72 000 yöpymistä, 

kun vuoteen 2015 mennessä yöpymisten määrä oli pienentynyt 28 200:aan (-60 %).  

 

 

Kuva 8 Venäläisten yöpymisten määrä Kymenlaaksossa 2000-2015 (Lähde: Tilastokeskus) 

 

TAK Oy:n 2015 julkaiseman Rajatutkimuksen (tammi-elokuun tiedot) venäläisten matkailu Ky-

menlaaksoon on selkeästi pienentynyt huippuvuosien tasosta, mutta ei yhtä radikaalisti kuin esi-

merkiksi Etelä-Karjalaan.  

 

VisitFinlandin kokoaman matkustustaseen mukaan (Kuva 9) venäläisten kulutus Suomessa oli 

vuonna 2014 noin 956 miljoonaa euroa, joka oli noin 30 % vähemmän kuin vuonna 2013. Kau-

pan liiton ja TAK Oy:n arvion mukaan vuonna 2015 venäläisten kulutus olisi pudonnut noin puo-

leen vuoden 2014 tasosta, jolloin kokonaiskulutus olisi noin 480 miljoonaa euroa. 

 

 

Kuva 9  Venäläisten kulutus Suomessa 2010-2014 (Lähde: VisitFinland/TAK Oy) 
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Venäläisturistien heikentynyt ostovoima on vähentänyt näin ollen selkeästi Suomeen kohdistuvaa 

ostosmatkailua, matkailijoiden viipymisaika Suomessa on lyhentynyt ja rahan käyttö matkustajaa 

kohden on pienentynyt. Tällä on ollut vaikutuksia erityisesti Etelä-Karjalassa, jossa ollaan joudut-

tu sulkemaan esimerkiksi venäläisille suunnitta Grande Orchidee -ostoskeskus ja useiden vähit-

täiskaupan hankkeiden toteutus on keskeytetty, merkittävimpänä kenties Lappeenrannan Ikea. 

Vaikutukset kohdistuvat kuitenkin myös Kymenlaaksoon pienentyneiden ostosmatkailijavirtojen 

muodossa ja myös monet Kymenlaaksoon suunnitteluista kaupan hankkeista ovat viivästyneet 

(ks. luku 3.4).  

 

Venäläisten vähentyneen matkailun lisäksi tulevaisuuden kehityksen arviointia vaikeuttaa venä-

läisten muuttuneet ja muuttuvat kulutustottumukset. Kaupan liiton TAK Oy:llä toteuttaman selvi-

tyksen10 mukaan venäläisillä ei välttämättä ole syitä palata Suomeen talouskriisin jälkeen johtuen 

erityisesti lisääntyvistä verkko-ostoksista ja muuttuneista kulutustottumuksista. Taustalla on 

esimerkiksi useiden kansainvälisten brändien verkkokauppalanseeraukset Venäjän markkinoilla. 

Kaupan liiton uutisessa pohditaankin, palaako venäläisten matkailu alkujuurilleen; tällöin rajan yli 

haettaisiin erityisesti ruokaa ja käyttötarvikkeita itselle tai edelleen myytäväksi. 

 

Jäljempänä esitettävien ostovoima- ja tilantarvelaskujen (ks. luku 4) taustalla on yhtenä tekijänä 

arvioitu venäläismatkailijoiden määrä Suomessa ja edelleen Kymenlaaksossa. Kaupan rakenne ja 

mitoitus -selvityksessä oli taustaoletuksena käytetty TAK Oy:n skenaariota 3, jossa venäläismat-

kailijoiden määrän arvioidaan vuoteen 2025 mennessä kasvavan Suomessa yli 15 miljoonaan 

matkailijaan vuodessa. Tämä tarkoittaisi noin 2,7 miljoonaa venäläismatkailijaa Kymenlaaksoon. 

 

Selvityksen jälkeen venäläismatkailijoiden määrässä on kuitenkin tapahtunut merkittävä käänne, 

millä on vaikutuksia myös tulevaisuutta koskeviin matkailijamääräarvioihin. Venäjän talouden 

lähivuosien suuntaa ja matkailijamääriä on tällä hetkellä lähes mahdoton arvioida, eikä tuoreita 

pitkän aikavälin ennusteita ole viime vuosina julkaistu. Tässä selvityksessä on minimi- ja maksi-

miskenaarion avulla haarukoitu mahdollisia tulevaisuuskuvia. Oheisessa kaaviossa (Kuva 10) on 

esitetty karkeisiin arvioihin perustuvia kehityskulkuja siitä, millaisia venäläismatkailijamääriä 

Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta Suomeen saattaisi tulla. Maksimiskenaariossa on arvioitu 

notkahduksen jälkeiseksi tasaiseksi vuosikasvuksi +8 %, mitä myös Sisäasiainministeriö on käyt-

tänyt 11/2015 julkaistussa raportissa11 rajanylitysten kasvuoletuksenaan. Ministeriön raportissa 

kuitenkin mainitaan, että täsmällisten arvioiden tekeminen tämänhetkisessä taloudellisessa ja 

maailmanpoliittisessa tilanteessa on erityisen haastavaa ja arviota tulee jatkossa täsmentää. 

Minimivaihtoehdossa arvioidaan venäläisten matkailijoiden laskevan trendin jatkuvan vuodesta 

2016 eteenpäinkin. Laskuvauhdiksi on arvioitu hieman nykyistä tasoa maltillisempi -8 % vuodes-

sa.  

 

                                                
10 Kaupan liitto (2015) Venäläinen hyppää digiloikkaa! – Venäläisten siirtyminen verkkokauppaan haastaa suomalaiset palvelut 

(http://kauppa.fi/ajankohtaista/tiedotteet/venalaisten_siirtyminen_verkkokauppaan_haastaa_suomalaiset_palvelut_25186), haettu 

22.2.2016 
11 Sisäasiainministeriö (2015) Selvitys itäliikkuvuuden kasvun vaikutuksista ja resurssitarpeista. Sisäministeriön julkaisu 11/2015. 

http://kauppa.fi/ajankohtaista/tiedotteet/venalaisten_siirtyminen_verkkokauppaan_haastaa_suomalaiset_palvelut_25186
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Kuva 10 Venäläismatkailijoiden määrän arviointi 

 

3.2 Tarjontatekijöiden muutokset 

Tässä alaluvussa kuvataan vähittäiskaupan tarjontatekijöissä tapahtuneita muutoksia viime vuo-

sina Kymenlaaksossa. Aluksi käsitellään yleisiä liiketilojen kerrosaloissa ja myymälöiden määrissä 

tapahtuneita muutoksia ja seuraavissa alaluvuissa käsitellään tarkemmin päivittäis- ja erikoista-

varakaupan palveluverkkoja. 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 3) on havainnollistettu vähittäiskaupan kerrosalan muutoksia 

vuosina 2010-2014 Kymenlaaksossa kunnittain. Taulukosta nähdään, että vähittäiskaupan uutta 

kerrosalaa on rakennettu vuosina 2010-2014 yhteensä 122 000 kerrosneliömetriä. Suurin osa 

tästä on keskittynyt Kouvolaan (70 000 kem2) ja Kotkaan (36 000 kem2). Kouvolassa valtaosan 

liiketilan lisäyksestä selittää vuonna 2012 avautunut kauppakeskus Veturi, jonka myyntipinta-ala 

on lähes 50 000 m2. Kerrosalaksi muutettuna kauppakeskuksen kokonaiskoko on todennäköisesti 

jo lähellä 60 000 kerrosneliömetriä. Jäljempänä luvussa 3.4 on käsitelty vuoden 2012 jälkeen 

toteutuneita kaupan hankkeita ja ko. hankekartoituksen perusteella valtaosa uudesta kaupan 

kerrosalasta on toteutunut myös Kotka-Haminan seudulla ennen vuotta 2012. Pyhtään kerrosalan 

lisäys tarkoittaa todennäköisesti Sirius elämysurheilukeskusta, joka on avattu vuonna 2013. Var-

sinaisia uusia vähittäiskaupan rakennuksia Pyhtäälle ei ole tullut. Todettakoon tässä, että ker-

rosalan muutoksissa ei ole huomioitu mahdollisesti purettuja tai muuten tyhjentyneitä kaupan 

tiloja.   

Taulukko 3 Vähittäiskaupan kerrosalan muutokset vuosina 2010-2014 

  Kerrosala 
Uusi kerrosala  

2010-2014 

  31.12.2014 k-m2 %* 

Kymenlaakso 1 113 900 122 200 12 % 

Kotka-Haminan seutu 483 900 51 700 12 % 

Hamina 87 600 12 400 17 % 

Kotka 344 900 36 000 12 % 

Miehikkälä 4 600 0 0 % 

Pyhtää 20 500 3 300 19 % 

Virolahti 26 300 0 0 % 

Kouvolan seutu 630 000 70 500 13 % 

Iitti 29 400 600 2 % 

Kouvola 600 600 69 900 13 % 

* Verrattuna aikaisemmin rakennettuihin, puretut eivät mukana 

Lähde: Tilastokeskus 
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Seuraavassa taulukossa (Taulukko 4) on esitetty vähittäiskaupan toimipaikat vuosina 2010 ja 

2014 kunnittain ja toimialoittain. Kokonaisuutena vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä on pysy-

nyt ennallaan koko Kymenlaakson mittakaavassa. Näin ollen edellä esitetty vähittäiskaupan ker-

rosalan lisäys ei ole kasvattanut kokonaistarjontaa markkinoilla samassa suhteessa liiketilamää-

rän kasvun kanssa vaan uusi kaupan kerrosala on korvannut osin vanhoja liiketiloja. Uudet toi-

mipaikat ovat osin korvanneet vanhoja toimipaikkoja.  Toimialoittain tarkasteltuna voidaan tode-

ta, että päivittäistavarakauppojen ja tavaratalojen lukumäärä on kasvanut Kymenlaaksossa. Tilaa 

vievän kaupan toimipaikkojen määrä taas on laskenut huomattavasti laskenut ja erityisesti Kou-

volassa ja Kotkassa. Muun erikoiskaupan toimipaikkojen määrä on kasvanut Kouvolassa reilulla 

10 myymälällä. Todennäköisesti kauppakeskus Veturi on tuonut markkinoille näin ollen muutamia 

uusia kaupan toimijoita. Kotkassa taas muun erikoiskaupan toimijoiden lukumäärä on laskenut 

muutamilla myymälöillä.  

Taulukko 4 Vähittäiskaupan toimipaikat vuosina 2010-2014 

  

Päivittäistava-
rakauppa, 

Alkot ja kios-
kit, Tavaratalot 

Tilaa vievä 
kauppa 

Muu erikois-
kauppa 

Vähittäiskaup-
pa  yhteensä 

  2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Kymenlaakso 243 252 134 108 485 492 862 862 

Kotka-Haminan seutu 115 121 72 85 238 233 425 418 

Hamina 23 28 15 14 51 50 89 94 

Kotka 73 74 51 40 170 164 294 282 

Miehikkälä 3 2 0 0 3 2 6 4 

Pyhtää 6 6 2 1 7 10 15 17 

Virolahti 10 11 4 3 7 7 21 21 

Kouvolan seutu 128 131 62 50 247 259 437 444 

Iitti 14 12 4 4 18 18 36 35 

Kouvola 114 119 58 46 229 241 401 409 

   

Lähde: Santasalo Ky ja Tilastokeskus  

 

3.2.1 Päivittäistavarakauppa  

 

Seuraavassa kartassa (Kuva 11) on kuvattu päivittäistavarakaupan myymäläverkosto Kymen-

laaksossa 2015 (Lähde: A.C. Nielsen). Kartassa myymäläsijainteja kuvaavan symbolin koko 

osoittaa kokonaismyyntipinta-alan, joka on jaettu päivittäis- ja erikoistavarakaupalle. Kartasta 

voidaan havaita, että suurimmat päivittäistavarakaupan yksiköt sijaitsevat Kouvolassa ja Kotkas-

sa. Suurempia päivittäistavarakaupan yksiköitä on sijoittunut myös Haminaan, Myllykoskelle ja 

Inkeroisiin.  

 

Verrattuna vuoteen 2010 päivittäistavarakaupan verkostossa ei ole tapahtunut merkittäviä muu-

toksia. Seuraavaan taulukkoon 5 on koottu A.C. Nielsenin myymälärekisteriin perustuen myymä-

lämäärät kunnittain ja kauppatyypeittäin. Tarkasteluun ei ole otettu mukaan päivittäistavarakau-

pan erikoismyymälöitä eikä tarkasteluvuoden aikana lopettaneita kauppoja.  Koko maakunnassa 

on vuonna 2015 yksi myymälä vähemmän kuin vuonna 2010.  
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Kuva 11 Päivittäistavarakaupan verkosto Kymenlaaksossa 2015 pinta-alan mukaan teemoitettuna 
(Lähde: A.C. Nielsen) 

Taulukko 5 Päivittäistavaramyymälät vuonna 2010 ja 2015 (Lähde: A.C. Nielsen) 

  Hypermarket Supermarket 
Valinta-
myymälä Pienmyymälä Muu Yhteensä 

  2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 2010 2015 

Kouvola 2 2 28 27 16 17 6 5 4 4 56 55 

Iitti     2 2 3 3 1 1 1 1 7 7 

Hamina     4 4 8 8         12 12 

Kotka 3 2 8 9 9 9 5 6 1 2 26 28 

Miehikkälä     0 0 1 1 2       3 1 

Pyhtää     0 1 3 2   1     3 4 

Virolahti     2 1 1 1         3 2 

Kaikki yhteen-

sä 5 4 44 44 41 41 14 13 6 7 110 109 
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Mediaanimatka (m)
Koko maa 830

Kotka 630

Hamina 1 030

Miehikkälä 5 040

Pyhtää 2 120

Virolahti 2 270

Kouvola 980

Iitti 1 730

Osa edellisessä taulukossa esitetyistä 5 muutoksista onkin pinta-alanmuutoksista johtuneita 

myymälätyypin muutoksia. Myyntipinta-alan, myynnin, myyntitehon ja asukaskohtaisen myynnin 

muutos vuosina 2010-2015 on esitetty seuraavassa taulukossa 6. Merkittävimpiä yksittäisiä ajan-

jaksolla tapahtuneita muutoksia ovat Kotkan Euromarketin muuttuminen hypermarket-

kokoluokan myymälästä supermarketiksi. Lisäksi keskeisiä muutoksia ovat Virolahdelta lakkau-

tettu K-Extra sekä Miehikkälästä lakkautetut K-Extra sekä Kyläpuoti. Paikallisella tasolla myymä-

lämäärän pieneneminen vaikuttaa sekä päivittäistavarakaupan kilpailuun että palveluiden saavu-

tettavuuteen.  

Taulukko 6 Myyntipintapinta-alassa tapahtuneet muutokset 2010-2015 (Lähde: A.C. Nielsen) 

Kunta 
Myyntipinta-alan  

muutos 
Myynnin  
muutos 

Myyntitehon  
muutos 

Myynti  
€/as. muutos 

Kouvola 13 % 14 % 0 % 17 % 

Iitti 1 % 3 % 2 % 4 % 

Kouvolan seutu 12 % 13 % 1 % 16 % 

Hamina 13 % 10 % -3 % 13 % 

Kotka 5 % 10 % 4 % 11 % 

Miehikkälä -26 % -21 % 6 % -17 % 

Pyhtää 8 % 6 % -1 % 7 % 

Virolahti -31 % -12 % 28 % -7 % 

Kotka-Haminan seutu 5 % 8 % 3 % 10 % 

Kymenlaakso 9 % 11 % 1 % 13 % 

 

Oheisessa kuviossa (Kuva 12) ja taulukossa (Taulukko 7) on havainnollistettu päivittäistavara-

kaupan saavutettavuutta Kymenlaaksossa. Miehikkälässä mediaanimatka lähimpään päivittäista-

varakaupan myymälään on peräti yli 5 km, eli puolet 

kunnan asukkaista asuu yli viiden kilometrin etäisyy-

dellä kaupasta ja 25 %:lla matkaa kertyy yli 10 km. 

Päivittäistavarakaupan saavutettavuus on sen sijaan 

hyvällä tasolla Kotkassa, Haminassa ja Kouvolassa, 

missä puolet asukkaista asuu alle kilometrin etäisyy-

dellä lähimmästä päivittäistavarakaupasta. Kotkassa 

mediaanimatka on koko maan tasoa pienempi (630 

m) ja kaupungin asukkaista noin 73 % asuukin alle 

kilometrin säteellä kaupasta.  

 

 

 

Taulukko 7 Väestön osuus kunnittain ja etäisyysvyöhykkeittäin lähimmästä päivittäistavarakaupasta 

 

0-1 km 1-2 km 2-3 km 3-5 km 5-10 km

Yli 10 

km

Koko maa 57 % 19 % 6 % 5 % 8 % 5 %

Kotka 73 % 16 % 4 % 4 % 3 % 0 %

Hamina 49 % 29 % 5 % 7 % 6 % 3 %

Miehikkälä 24 % 14 % 5 % 7 % 25 % 25 %

Pyhtää 15 % 29 % 18 % 11 % 16 % 11 %

Virolahti 35 % 13 % 7 % 8 % 28 % 9 %

Kouvola 52 % 29 % 7 % 4 % 6 % 2 %

Iitti 36 % 17 % 7 % 8 % 16 % 17 %

Kuva 12 Mediaanimatka lähimpään päivittäis-
tavarakauppaan 
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3.2.2 Erikoistavarakauppa 

 

Oheisella kartalla Kuva 13) on havainnollistettu erikoiskaupan ja kaupallisten palveluiden sijoit-

tumista Kymenlaaksossa. Kartta perustuu Ramboll Finland Oy:n keräämään ketjutietokantaan, 

jossa kuvataan ketjutyyppisesti toimivien myymälöiden sijoittumista koko maassa. Kartalla ei 

esitetä yksittäisten paikallisten kaupan yritysten sijainteja, mutta siitä saa hyvän yleiskuvan kau-

pan sijoittumisesta alueella. Erikoiskauppa ja palvelut ovat keskittyneet Kotkaan ja Kouvolaan. 

Pienempiä keskittymiä ovat myös Hamina, Kuusankoski, Inkeroinen ja Myllykoski. Kartalla kuva-

tut erikoiskaupan sijainnit vastaavat hyvin maakuntakaavan kaupan alueita. 

 

 

Kuva 13 Erikoistavarakaupan ketjumyymälät Kymenlaaksossa (Lähde: Ramboll, Ketjutietokanta) 

 

Kaupan kaavamerkintöjen sijoittumista voidaan myös tarkastella väestötavoitettavuuden avulla. 

Seuraavassa kartassa (Kuva 14) on esitetty väestön määrä 15 minuutin ajoajan säteellä alueit-

tain; punaiset alueet kuvaavat erityisen hyvin saavutettavissa olevia alueita, joiden lähellä väes-
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tömäärä on suuri – vihreät alueet puolestaan ovat harvaan asuttuja ja heikommin saavutettavis-

sa olevia väestöön nähden. Analyysissä on huomioitu myös maakunnan ulkopuolella asuva väes-

tö. Väestötavoitettavuudella mitattuna maakunnan parhaiten saavutettavissa olevat alueet ovat 

Kotkassa E18-tien varsi sekä Kouvolan keskusta-alue. Kaupan merkintöihin verrattaessa hei-

koimmin saavutettaville alueille jäävät Vaalimaan, Summan sekä Siltakylän merkinnät. 

 

 

 

Kuva 14 Väestötavoitettavuus Kymenlaaksossa – väestön määrä 15 minuutin ajoajan säteellä 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 8) on laskettu väestömäärä 15 minuutin ajoajan säteellä kau-

pan kaavamerkinnöistä. Keskustan ulkopuolisista kaupan alueista parhaiten ovat saavutettavissa 

Keltakallio (yli 71 000 asukasta), Korjala ja Kouvolan risteysalue (yli 65 000 asukasta) sekä Ju-

malniemi (noin 60 000 asukasta). Heikoimmin saavutettavia vastaavasti ovat Vaalimaa (alle 

3 000 asukasta) ja Summa (noin 25 000 asukasta).  
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Taulukko 8  Väestö 15 minuutin ajoajan säteellä kaavamerkinnöittäin 

Kaava-
merkintä Alue 

Väestö 15 
min sä-
teellä 

c/a Kotkansaari 54 300 

c/a Karhula 66 400 

c/a Hamina 25 700 

c/a Kouvola 64 700 

c/a Kuusankoski 60 900 

c Virojoki 3 500 

c Inkeroinen 14 200 

c Myllykoski 18 800 

c Kausala 8 800 

kma Jumalniemi 60 200 

kma Summa 25 400 

kma Risteysalue 65 400 

kma-r Vaalimaa 2 500 

km Siltakylä 55 000 

km Sutela 56 800 

kmt Jylppy 58 400 

kmt Keltakallio 71 700 

kmt Korjala 64 700 

 

Kotkan ja siihen kuuluvan Karhulan keskustoissa on ollut havaittavissa silmämääräisesti tyhjien 

liiketilojen ja kirpputorien määrän kasvu. Myös Kouvolassa kauppakeskus Veturin valmistumisen 

on sanottu tyhjentäneen liiketiloja keskustassa. Liiketilojen kysynnästä kertoo osaltaan kirpputo-

rien määrä. Seuraavassa kaaviossa (Kuva 15) on esitetty käytettyjen tavaroiden vähittäiskaupan 

myymälöiden lukumäärä asukasmäärään suhteutettuna vuonna 2014. Kotkassa käytettyjen tava-

roiden myymälöitä on paljon suhteessa asukaslukuun. Niiden määrä ylittää koko maan tason ja 

joidenkin lähialueen muiden vertailukaupunkien tason. Kotkassa suurta määrää selittää osaltaan 

Karhulan keskustan tilanne. Kouvolan tilanne käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppojen osalta 

näyttää kuitenkin melko hyvältä: kirpputorien määrä alittaa koko maan keskimääräisen tason ja 

on selvästi Kotkaa ja mm. Lahtea alhaisemmalla tasolla. Tämän perusteella Kouvolan liiketila-

kysyntä ei näytä olevan erityisen heikolla tasolla.  

 

 

Kuva 15 Käytettyjen tavaroiden vähittäiskauppa, myymälä lkm/1000 asukasta vuonna 2014 
(Lähde: Tilastokeskus, toimipaikkarekisteri) 
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3.3 Kaupan liikevaihdon kehitys  

Liikevaihto kuvastaa hyvin kaupan tarjonnan laajuutta ja monipuolisuutta. Seuraavissa kaaviois-

sa ja taulukoissa esitetyt liikevaihtotarkastelut perustuvat Tilastokeskuksen Yritysrekisterin tie-

toihin. Seuraavassa kaaviossa (Kuva 16) on esitetty vähittäiskaupan liikevaihto toimialoittain ja 

seuduittain vuosina 2013 ja 2014. Tilastokeskus on uudistanut yritystilastojen tuotantoa vuonna 

2013, joten tilastot eivät ole vertailukelpoisia edellisiin vuosiin nähden. Näin ollen vähittäiskau-

pan liikevaihtoa toimialoittain ei ole mahdollista vertailla pidemmällä aikasarjalla. Kaaviosta näh-

dään, että vähittäiskaupan liikevaihto on laskenut Kouvolan seudulla 24 miljoonaa euroa (-4,3 

%) vuonna 2014 edelliseen vuoteen verrattuna ja Kotka-Haminan seudulla 2 miljoonaa euroa (-

0,4 %). Kotka-Haminan seutu on pystynyt säilyttämään kaupan liikevaihtotason Kouvolan seutua 

paremmin. Tähän on todennäköisesti useita syitä, mutta yleisesti Kotka-Haminan seudun kehitys 

on ollut positiivisempaa viime vuosina: Kotka-Haminan seutukunta on sijoittunut Kouvolaa kor-

keammalle esimerkiksi Tilastokeskuksen aluekehitystä kuvaavassa BTV-indeksissä, joka kuvaa 

alueen tuotannon, työllisyyden ja väestönmuutoksia12. Seudun yleinen positiivisempi väestön ja 

työpaikkojen kehitys näkyy myös vähittäiskaupan kehityksessä.  

 

Toimialoittain tarkasteltuna Kouvolan seudulla euromääräisesti eniten on vähentynyt päivittäista-

varakaupan ja tavaratalojen liikevaihto: 19 miljoonaa euroa (-5,4 %) edelliseen vuoteen verrat-

tuna. Osaltaan liikevaihdon vähenemistä selittää Kouvolan keskustassa kesällä 2014 suljettu 

Anttila-tavaratalo.13 Tilaa vievän kaupan osalta liikevaihto on Kouvola seudulla vähentynyt 4 mil-

joonaa euroa (-6,3 %), mikä suhteutettuna toimialan kokonaisliikevaihtoon on prosentuaalisesti 

suurempi pudotus kuin päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen osalta. Keskustahakuisessa eri-

koiskaupassa liikevaihdon väheneminen on ollut varsin maltillista, alle yhden prosentin verran eli 

noin 1 miljoonaa euroa (-0,7 %). Kotka-Haminan seudulla liikevaihto on laskenut ainoastaan 

päivittäistavarakaupan ja tavaratalojen osalta: 8 miljoonaa euroa (-2 %). Tilaa vievän kaupan 

liikevaihto on pysynyt ennallaan ja keskustahakuisen erikoistavarakaupan liikevaihto on kasvanut 

4 miljoonaa euroa (+2,9 %).  

 

 

Kuva 16 Vähittäiskaupan liikevaihto seuduittain 2013 ja 2014 

Seuraavassa kaaviossa (Kuva 17) on esitetty vähittäiskaupan kokonaisliikevaihdon muutosta 

vuosina 2010-2014 sekä kokonais- että asukaskohtaisen liikevaihdon osalta. Tilastokeskuksen 

tilaston tuotantotavan muutoksen vuoksi tiedot ovat vain suuntaa-antavia. Koko maassa sekä 

vähittäiskaupan kokonaisliikevaihto että asukaskohtainen liikevaihto ovat vuosina 2010-2014 

kehittyneet positiivisesti: kokonaisliikevaihdon muutos vuosina 2010-2014 on 11 prosenttia. Ky-

                                                
12 Ks. esim. Tilastokeskus/Aluetilinpitio, Kuntaliiton indikaattori –palvelu.  
13 Keskustan Anttila sulkeutuu lauantaina, Kouvolan Sanomat, 24.7.2015, 

http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2014/07/24/Keskustan%20Anttila%20sulkeutuu%20lauantaina/20142789/4, haettu 

19.2.2016.  
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menlaakson kaupan kehitys ei ole pysynyt koko maan tasossa vaan kokonaisliikevaihdon kehitys 

vuosina 2010-2014 on nolla prosenttia. Asukaskohtainen liikevaihto on kehittynyt prosentin ver-

ran, eli noin 0,2 prosenttia vuodessa. Liikevaihdon asukaskohtainen kehitys onkin ollut seurausta 

väestön vähenemisestä eikä liikevaihdon positiivisesta kehityksestä. Kuntakohtaisesti tarkastel-

tuna Haminan liikevaihto on kehittynyt koko Suomen tasoa vastaavasti ja Pyhtäällä liikevaihdon 

kehitys taas on ollut huomattavasti kovempaa. Iitissa, Kotkassa ja Kouvolassa liikevaihdon kehi-

tys on ollut nollan prosentin tuntumassa tai hivenen sen alle. Miehikkälässä ja Virolahdella liike-

vaihto on supistunut.  

 

Kuva 17 Vähittäiskaupan liikevaihdon muutos 2010-2014 (%) 

Väestön ja kaupan liikevaihdon suhdetta voidaan tarkastella edelleen suhteuttamalla vähittäis-

kaupan liikevaihto väestön määrään. Näin saadaan liikevaihto euroa/asukas -tunnusluku. Asu-

kaskohtainen liikevaihto kuvaa tarjonnan kattavuutta ja se antaa myös viitteitä ostovoiman siir-

tymistä, vaikka liikevaihtotarkastelu ei huomioikaan kuluttajien ostovoimaa. Seuraavassa kaavi-

ossa (Kuva 18) on esitetty vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden vuonna 2014 kunnittain 

ja toimialoittain. Kaaviosta nähdään, että Kymenlaakson asukaskohtainen liikevaihto on hivenen 

koko maan keskiarvon alapuolella. Erotus koko Suomen tasoon verrattuna on noin 300 euroa eli 

alle 5 prosenttia. Tämä tarkoittaa, että Kymenlaakso on ns. omavarainen vähittäiskaupan tarjon-

nan osalta. Asukaskohtaisen liikevaihdon perusteella maakuntaan ei juuri siirry ostovoimaa muu-

alta, mutta sieltä ei myöskään juuri valu ostovoimaa muualle. Käytännössä ostovoiman siirtymiä 

on kuitenkin aina jossain määrin: kymenlaaksolaiset tekevät ostoksia myös muualta ja esimer-

kiksi myös verkkokaupasta ja Kymenlaaksoon tulevat turistit taas tuovat ostovoimaa. Asukaskoh-

taisen liikevaihdon perusteella tarkasteltuna koko Kymenlaakson tasolla esimerkiksi venäläiset 

turistit eivät kuitenkaan ole vuonna 2014 tuoneet merkittäviä ostovoiman siirtymiä. Yksittäisissä 

kunnissa ostovoiman siirtymien vaikutukset voivat kuitenkin olla merkittäviä. Virolahden asukas-

kohtainen liikevaihto on lähes kaksinkertainen koko Suomen ja Kymenlaakson tasoon verrattuna 

ja Virolahti saakin merkittäviä ostovoiman siirtymiä muualta erityisesti päivittäistavarakaupan ja 

tavaratalojen osalta. Myös Kotkan vähittäiskaupan liikevaihto kokonaisuutena on hivenen koko 

Suomen ja Kymenlaakson tason yläpuolella eli se saa positiivista ostovoiman siirtymää. Kouvola 

ja Hamina taas ovat hyvin lähellä Kymenlaakson ja koko Suomen keskimääräistä tasoa. Muut 

kunnat, Iiitti, Miehikkälä ja Pyhtää jäävät selvästi alle koko Suomen tai Kymenlaakson tason, 

joten ne siis menettävät ostovoimaa muualle.  
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Kuva 18 Vähittäiskaupan liikevaihto € asukasta kohden vuonna 2014 

Seuraavassa kaaviossa (Kuva 19) on havainnollistettu vielä vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys-

tä asukasta kohden vuosina 2002-2014. Kymenlaakson vähittäiskaupan kehitys on seurannut 

koko maan vähittäiskaupan markkinoiden kehitystä lukuun ottamatta muutamaa viime vuotta: 

Kymenlaakson vähittäiskaupan kehitys on ollut hitaampaa vuodesta 2011 alkaen. Yksittäisistä 

kunnista kaaviosta nousee esille Virolahden vähittäiskaupan kehitys, jonka kasvu on ollut nope-

aa. Vähittäiskaupan liikevaihto asukasta kohden oli Virolahdella korkeimmillaan vuonna 2011. 

Kotkan vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys on ollut hivenen koko maan tasoa nopeampaa aina 

vuoteen 2013 asti ja Kouvola taas on kehittynyt koko Suomen markkinoiden tahtiin aina vuosiin 

2010/2011 asti.   

 

 

Kuva 19 Vähittäiskaupan liikevaihdon kehitys asukasta kohden vuosina 2002-2014 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 9) on havainnollistettu päivittäistavarakaupan myynnissä ta-

pahtuneita muutoksia vuosien 2010 ja 2015 välillä. Tiedot perustuvat A.C. Nielsenin myymäläre-

kisteriin. Päivittäistavaroiden myynti on Kymenlaaksossa kasvanut tarkasteluvälillä noin 11 %. 

Myynti on kasvanut Kouvolan seudulla 13 % ja Kotka-Haminan seudulla 8 %. Samaan aikaan 

päivittäistavarakaupan myyntiala on kasvanut koko maakunnassa noin 9 %, minkä vuoksi myyn-

titeho ei ole kasvaneista myyntimääristä huolimatta noussut. Taantuvan väestökehityksen seura-
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uksena puolestaan päivittäistavaroiden asukaskohtainen myynti on kasvanut lähes 13 %:a koko 

maakunnassa.  Miehikkälän ja Virolahden lakkautetut myymälät näkyvät pienentyneinä myyntei-

nä ja todennäköisesti myös päivittäistavarakaupan ostovoiman virtaukset ovat ko. alueilta kas-

vaneet. 

Taulukko 9 Päivittäistavarakaupan myynnin muutokset 2010-2015  
(Lähde: A.C. Nielsen, Myymälärekisteri) 

Kunta 
Myynnin  
muutos 

Myyntitehon  
muutos 

Myynti  
€/as. muutos 

Kouvola 14 % 0 % 17 % 

Iitti 3 % 2 % 4 % 

Kouvolan seutu 13 % 1 % 16 % 

Hamina 10 % -3 % 13 % 

Kotka 10 % 4 % 11 % 

Miehikkälä -21 % 6 % -17 % 

Pyhtää 6 % -1 % 7 % 

Virolahti -12 % 28 % -7 % 

Kotka-Haminan seutu 8 % 3 % 10 % 

Kymenlaakso 11 % 1 % 13 % 

 

Koko maakunnassa päivittäistavarakaupan myyntiteho oli vuonna 2015 noin 7 080 €/myyntineliö, 

kun vastaavasti koko Suomen keskiarvo on noin 7 400 €/myyntineliö (Lähde: Päivittäistavara-

kauppa RY). Asukaslukuun suhteutettu päivittäistavarakaupan myynti Kymenlaaksossa oli vas-

taavasti vuonna 2015 noin 3 050 €, kun koko maassa keskiarvo vastaavasti oli 3 000 €/asukas. 

 

3.4 Kaupan hankkeet 

Vuonna 2012 Kymenlaaksossa oli suunnitteilla yhteensä 478 000 kem2:n edestä kaupan hank-

keita, joista valtaosa Kotkan-Haminan seudulla, lähes 454 000 kem2, ja Kouvolan seudulla 

24 500 kem2. Näistä maaliskuuhun 2016 mennessä on toteutunut vain pieni osa. Kotka-Haminan 

ja Kouvolan seudulla toteutuneita hankkeita on yhteensä 14 750 kem2, mikä on noin 3 prosenttia 

suunnitteilla olleiden kaupan hankkeiden pinta-alasta.  

 

Kotka-Haminan seudulla on toteutunut hankkeita yhteensä 12 750 kem2, mikä on alle 3 prosent-

tia vuonna 2012 suunnitteilla olleiden hankkeiden pinta-alasta.  Tällä hetkellä Kotka-Haminan 

seudulla on hankkeita suunnitteilla lähes 230 000 kem2:n edestä, mikä on kuitenkin puolet vä-

hemmän kuin vuonna 2012. Eniten hankkeita on suunnitteilla Vaalimaan alueelle, yhteensä yli 

100 000 kem2. Lisäksi alueelle on ollut aikaisemmin suunnitteilla noin 35 000 kem2 kokoinen 

kauppakeskus, mutta hankkeen eteneminen on keskeytynyt, kun RAY:n Casino vetäytyi hank-

keesta. Hankkeen toteutuminen on erittäin epävarmaa, mutta se mukaan lukien Vaalimaan alu-

eelle on kaikkiaan suunnitteilla hankkeita noin 137 000 kem2:n edestä.  Vaalimaalle suunnitteilla 

olevien hankkeiden määrä on lisääntynyt vuodesta 2012, jos em. keskeytynyt hanke huomioi-

daan. Vuonna 2012 hankkeita oli suunnitteilla yhteensä 92 500 kem2. Vaalimaan suunnitelmissa 

on kuitenkin kaikkiaan esitetty jopa suurempaa liikerakentamiskokonaisuutta, jopa 23 000 kem2 

pitkällä aikavälillä (ks. esim. toimitila.fi –palvelu). Kotka-Haminan seudun kaupan hankelistauk-

sessa ei vuonna 2012 ole ollut mukana keskustaan suunnitteilla olevaa Kantasataman hanketta, 

jonka kokonaislaajuus on ensimmäisessä vaiheessa 21 000 kem2 ja toisessa vaiheessa 36 000 

kem2. Hanke sisältää mm. outlet-keskittymän rakentamisen, mutta kokonaispinta-alaan sisältyy 

kaupan lisäksi paljon muitakin toimintoja, kuten viihde- ja vapaa-ajan palveluita, hotelli ja mah-

dollinen merimuseon laajentaminen. Ensimmäinen vaihe valmistuu vuoden 2018 ja hankkeen 

odotetaan houkuttelevan asiakkaita ja matkailijoita laajalta alueelta niin kotimaasta kuin ulko-

mailtakin.  

 

Kouvolan seudulla toteutuneita hankkeita on yhteensä vain 2 000 kem2, mikä on 8 prosenttia 

vuonna 2012 suunnitteilla olleiden hankkeiden pinta-alasta. Kouvolan seudulla ns. Risteysalueella 



 

Vähittäiskaupan seuranta   29 

 

 

 

 
 
 

  

 
Error! 

Bookmark 
not 

defined. / 42 

avautui uusi kauppakeskus Veturi vuonna 2012 eikä hanke ole ollut mukana vuoden 2012 suun-

nitteilla olleissa hankkeissa. Kauppakeskus Veturin myötä risteysalueella tyhjentyi jonkin verran 

liiketiloja (mm. entinen K-citymarketin rakennus osittain ja K-raudan rakennus). Osa liiketiloista 

on edelleen tyhjänä (K-citymarket pl. huonekalukaupan siipi), mutta osa on myös täyttynyt: K-

raudan tiloihin on tullut autokauppaa ja siihen liittyvää huoltotoimintaa sekä kaupallisia palvelui-

ta. Nämä eivät näy toteutuneiden hankkeiden tilastoissa, koska uutta kaupan pinta-alaa ei ole 

rakennettu. Risteysalueelle suunnitteilla olleet tilaa vaativan kaupan uudet toimitilat eivät ole 

toteutuneet eikä muitakaan uusia hankkeita ole käynnistetty alueelle edelleen tyhjinä olevien 

vanhojen tilojen takia. Kouvolan seudulla on tällä hetkellä suunnitteilla Matkakeskus Kouvolan 

ydinkeskustaan, jonka kokonaismitoitus tullee olemaan 10 000 kem2 paikkeilla. Kaupan osuudes-

ta kokonaismitoituksesta ei ole tietoa. Lisäksi Korjalaan on rakenteilla autokaupan ja huoltotoi-

minnan tiloja noin 8 400 kem2: olemassa oleva toimija laajentaa tilojaan. Hankkeita siis suunnit-

teilla tai rakenteilla yhteensä 18 400 kem2, mikä on 75 prosenttia verrattuna vuonna 2012 suun-

nitteilla olleiden hankkeiden laajuuteen. Kouvolan seudun hankesuunnitelmat ovat selvästi vaa-

timat 

 

Vaikka Kouvolan seudulla on toteutunut vähemmän hankkeita kuin Kotka-Haminan seudulla, on 

toteuma suhteellisesti suurempi Kouvolan seudulla verrattuna vuonna 2012 suunnitteilla olleiden 

hankkeiden määrään. Voidaankin sanoa, että Kouvolan hankesuunnitelmat ovat osin olleet realis-

tisemmat ja perustuneet todennäköisesti enemmän paikallisten asukkaiden ostovoimaan kuin 

Kotka-Haminan seudulla, jossa hankesuunnitelmat ovat perustuneet ja perustuvat edelleen pit-

kälti venäläisten matkailijoiden tuomaan ostovoiman lisäykseen (Vaalimaa; Kantasatama).  

 

Tarkempia tietoja vuoden 2012 hankkeiden toteutumasta on esitetty seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 10), jossa on esitetty yhteenveto hankkeiden toteutumisen tilanteesta maakuntakaa-

van kaupan alueittain. Tarkempi hanke-erittely on selvityksen liitteenä (Liite 1). Tiedot perustu-

vat alueen kunnilta kerättyihin tietoihin sekä julkisista lähteistä saatavilla olleisiin muihin tietoi-

hin.  

Taulukko 10 Kaupan hankkeiden toteuma 

Kunta Tarkenne Kem2 
(2012) 

Status 
2015 

Kem2 
(2016) 

Tarkenne Maakunta-
kaava 
(merkintä 
ja kem2) 

Hami-
na 

Summan 
risteysalue 

145 000 Osittain 
toteutu-
nut 

5 000  Kala- ja päivittäistavarakaup-
pa,  ravintola ja oheistuottei-
den myymälä toteutunut. Ei 
muita konkreettisia hankkeita 
tällä hetkellä suunnitteilla.  

kma 
120 000  

Hami-
na 

Keskusta  3 000 Ei toteu-
tunut 

 Torihallin liikekeskus, hanke ei 
etene tällä hetkellä.  

c 

Kotka Jumalniemi 76 500 Ei toteu-
tunut 

 Vuonna 2012 oli useita hank-
keita vireillä Jumalniemeen. 
Mikään hanke ei ole vielä to-
teutunut. Yhden hankkeen 
rakennuslupa edelleen voi-
massa ja sopivaa ratkaisua 
suunnitellaan.  

kma  
230 000 

Kotka Jylppy 5 000 Toteutu-
nut 

5 000 Tilaa vaativa kauppa (rauta) 
toteutunut.  

kmt 
50 000 

Kotka Keltakallio 8 400 Osittain 
toteutu-
nut / 
Suunnit-
teilla 

2 400 / 
41 600 

Yksi tilaa vaativan kaupan 
hanke toteutunut (autokaup-
pa+huolto). Muut hankkeet 
eivät vielä edenneet, mutta 
alueen suunnittelua on jatket-
tu ja liikerakentamisen määrä 
suunnitelmissa suurempi kuin 
vuonna 2012.  

kmt 
60 000 

Kotka  Karhula 18 000 Ei toteu-
tunut 

  c 

Kotka E18-
Kyminlinnan-

8 000 Ei toteu-
tunut 

 Uudet tontit toteutumatta. 
Alueella jo oleva tilaa vievän 

kma 
230 000 
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tie väli (Ju-
malniemi) 

kaupan toimija kehittää toi-
mintaansa.  

Kotka Hovinsaari 650 Osittain 
toteutu-

nut 

350 Toinen suunnitteilla olleista 
päivittäistavarakaupoista to-

teutunut (korvaava uusperus-
tanta). Lisäksi kaavamuutos 
käynnissä, uusi hanke 800 k-
m2 tukkukauppaa.  

A (taajama-
toimintojen 

alue) 

Pyhtää Ahvenkoski 4 000 Suunnit-
teilla 

4 000 Ei edennyt toivotussa aikatau-
lussa, mutta hanke ei ole rau-
ennut. Liikekeskus ja matkai-
lupalveluita.  

mv (matkailu 
ja virkistys) 

Pyhtää Siltakylä 25 000 Suunnit-
teilla 

25 000  Ei edennyt toivotussa aikatau-
lussa, mutta hanke ei ole rau-
ennut. Tilaa vievää kauppaa ja 
liikenneasema.  

km 
25 000  

Viro-
lahti 

Vaalimaa 92 500 Suunnit-
teilla 

137 000 Vuonna 2012 suunnitteilla oli 
useita hankkeita, jotka eivät 
edenneet toivotussa aikatau-
lussa. Useita kauppakes-
kus/outlet-hankkeita edelleen 
suunnitteilla vuonna 2016. 
Vaalimaa shopping centerin 
(kauppakeskus/casino/hotelli) 
rakennustyöt toistaiseksi kes-
keytetty. koska casino vetäy-
tynyt hankkeesta (35 000 
kem2, sisältyy oheiseen koko-
naiskerrosneliömetrimäärään 
v. 2016). Muut hankkeet ete-
nevät todennäköisesti nope-
ammin.  

kma-r 
100 000 

Kouvo-
la 

Keskusta  10 000 Suunnit-
teilla 

 Matkakeskus hankkeen kon-
septia tarkennetaan parhail-
laan. Kaupallisten toimintojen 
laajuudesta ei tietoa. 

c 

Kouvo-
la 

Risteysalue 12 000 Ei toteu-
tunut 

 Tilaa vievä kauppa kma 
390 000  

Kouvo-
la 

Tornionmäki 2 000 Osittain 
toteutu-
nut 

2 000 Vuonna 2012 suunnitteilla ollut 
laajan tavaravalikoiman kaup-
pa (2 000 k-m2) ei toteutunut, 
mutta alueella toteutunut 
päivittäistavarakauppa (2 000 
k-m2).    

A (taajama-
toimintojen 
alue) 

Kouvo-
la 

Kotkankallio 500 Ei toteu-
tunut 

 Päivittäistavarakaupan laajen-
nus. Kaava vahva.  

A (taajama-
toimintojen 
alue) 

 

Kaupan hankkeiden lisäksi Kymenlaaksossa on vireillä muitakin hankkeita, jotka osaltaan vaikut-

tavat kaupan kehittämiseen. Iittiin suunnitellaan KymiRingin moottoriratahanketta. Suunnitelman 

mukaan Iittiin rakentuisi moottoriurheilukeskuksen lisäksi mm. hotelli- ja mökkimajoitus, messu- 

ja tapahtuma-alueita sekä toimitiloja autoalan toimijoille. Hakkeen asemakaava on hyväksytty 

alkuvuodesta 2016, pääurakoitsija on valittu ja hankkeella on rahoitus, joten rakentaminen voi 

käynnistyä.14 Toteutuessaan hanke voi tuoda lisää matkailijoita Kouvolan alueelle, mikä parantaa 

kaupan toimintaedellytyksiä erityisesti valtatien 12 varrella ja Kouvolan ns. risteysalueella valta-

tien 6 varrella.  

 

Toinen erityisesti Etelä-Kymenlaakson kehittymiseen vaikuttava hanke on E18-valtatien muutta-

minen moottoritieksi Helsingistä Vaalimaalle asti. Moottoritie on valmis Helsingistä Haminaan asti 

ja Vaalimaalle vievä osuus avataan vuoden 2018 alkupuolella.15 Myös Venäjän puolella on suunni-

teltu E18-tien kunnostamista Pietarista Vaalimaalle, mutta toteutumisen ajankohdasta ei ole 

varmuutta.16  

                                                
14 Ks. lisätietoja http://www.kymiring.fi/, haettu 15.4.2016.  
15 Ks. lisätietoja Liikennevirasto, http://www.liikennevirasto.fi/e18vaalimaa#.VxCX9PmLRaQ, haettu 15.4.2016.  
16 Helsingin Sanomat 11.1.2014, Ajomatka Pietariin lyhenee jopa 1,5 tunnilla, http://www.hs.fi/kotimaa/a1389335388199.  
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Seuraavalla kartalla (Kuva 20) on esitetty yhteenveto merkittävistä, suunnitteilla olevista kau-

pan hankkeista Kymenlaaksossa 3/2016.    

 

Kuva 20 Kaupan hankkeet Kymenlaaksossa 3/2016, kokonaispinta-ala, sisältö pääpiirteissään ja 
arvio toteutumisajankohdasta 

Vaalimaa 137 000 kem2, 
2017-2019 

Useita eri hankkeita, mm. kaup-
pa- ja viihdekeskuksia, outlet-
kylä, kalakauppa, kahviloita ja 

ravintoloita.  

Siltakylä 25 00 kem2 
Tilaa vievää kauppaa ja liiken-

neasema. Ei tietoa toteu-
tusajankohdasta. 

Kantasatama 21 000 kem2, 2018  

1. vaiheessa  mm. outlet-keskittymä ja 
hotelli. Lisäksi varaukset mm. merimuseon 
laajentamiselle ja huvi- ja viihdepalveluille.  

2. vaihe 36 000 kem2. 
 

Matkakeskus 10 000 kem2 
Vähittäiskauppaa, hotelli, 

viihde- ja konferenssipalvelut. 
Ei tietoa toteutusajankohdasta 

tai kaupan mitoituksesta. 
Kaava vireillä.  

Korjala 8 000 kem2, 2016 
Autokaupan ja huoltatoiminto-

jen laajennus.  

Jumalniemi 26 000 kem2 
Voimassa oleva rakennuslupa. 

Hanketta suunnitellaan, ei 
tietoa sisällöstä tai toteutu-

misajankohdasta.   

Keltakallio 42 000 kem2 
Suunnitelmaluonnoksia kaupal-

lisesta hankkeesta laadittu. 
Toteutunee vasta pitkällä aika-

välillä.    

(Keskustatoimintojen alue) 

(Vähittäiskaupan kehittämisen kohdealue) 

(Vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen 

kohdealue) 

 

(Keskustatoimintojen kohdemerkintä) 

(Vähittäiskaupan suuryksikkö) 

(Tilaa vaativan kaupan keskittymä) 
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4. VÄHITTÄISKAUPAN OSTOVOIMA JA TILANTARVE 

4.1 Selvityksessä käytetyt skenaariot ja niiden taustatekijät 

Kymenlaakson kaupan tulevaisuuden toimintaympäristöön kohdistuvien suurien epävarmuusteki-

jöiden vuoksi tässä selvityksessä on käsitelty muutoksia erilaisten skenaarioiden kautta. Nämä 

luovat näkemyksen käsiteltävien tekijöiden vaihteluvälistä sekä merkittävyydestä, mikäli tietty 

kehityspolku toteutuu. Tarkasteltavat vaihtoehdot on jaettu minimi- ja maksimiskenaarioihin, 

joiden taustalla vaikuttaa moninaisia tekijöitä ja näiden osatekijöitä. Varsinaiset muuttuvat teki-

jät ovat maakunnan väestökehitys sekä venäläismatkailijoiden määrän kehitys tarkasteluvuoteen 

2040 mennessä. Seuraavassa on esitelty skenaarioiden taustalla olevia muuttujia ja skenaarioi-

den toteutumisen edellytyksiä. 

 

4.1.1 Väestöskenaariot 

 

Positiivinen 

Positiivisen väestöskenaarion taustalla on Kotka-Haminan seudun vetovoiman kasvaminen sekä 

Kouvolan seudun maltillinen väestönkasvu erityisesti Kouvolan keskustaajamassa. Positiivinen 

väestöskenaario on muodostettu Kauppa ja merialue -maakuntakaavan väestösuunnitteen perus-

teella jatkamalla väestönkasvua tasaisen kasvun periaatteella vuoteen 2040. 

 

Positiivinen väestöskenaario edellyttää mm. seuraavia tekijöitä: 

 Maakunnan asuinympäristön ja -keskusten viihtyisyys, elinvoimaisuus ja arjen sujuvuus var-

mistetaan, jolloin alueelle voidaan houkutella mm. työikäisiä paluumuuttajia; keskeisessä 

asemassa ovat alueen suurimmat kaupungit Kotka, Kouvola ja Hamina 

 Työssäkäynnin paikkariippuvuus vähenee edelleen; digitaalinen kehitys mahdollistaa erilais-

ten etätyöratkaisuiden enenevän käytön, mikä luo erilaiset kriteerit asuinpaikan valinnalle ja 

mahdollistaa myös muualla työskentelevän työikäisen väestön asettumisen Kymenlaaksoon 

 Elinkeinoympäristö on vireä, innovatiivinen, monipuolinen ja ketterä, minkä ansiosta yritysten 

määrä kasvaa houkutellen samalla osaavia työntekijöitä alueelle 

 Etelä-Kymenlaaksossa väestönkasvua tukee satamatoimintojen kehitys sekä niihin liittyvät 

monipuoliset elinkeinopalvelut ja –ympäristöt 

 Alueen saavutettavuus paranee infrahankkeiden myötä; nopea junayhteys helpottaa työssä-

käyntiä esimerkiksi pääkaupunkiseudulla 

 Venäjän kehitys lähtee uudelleen kasvuun, mikä kasvattaa Kymenlaakson roolia sekä kulje-

tusten että matkailun osalta 

 

Negatiivinen 

Koko Kymenlaakson väestökehitys jatkuu trendinomaisen taantuvana Tilastokeskuksen väestö-

ennusteen mukaisesti.  

 

Negatiivisen väestökehityksen taustalla vaikuttavat mm. seuraavat tekijät: 

 Ikärakenteen epätasapaino ja huoltosuhteen heikkeneminen aiheuttavat jatkossa yhä pahe-

nevia ongelmia Kymenlaakson alue- ja kuntataloudelle, mikä heikentää alueen houkuttele-

vuutta niin asuinpaikkana kuin elinkeinoelämän sijoittumispaikkana 

 Kymenlaakson kaupunkikeskustat taantuvat kaupan ja palveluiden lähtiessä alueelta pois, 

seurauksena tyhjiä liiketilakortteleita sekä vajaakäyttöisiä liiketiloja 

 Keskeisiä toimialoja koskevat ongelmat jatkuvat, mikä lisää alueen työttömyyttä. Elinkeino-

rakenteen muutokseen ei pystytä vastaamaan uudistamalla teollisuutta, logistiikkaa ja tuo-

tanto- ja palvelusektoria. Lisäksi matkailutoimialalla ei löydetä korvaavia matkailijaryhmiä 

venäläismatkailijoiden tilalle. 

 

Positiivinen väestöskenaario on nykytilanteeseen nähden hieman yltiöpositiivinen, mutta toisaalta 

tarkasteluajanjakso on hyvin pitkä. Positiivisen skenaarion mukaisen väestötavoitteen saavutta-

minen edellyttäisi kuitenkin nopeaa käännettä väestökehityksessä.  
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4.1.2 Matkailuskenaariot 

Matkailuskenaariot koskevat erityisesti venäläismatkailijoita, sillä maakuntakaavan kaupan rat-

kaisu perustuu venäläismatkailijoiden määrästä ja ostovoimasta tehtyihin oletuksiin. Muilla mat-

kailijaryhmillä ei nähdä olevan vastaavanlaista merkitystä alueen kaupan ja palveluiden mitoituk-

seen. 

 

Positiivinen 

Pitkällä aikavälillä saavutetaan matkailijamäärissä ja venäläismatkailijoiden Suomeen kohdistu-

vassa kulutuksessa ennen vuotta 2014 vallinnut nopean kasvun taso. Positiivisessa matkailijas-

kenaariossa arvioidaan venäläismatkailijoiden määrän kasvavan vuosina 2016-2040 keskimäärin 

noin 8 % / vuosi. Ennuste mukailee Sisäasiainministeriön vuonna 2015 julkaisemassa ”Selvitys 

itäliikkuvuuden kasvun vaikutuksista ja resurssitarpeista” käyttämää arviota. 

 

Positiivisen matkailuskenaarion taustalla vaikuttavia tekijöitä ovat mm. 

 Venäjän taloudellinen kehitys nousee taantumasta öljyn hinnan nousun, pakotteiden lakkaut-

tamisen ja taloudellisen uudistumisen myötä, mikä kasvattaa kansalaisten ostovoimaa 

 Venäjän demokratia kehittyy suotuisaan suuntaan ja pienentää eri kansanryhmien ja yhteis-

kuntaluokkien välisiä eroja niin taloudellisesti kuin sosiaalisestikin; entistä useammalla on va-

raa kuluttaa rahaa hyödykkeisiin ja tavaroihin sekä matkustella 

 Matkailijoiden rahankäyttö kohdistuu edelleen huomattavissa määrin kauppaan ja Venäjältä 

Suomeen suuntautuva matkailu on tyypiltään jatkossakin ostomatkailua 

 Mahdolliset helpotukset venäläisten rajanylityksiin mm. viisumivapauden muodossa 

 Uusien matkailumuotojen luomat mahdollisuudet kuten risteilyliikenne 

 E18 moottoritien valmistuminen Vaalimaalle asti Suomen puolella vuonna 2018 ja E18 tien 

kunnostus Vaalimaalta Pietariin 2020-luvun alkupuolella 

 

Negatiivinen 

Negatiivisen matkailuskenaarion mukaan venäläismatkailijoiden määrä ja Suomeen kohdistuva 

kulutus jatkavat heikkenemistään tasaisesti samansuuntaisesti kuin vuosina 2013-2015. Skenaa-

riossa matkailun on ennakoitu pienevän vuosina 2016-2040 tasaisesti noin -8 % / vuosi. Taustal-

la olevia tekijöitä ovat esim. 

 Venäjän talous vajoaa entistä syvempään, pitkittyneeseen taantumaan kiristyneiden pakot-

teiden, pitkään jatkuvan öljyn hinnan matalan tason sekä kansalaisten heikkenevän ostovoi-

man seurauksena 

 Venäjän demokratiakehitys kehittyy eriarvoistavaan suuntaan, mikä kiristää kansalaisten ja 

eri kansanryhmien välejä; valta ja omaisuus keskittyvät entistä harvempien käsiin ja tavalli-

silla kansalaisilla ei ole varaa ylimääräiseen kulutukseen. 

 Venäläisten kulutus Suomessa pienenee huomattavasti verkkokaupan vahvistaessa asemaan-

sa ja merkitystään Venäjällä; mahdollinen luksus- ja muotimatkailu kohdistuu Suomen sijaan 

erityisesti eurooppalaisiin muodin metropoleihin 

 Suomeen saapuvien matkailijoiden rahankäyttö kohdistuu entistä enemmän kaupan ja tava-

roiden sijaan palveluihin, elämyksiin ja vapaa-aikaan 

 Rajavalvonta itärajalla kiristyy ja viisumikäytännöt hankaloituvat mm. kansainvälisen terro-

rismin ja pakolaisaaltojen vuoksi 

 

Matkailuskenaarioiden taustalla on monia epävarmuustekijöitä. Vuoteen 2040 ulottuvissa skenaa-

rioissa on huomioitava tarkasteluajanjakson pituus, minkä vuoksi aikavälillä ehtii tapahtua useita 

lasku- ja nousukausia. Detaljina mainittakoon, että selvityksen tarkasteluvuosi 2040 on lähes 

yhtä kaukana tulevaisuudessa kuin mitä Neuvostoliiton hajoaminen on selvityshetkestä taakse-

päin katsottuna.  
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4.2 Laskennan taustalla olevat perusoletukset 

Tässä selvityksessä on pyritty päivittämään vuonna 2013 valmistuneessa selvityksessä kuvattuja 

vähittäiskaupan ostovoima- ja tilantarvelaskuja. Laskennan taustalla on huomattava määrä eri-

laisia oletuksia, jotka on pyritty tässä kuvaamaan.  

 

Vähittäiskaupan ostovoimaa arvioidaan keskimääräisen asukaskohtaisen kulutusluvun kautta. 

Kulutusluku tarkoittaa yhden henkilön vuodessa vähittäiskauppaan kuluttamaa rahamäärää. Ker-

tomalla kulutusluku alueen väestömäärällä saadaan arvio alueella vähittäiskauppaan suuntautu-

vasta ostovoimasta. Ostovoimaa kasvattavat alueen väestönkasvu ja yleinen kulutuksen kasvu. 

Ostovoiman avulla voidaan arvioida vähittäiskaupan pinta-alan tarvetta jakamalla ostovoima 

vähittäiskaupan toimialakohtaisella keskimääräisellä myyntiteholla. 

 

Tässä selvityksessä on käytetty kulutuslukuina Santasalo Ky:n maakuntakohtaisia kulutuslukuja 

vuodelle 2012. Lähtötilanteen luvut on kerrottu keskimääräisillä kaupan kehitysluvuilla, jolloin 

kulutusluvut toimialoittain vuoden 2015 lähtötilanteessa ovat: 

 Päivittäistavarakauppa (ml. Alko) 3 373 €/hlö/vuosi 

 Keskustaerikoiskauppa 2770 €/hlö/vuosi 

 Paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppa 1 616 €/hlö/vuosi 

 

Ostovoima- ja tilantarvelaskut on esitetty haarukkana minimi- ja maksimivaihtoehtojen avulla. 

Näiden skenaarioiden taustalla vaikuttavat tekijät on kuvattu edellisessä luvussa (4.1). Erilaisten 

skenaarioiden avulla pyritään arvioimaan, miten eri lähtökohtatekijöissä tapahtuvat muutokset 

vaikuttavat laskennan lopputulokseen. Maksimivaihtoehdon oletukset vastaavat suurusluokaltaan 

vuonna 2013 valmistuneen palveluverkkoselvityksen lähtöoletuksia. Minimiskenaarion avulla 

pyritään hahmottamaan nykyisen pitkittyneen taloustaantuman, heikomman väestökehityksen 

sekä venäläismatkailijoissa tapahtuneen käänteen mahdollisia seurauksia. Minimi- ja maksimi-

vaihtoehtojen eroja on kuvattu seuraavassa taulukossa (Taulukko 11). 

Taulukko 11 Ostovoima- ja tilantarvelaskennassa käytetyt minimi- ja maksimivaihtoehtojen taustaole-
tukset 

 

Kesäasukkaiden määrään ja ostovoimaan ei tehty muutoksia verrattuna edelliseen selvitykseen. 

Venäläismatkailijoiden määrän lisäksi yhtenä muuttujana on rahankäytön jakautuminen eri pal-

veluihin ja siinä arvioidut muutokset. Rahankäyttö toimialoittain vastaa TAK:n vuonna 2013 te-

kemässä selvityksessä esitettyjä lukemia ja vuoden 2015 tilanne on arvioitu vastaavaksi kuin 

vuonna 2011. Venäläisten tuoteostoihin käyttämä rahamäärä jakautuu arvion mukaan vuonna 

2040 seuraavasti: 

- Päivittäistavarakauppa 15 % 

- Tilaa vievä erikoistavarakauppa 15 % 

- Keskustahakuinen erikoistavarakauppa (ml. vaatteet) 70 % 

Venäläisten ostovoima on toimialoittain laskettu edellä esitettyjen osuuksien sekä matkailijakoh-

taisen tuoteostoihin kohdistuvan rahankäytön perusteella. Selvityksessä on arvioitu rahankäytön 

  MINIMI MAKSIMI 

Väestönmuutos 
2015-2025 

Tilastokeskuksen syksyllä 2015 julkaiseman 
väestökehityksen mukainen (Kymenlaaksossa 
167 200 asukasta vuonna 2040) 

Kymenlaakson maakuntasuunnitelman 
väestötavoitteen mukainen 2030 ja ta-
saisella kasvulla 2030-40  
(Kymenlaaksossa 206 200 asukasta 
vuonna 2040) 

Kulutuksen kas-
vu 2015-2025 

Päivittäistavarakauppa: 0,5 %/vuosi 
Erikoistavarakauppa (ml. tiva): 1 %/vuosi 

Päivittäistavarakauppa: 1 %/vuosi 
Erikoistavarakauppa (ml tiva): 2 %/vuosi 

Venäläis-
matkailijoiden 
määrä 2025 

"Katastrofiskenaarion" mukainen kehitys, kes-
kimääräinen matkailijamäärien väheneminen 
noin -8 % / vuosi: 
65 000 venäläismatkailijaa Kymenlaaksossa 
2040 

Matkailijamäärien keskimääräinen vuosi-
kasvu 8 % vuosina 2016-2040 
3,5 miljoonaa venäläismatkailijaa /vuosi 
Kymenlaaksossa 2040 
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pysyvän koko tarkasteluajanjakson 150 €/matkailija –tasolla. Matkailijakohtaisen rahankäytön 

kehittyminen vuosina 2012-2015 on esitetty seuraavassa taulukossa (Kuva 21). 

 

Kuva 21 Venäläisten matkailijoiden rahankäyttö henkelä kohden matkan aikana €/matka  
(Lähde: TAK Oy) 

Vähittäiskaupan laskennallista tilantarvetta arvioidaan jakamalla alueen ostovoima kaupan 

toimialoittaisella keskimääräisellä neliömyyntiteholla. Tässä selvityksessä neliömyyntitehot on 

pidetty vuoden 2013 selvityksen tasolla: 

 Päivittäistavarakauppa 5 600 €/k-m2 

 Tilaa vaativa erikoistavarakauppa 2 100 €/k-m2 

 Muu erikoistavarakauppa 3 000 €/k-m2 

 

Kaupallisten palveluiden (sis. ravintolat ja kahvilat) tilantarpeeksi on arvioitu 25 % koko vähit-

täiskaupan laskennallisesta tilantarpeesta. Pinta-alalaskelmissa ei ole huomioitu erilaisia pinta-

alan tarvetta lisääviä ja vähentäviä tekijöitä, kuten ostovoiman siirtymiä, mahdollista myyntite-

hon kasvua nykyisissä myymälöissä tai kulutustottumusten muutoksia. Perusoletuksena on pidet-

ty, että kaikki uusi ostovoima suuntautuu uuteen pinta-alaan. Tarvetta lisäävien ja vähentävien 

tekijöiden huomioiminen olisi vaikea toteuttaa luotettavaksi ja perustuisi pitkälti pelkkiin oletuk-

siin. Lisäävien ja vähentävien muuttujien voidaan myös osin ajatella kumoavan toisensa.  

 

4.3 Laskennan epävarmuustekijät 

Pitkälle tulevaisuuteen ulottuvissa ostovoima- ja pinta-alalaskelmissa on aina epävarmuutta. 

Ostovoimalaskelmissa tärkeimmät muuttujat ovat väestöennuste ja kulutusluku; jos jompikumpi 

kasvaa selvästi laskelmissa oletettua tasoa vähemmän, on kaupan palveluilla huonommat toteu-

tumisedellytykset. Kymenlaakson kohdalla erityistä epävarmuutta tuo venäläismatkailijoiden 

määrän arviointi; venäjän muuttunut taloustilanne on viime vuosina selkeästi pienentänyt venä-

läismatkailijoiden määrää ennakoidusta, minkä vuoksi vuoteen 2025 esitetyt matkailija- ja ra-

hankäyttöennusteet ovat nykyvalossa liian positiivisia.  

 

Tässä selvityksessä epävarmuutta on pyritty kuvaamaan tekemällä ostovoiman ja tilantarpeen 

arviointia varten erilliset minimi- ja maksimilaskelmat, joissa on esitetty erilaiset vaihtoehtoiset 

kehityskulut väestömäärän, matkailijoiden ja kulutuksen kasvun suhteen. Minimi- ja maksimi-

vaihtoehtojen erot on esitetty edellisen luvun yhteydessä. 

 

Ostovoimalaskelmat antavat suuntaa alueen asukkaiden kauppaan käytettävissä olevista rahois-

ta, mutta kulutustottumukset voivat muuttua nykyisestä. Tavaroiden sijaan kulutus voi suuntau-

tua tulevaisuudessa entistä enemmän palveluihin tai perinteisten myymälöiden sijaan aletaankin 

tavarat ostaa verkkokaupasta. Myös väestön merkittävä ikääntyminen voi vaikuttaa kulutuskäyt-

täytymiseen ja liiketilojen kysyntään huomattavasti. Ennusteet ja laskelmat on kuitenkin tehtävä 
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tämänhetkisen tiedon perusteella ja hyväksyttävä tulevaisuuden ennustamiseen liittyvä epävar-

muus. 

 

4.4 Vähittäiskaupan ostovoima 

 

4.4.1 Vakinaiset asukkaat 

Vakinaisen väestön synnyttämä vähittäiskaupan ostovoima on laskettu eri väestöennusteilla ja 

kulutuksen kasvuarvioilla. Nykyinen vähittäiskauppaan suuntautuva ostovoima on Kymenlaaksos-

sa noin 1,4 miljardia euroa. Minimiskenaariossa ostovoima kasvaa varsin hitaasti johtuen taantu-

vasta väestökehityksestä sekä hitaasta kulutuksen kasvusta. Minimiskenaarion mukainen osto-

voima-arvio vuodelle 2040 on noin 1,6 miljardia euroa, mikä tarkoittaisi noin 200 miljoonan eu-

ron kasvua (+14 %) vuoteen 2015 verrattuna. Maksimiskenaariossa ostovoima olisi vuonna 2040 

lähes 2,4 miljardia euroa, jolloin kasvua tulisi vuoteen 2015 nähden arviolta lähes miljardin euron 

verran (+71 %). 

 

Kuva 22 Vakinaisten asukkaiden ostovoimakehitys Kymenlaaksossa minimi- ja maksimiskenaa-
riossa 2015-2040 (milj. €) 

Seutukunnittain ostovoiman kasvu jakautuu suhteellisen tasaisesti Kotka-Haminan ja Kouvolan 

seutujen välille. Minimiskenaariossa Kotka-Haminan seudulla syntyvä ostovoiman kasvu olisi noin 

103 miljoonaa euroa (+15 %) ja Kouvolan seudulla 86 miljoonaa euroa (+12 %). Maksimiske-

naariossa Kotka-Haminan seudulla ostovoima puolestaan kasvaisi arviolta noin 460 miljoonaa 

euroa (+69 %) ja Kouvolan seudulla 435 miljoonaa euroa (+72 %). Toimialoittain tarkasteltuna 

ostovoima kasvaa lähtöoletusten vuoksi erityisesti erikoiskaupassa (ml. tilaa vievä erikoistavara-

kauppa). Minimi- ja maksimiskenaariossa päivittäistavarakauppaan suuntautuvan ostovoiman 

kasvu vaihtelee 6-47 %:n välillä ja erikoiskaupassa 20-89 %:n välillä. 
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Kuva 23 Vähittäiskauppaan suuntautuva ostovoima (mij. €) vuosina 2015 ja 2040 

 

4.4.2 Loma-asukkaat 

 

Loma-asukkaiden määrä ja ostovoiman kehitys mukailee vuonna 2013 toteutetun kaupan selvi-

tyksen arvioita, sillä kehitysarvion muuttamiselle ei nähty perusteita. Selvityksessä on käytetty 

loma-asukkaiden lukumääränä vuonna 2015 edellisen selvityksen arviota (25 760 asukasta) ja 

vuoden 2025 tilanteessa loma-asukkaiden määräksi on arvioitu vastaavasti 28 000. Loma-

asukkaiden määrän on arvioitu pysyvän samalla tasolla vuosien 2025-2040 välillä. 

 

Vuosien 2015-2025 kesä-asukkaiden synnyttämä lisäostovoima on vastaava kuin aikaisemmassa 

kaupan selvityksessä. Vuosina 2025-2040 kesäasukkaiden määrän on arvioitu pysyvän vuoden 

2025 tasolla 28 000 asukkaassa ja kulutuksen kasvavan päivittäistavarakaupassa 0,5 % / vuosi 

ja erikoistavarakaupassa 1 % / vuosi. Tämän seurauksena loma-asukkaiden tuoma ostovoima 

olisi Kymenlaaksossa vuonna 2040 noin 29 miljoonaa euroa, josta 19 miljoonaa euroa (66 %) 

kohdistuisi päivittäistavarakauppaan. 

 

4.4.3 Venäläismatkailijat 

 

Venäläismatkailijoiden synnyttämä ostovoima on arvioitu venäläismatkailijoiden määrän ja tuote-

ostoksiin käytettävän rahasumman perusteella. Kaakkois-Suomen raja-asemien kautta saapuvis-

ta venäläismatkailijoista arviolta noin 20 % vierailee Kymenlaaksossa. Minimi- ja maksimiskenaa-

rion luvuilla tämä tarkoittaisi sitä, että matkailijoiden määrä kasvaisi vuoteen 2040 mennessä 

maksimiskenaariossa nykyisestä noin puolesta miljoonasta (arvio) noin 3,5 miljoonaan vuosittai-

seen matkailijaan (+585 %). Minimiskenaariossa matkailijamäärä vähenisi edelleen nykyisestä 

niin, että vuonna 2040 maakunnassa kävisi enää noin 65 000 venäläismatkailijaa vuodessa. Edel-

lisen kaupan selvityksen pohjana on käytetty arviota, että vuonna 2025 Kymenlaaksossa vierailisi 

noin 2,7 miljoonaa venäläismatkailijaa. Uusilla arvioilla vastaaviin lukemiin päästäisiin vasta noin 

10 vuotta myöhemmin, eli 2030-luvun puolivälin jälkeen. 

 

Venäläismatkailijoiden tuoteostoihin käyttämä keskimääräinen rahamäärä on pudonnut vuosina 

2012-2015 noin 233 eurosta 122 euroon. Tässä selvityksessä on arvioitu tuoteostoihin käytettä-

vän rahasumman olevan koko tutkimusajanjaksolla noin 150 €/matkailija, joka on edelleen sel-

västi suurempi kuin muista maista tulevilla matkailijoilla keskimäärin (TAK 2013). Tuoteostosten 

jakautuminen toimialoittain on arvioitu vastaavaksi kuin aikaisemmassa kaupan palveluverk-

koselvityksessä (Santasalo Ky, TAK); päivittäistavarakaupan osuuden on arvioitu pienenevän 

nykyisestä 27 %:sta 15 %:iin, tilaa vievän erikoistavarakaupan 21 %:sta 15 %:iin ja muun eri-

koistavarakaupan vastaavasti kasvattavan osuuttaan venäläisten rahankäytöstä noin 52 %:sta 

70 %:iin.  
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Venäläismatkailijoiden määrän ja keskimääräisen kulutuksen (150 e/matkailija) perusteella osto-

voimaskenaarioiksi saadaan seuraavassa kaaviossa (Kuva 24) osoitetut määrät. Kymenlaaksoon 

kohdistuisi nykyisin arviolta hieman alle 80 miljoonaa euroa venäläismatkailijoiden tuomaa osto-

voimaa. Minimiskenaariossa venäläismatkailijoiden tuoma ostovoima romahtaisi vuoteen 2040 

mennessä noin 10 miljoonaan euroon, jolloin matkailijoiden tuoma vaikutus olisi käytännössä 

olematon. Maksimiskenaariossa venäläismatkailijat toisivat vuonna 2040 maakuntaan lisäosto-

voimaa arviolta hieman yli 530 miljoonan euron edestä. Kauppa ja merialue –maakuntakaavan 

kaavaselostuksessa venäläisten vuonna 2025 Kymenlaaksoon kohdistaman ostovoiman vaihtelu-

väliksi arvioitiin 477-2 700 miljoonaa euroa. Vaihteluvälin suurimmat arviot edellyttäisivät venä-

läisten viisumivapautta. Maakuntakaavan mitoituksen perusteena käytettiin venäläisten ostovoi-

man määränä 533 miljoonaa euroa vuonna 2025.  

 

 

Kuva 24 Venäläismatkailijoiden synnyttämä ostovoima Kymenlaaksossa 2015-2040 

 

TAK:n selvityksen mukaisesti venäläisten Kymenlaaksoon tuomasta ostovoimasta pääosa kohdis-

tuu Kotka-Haminan seutukunnalle. Vuonna 2011 Kotka-Haminan seudun osuus Kymenlaaksossa 

tehtävistä tuoteostoista olisi noin 71 %:a ja vuonna 2025 noin 79 %:a. (TAK 2013, s. 59). 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 12) on kootusti esitetty edellä olevien ostovoimalaskujen pe-

rusteella minimi- ja maksimivaihtoehdon mukainen ostovoima eroteltuna tyypeittäin (vakinaiset 

asukkaat, kesäasukkaat ja matkailijat). Minimi- ja maksimivaihtoehtojen välillä voidaan havaita 

huomattavia eroja; minimivaihtoehdossa koko vähittäiskaupan ostovoima kasvaisi ko. ajanjaksol-

la Kymenlaaksossa noin 131 milj. €, kun vastaavasti maksimivaihtoehdossa ostovoiman kasvu 

olisi yli 1,4 miljardia euroa. Taulukosta havaitaan myös se, että merkittävin ostovoiman kasvuun 

vaikuttava tekijä on vakinaisten asukkaiden määrä ja heidän kulutusmahdollisuuksiensa kehitty-

minen; maksimiskenaariossa noin 2/3 ostovoiman kasvusta selittyy vakinaisten asukkaiden osto-

voiman kehityksellä. 

Taulukko 12 Vähittäiskauppaan kohdistuvan ostovoiman (milj. €) muutos Kymenlaaksossa 2015–2040  

    MINIMI   MAKSIMI   

  

Ostovoima 

2015 

Ostovoima 

2040 

Muutos 

2015-40 

Ostovoima 

2040 

Muutos 

2015-40 

Vakinaiset asukkaat 1 390 1 579 189 2 372 982 

Kesäasukkaat 19 29 10 29 10 

Venäläismatkailijat 78 10 -68 534 456 

Yhteensä 1 487 1 618 131 2 936 1 449 
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4.5 Vähittäiskaupan tilantarve 

Vähittäiskaupan laskennallisen tilantarpeen kasvua minimi- ja maksimivaihtoehdoissa Kymen-

laaksossa vuosina 2015–2040 on arvioitu edellä osoitettujen ostovoiman kasvuskenaarioiden 

perusteella. Ostovoima on jaettu toimialakohtaisella keskimääräisellä myyntiteholla (€/k-m2). 

Vähittäiskaupan laskennallinen pinta-alantarve vuonna 2015 on noin 440 000 k-m2. Skenaarioi-

den mukainen kehitys tarkoittaisi käytetyillä oletuksilla sitä, että minimissään maakunnan las-

kennallinen tarve olisi vuonna 2040 noin 488 000 k-m2 (kasvua 47 000 k-m2) ja maksimissaan 

noin 916 000 k-m2 (kasvua 475 000 k-m2). Luvuissa ei ole huomioitu kaavaylimitoitusta. 

Taulukko 13 Vähittäiskaupan laskennallinen pinta-alantarve Kymenlaaksossa 2015 ja 2040 

    MINIMI   MAKSIMI   

  

Pinta-
alan tarve 
2015 

Pinta-
alan tarve 
2040 

Muutos 
2015-40 

Pinta-alan 
tarve 
2040 

Muutos 
2015-40 

Vakinaiset asukkaat 411 100 476 800 65 700 730 800 319 700 

Kesäasukkaat 4 800 7 600 2 800 7 600 2 800 

Venäläismatkailijat 25 100 3 200 -21 900 177 100 152 000 

Yhteensä 441 000 487 600 46 600 915 500 474 500 

 

Toimialoittain tilantarve jakautuu vuonna 2040 laskennallisesti niin, että päivittäistavarakaup-

paan kohdistuisi noin 19-24 % kokonaistilantarpeesta, tilaa vievään erikoistavarakauppaan 33-35 

% ja muuhun erikoistavarakauppaan 41-48 % riippuen tarkasteltavasta asiakasryhmästä (vaki-

naiset asukkaat, kesäasukkaat ja venäläismatkailijat). Esimerkiksi kesäasukkaiden tilantarpeesta 

peräti 45 % kohdistuisi päivittäistavarakauppaan, kun taas venäläisten matkailijoiden tilantar-

peesta päivittäistavarakauppaan kohdistuisi ainoastaan 8 %. Ilmiön taustalla on sekä eri ryhmien 

kulutuksen kohdentumiseen että toimialoittaisiin myyntitehoihin liittyviä muuttujia. Pinta-

alantarpeen jakautumista eri toimialoille käyttäjäryhmittäin on kuvattu seuraavassa taulukossa 

(Taulukko 14). 

Taulukko 14 Laskennallisen tilantarpeen (vuosi 2040) jakautuminen eri käyttäjäryhmiin 

 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 15) on kuvattu pinta-alantarpeen jakautumista seuduittain ja 

toimialoittain eri skenaarioissa. Tilantarve jakautuu suhteellisen tasaisesti seutukuntien välille, 

mutta erityisesti venäläismatkailijoiden määrässä tapahtuvat muutokset vaikuttavat seutujen 

keskinäiseen asemaan; mitä enemmän venäläismatkailijoita arvioidaan tulevan, sitä suurempi 

osa tilantarpeesta kohdistuu Kotka-Haminan seutukunnalle. 

Taulukko 15 Laskennallisen tilantarpeen (vuosi 2040) jakautuminen eri seutukunnille 

  MINIMI     MAKSIMI     

  

Kotka-
Haminan 
seutu 

Kouvolan 
seutu Yhteensä 

Kotka-
Haminan 
seutu 

Kouvolan 
seutu Yhteensä 

Päivittäistavarakauppa 57 200 60 500 117 700 88 300 88 500 176 800 

Tilaa vievä erikoiskauppa 82 200 86 400 168 600 155 000 146 100 301 100 

Muu erikoiskauppa 99 000 102 400 201 400 247 400 190 200 437 600 

Vähittäiskauppa yhteensä 238 400 249 300 487 700 490 700 424 800 915 500 

 

Laskennallisissa tilantarpeen arvioinneissa ei ole laskettu palveluiden tilantarvetta. Keskimäärin 

kaupallisille palveluille olisi kuitenkin varattava lisäksi noin 25 % koko vähittäiskaupan pinta-

alasta. 

 

MINIMI MAKSIMI

Vakinaiset 

asukkaat

Loma-

asukkaat

Venäläis-

matkailijat Yhteensä

Vakinaiset 

asukkaat

Loma-

asukkaat

Venäläis-

matkailijat Yhteensä

Päivittäistavarakauppa 114 000 3 400 300 117 700 159 100 3 400 14 300 176 800

Tilaa vievä erikoiskauppa 164 800 3 100 700 168 600 259 800 3 100 38 200 301 100

Muu erikoiskauppa 198 000 1 100 2 300 201 400 311 900 1 100 124 600 437 600

Vähittäiskauppa yhteensä 476 800 7 600 3 300 487 700 730 800 7 600 177 100 915 500
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4.6 Mitoitus- ja herkkyystarkastelut 

Vähittäiskaupan laskennallinen pinta-alantarve Kymenlaaksossa on nykytilanteessa noin 440 000 

k-m2 ja arvioitu tarve vuonna 2040 on minimiskenaariossa 488 000 k-m2 ja maksimiskenaarios-

sa 915 000 k-m2. Oheiseen lukuun ei ole sisällytetty kaupallisten palveluiden tilantarvetta, joka 

on tyypillisesti noin 25 % vähittäiskaupan tilantarpeesta. Mitoitusta varten pinta-alantarve voi-

daan kertoa 1,3:lla, jolloin huomioidaan ns. kaavaylimitoitus. Tällöin varmistetaan kaupan kilpai-

lu riittävien sijoittumismahdollisuuksien muodossa.  

 

Oheisessa taulukossa (Taulukko 16) on kuvattu vähittäiskaupan ja palveluiden maksimimitoitusta 

kaavaylimitoitus huomioiden. Tällöin minimiskenaariossa mitoitus olisi noin 790 000 k-m2 ja 

maksimiskenaariossa noin 1 490 000 k-m2. Minimiskenaariossa noin 98 % mitoituksesta perus-

tuu vakinaisten asukkaiden muodostamaan tilantarpeeseen kun vastaavasti maksimiskenaariossa 

mitoituksesta noin 80 % perustuu vakinaiseen asutukseen ja 19 % venäläismatkailijoihin. Kum-

massakin skenaariossa loma-asukkaiden merkitys jää alle 2 %:iin. 

Taulukko 16 Vähittäiskaupan laskennallinen pinta-alantarve Kymenlaaksossa 2015 ja 2040 kaavayli-
mitoitus huomioiden 

 

 

Seuraavassa taulukossa (Taulukko 17) on koottuna Kymenlaakson maakuntakaavasta vähittäis-

kaupan alueita koskevat nykypinta-ala- sekä mitoitustiedot. Yhteensä maakunnan kaupan alueilla 

on noin 880 000 k-m2 vähittäiskaupan ja palveluiden liiketiloja. Mukaan on luettu myös tyhjillään 

tai muussa käytössä olevat liiketilat. Nykyinen laskennallinen vähittäiskaupan tilantarve maakun-

nassa on noin 440 000 k-m2, minkä lisäksi palveluiden tilantarpeeksi voidaan arvioida noin 

110 000 k-m2. Yhteensä vähittäiskaupan ja palveluiden laskennallinen tilantarve on tällöin 

550 000 k-m2, mikä on noin 330 000 k-m2 vähemmän kuin alueen nykyiset liiketilat. Erotus 

saattaa osin selittyä tyhjillä ja vajaakäyttöisillä liiketiloilla tai keskimääräistä heikommilla myynti-

tehoilla; pidemmällä aikajänteellä ostovoimaan nähden liian suuri kaupan kerrosala saattaa kui-

tenkin johtaa enenevissä määrin tyhjeneviin kaupan tiloihin. Merkittävän kokoinen nykypinta-ala 

tulee myös huomioida kaupan kokonaismitoituksen arvioinnissa. 

Taulukko 17 Kymenlaakson maakuntakaavan kaupan alueiden nykypinta-ala ja mitoitus (Lähde: Ky-
menlaakson liitto) 

Alue Kunta Merkintä 
Nykyiset 
liiketilat 

Toteutuneet 
hankkeet 

Rakenta-
mattomat 

asemakaavat 
Kokonaismi-

toitus 

Hamina Hamina C 54 600     70 000 

Kotkansaari Kotka C 117 000   15 000 180 000 

Karhula Kotka C 35 100   18 000 70 000 

Kausala Kouvola C 18 200     24 000 

Kouvola Kouvola C 122 200     150 000 

Kuusankoski Kouvola C 49 400     60 000 

Inkeroinen Kouvola C 22 100     25 000 

Myllykoski Kouvola C 19 500     20 000 

Virojoki Virojoki C 12 000     15 000 

Yhteensä C-alueet   C 450 100   33 000 614 000 

Summa Hamina kma 0  5 000 115 700 120 000 

Jumalniemi Kotka kma 72 800   80 000 230 000 

Sutela Kotka km 26 000     30 000 

Jylppy Kotka kmt 40 300 5 000  18 000 50 000 

Keltakallio Kotka kmt 31 700 2 400  5 000 60 000 

Siltakylä Pyhtää km 0   38 000 25 000 

MINIMI MAKSIMI

Vähittäis-

kaupan 

tilantarve

Palve-

luiden 

tilantarve

Tilantarve 

yhteensä

Kaavayli-

mitoitus

Vähittäis-

kaupan 

tilantarve

Palve-

luiden 

tilantarve

Tilantarve 

yhteensä

Kaavayli-

mitoitus

Vakinaiset asukkaat 476 800 119 200 596 000 774 800 730 800 182 700 913 500 1 187 600

Loma-asukkaat 7 600 1 900 9 500 12 400 7 600 1 900 9 500 12 400

Venäläismatkailijat 3 300 800 4 100 5 300 177 100 44 300 221 400 287 800

Yhteensä 487 700 121 900 609 600 792 500 915 500 228 900 1 144 400 1 487 800
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Vaalimaa Virojoki km-r 10 400   85 000 100 000 

Risteysalue Kouvola kma 204 600   154 000 390 000 

Korjala Kouvola kmt 45 000   25 000 65 000 

Yhteensä keskus-
tan ulkopuoliset     430 800   520 700 1 070 000 

Yhteensä     880 900   553 700 1 684 000 

 

Vähittäiskaupan mitoituksen kannalta eniten epävarmuustekijöitä sisältävä tekijä on venäläis-

matkailijoiden määrä. Maakuntakaavan mitoituksessa venäläismatkailijoiden merkitys on arvioitu 

suureksi, millä on perusteltu maakunnan kaupan alueiden asukkaiden ostovoimaan nähden suur-

ta mitoitusta. Tässä selvityksessä lasketut vähittäiskaupan ja palveluiden minimi- ja maksimiske-

naarion mitoitukset (ml. kaavaylimitoitus) vaihtelevat vakinaisten asukkaiden ja loma-asukkaiden 

osalta 787 000 – 1 200 000 k-m2 välillä. Maakuntakaavan kaupan ja palveluiden kokonaismitoi-

tukseen (1 684 000 k-m2) on siis maksimiskenaariossakin eroa lähes 500 000 k-m2, jonka käy-

tännössä tulisi perustua venäläismatkailijoiden ostovoimaan. Todellisuudessa tässä selvityksessä 

käytetty väestön maksimiskenaariokin on ylioptimistinen väestönkasvun suhteen, minkä seura-

uksena venäläismatkailijoiden varaan laskettu mitoitus saattaisi suurimmillaan olla jopa 900 000 

k-m2. Alla olevassa kaaviossa (Kuva 25) on havainnollistettu keskimääräisellä 3 000 €/k-m2 –

myyntiteholla laskettuna ja 30 % kaavaylimitoitus huomioituna, miten paljon ostovoimaa venä-

läismatkailijoiden pitäisi tuoda Kymenlaaksoon, jotta tietty mitoitus voitaisiin perustella. Edellä 

osoitetun mitoituksen vaihteluvälin (500 000 – 900 000 k-m2) mukaisesti ostovoimaa tarvittaisiin 

noin 1,2-2,1 miljardia euroa, jotta kauppa pystyisi toimimaan kannattavasti. Selvityksessä käyte-

tyllä keskimääräisellä venäläismatkailijoiden kulutuksella (150 €/matkailija) jaettuna kyseisen 

ostovoiman saavuttamiseksi Kymenlaaksossa tulisi vierailla noin 7,7-13,8 miljoonaa venäläismat-

kailijaa vuodessa. Kymenlaakson maakuntakaavan taustalla olleessa TAK:n selvityksen skenaario 

3:ssa venäläismatkailijoiden määräksi vuonna 2025 arvioitiin noin 2,7 miljoonaa. 

 

 

 

Kuva 25 Kaupan mitoituksen edellyttämä ostovoima  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kymenlaakson kauppa ja merialue -maakuntakaavan vahvistumisen jälkeen kaupan toimintaym-

päristöön ja kehittymisedellytyksiin kohdistuneet oletukset ovat muuttuneet entistä epävar-

memmiksi johtuen erityisesti Venäjän poliittisen ja taloudellisen tilanteen heikkenemisestä. Maa-

kuntakaavassa osoitettu kaupan mitoitus perustui oletukseen venäläismatkailijoiden määrän kas-

vusta Kymenlaakson alueella. Vuoden 2013 matkailijamääristä on kuitenkin tultu koko maan 

tasolla 40 %:a alaspäin ja vastaava kehitys on tapahtunut myös Kymenlaaksossa. Venäjän tilan-

teeseen ei ole näkyvissä helpotusta lyhyellä aikavälillä. 

 

Taloudellinen taantuma ja venäläismatkailijoiden määrässä tapahtunut käänne on pysäyttänyt 

useiden alueelle suunniteltujen kaupan hankkeiden etenemisen. Vastaava hankkeiden pysähty-

minen on tapahtunut myös Etelä-Karjalassa, jossa venäläismatkailijoilla on ollut Kymenlaaksoa-

kin suurempi merkitys kaupalle. Kymenlaaksossa ilmiö on näkynyt erityisesti Haminan Summas-

sa ja Vaalimaalla, joissa suuret kaupan hankkeet eivät etene tai ovat viivästyneet. Esimerkiksi 

Vaalimaan alueelle suunniteltu RAY:n kasino on vetäytynyt investoinnista. Kaikkiaan muutaman 

vuoden takaisista, suunnitteilla olleista hankkeista on toteutunut vain 3 prosenttia toteutuneella 

pinta-alalla mitattuna. Kotka-Haminan seudulla toteutuneet hankkeet ovat sijoittuneet E18-

moottoritien varrelle maakuntakaavan keskustojen ulkopuolisille kaupan alueille Kotkassa ja Ha-

minassa. E18 on säilyttänyt vetovoimansa kaupan alueena ja todennäköisesti useita sen varrelle 

suunnitteilla olleita hankkeita toteutuu tulevaisuudessa erityisesti Kotkan lähellä, jossa myös 

lähialueen asukaspohja on vahva. Mikäli venäläisten turistien määrä kasvaa tulevaisuudessa, 

Kymenlaakso ja erityisesti E18-moottoritien varsi sekä kaupunkikeskukset ja matkailukeskittymät 

ovat tällöin potentiaalisia matkailuvirtojen kasvualueita. Valtatien varrelle sijoittuvat kaupan alu-

eet ovat myös tästä näkökulmasta kiinnostavia.    

 

Venäläisten turistien tuoma ostovoiman lisäys ei ole koko maakunnan tasolla ollut merkittävä 

asukaskohtaisten liikevaihtolukujen valossa. Yksittäisten kuntien kannalta venäläisillä matkailijoil-

la on kuitenkin ollut merkitystä. Erityisesti Virolahti on saanut positiivista ostovoiman siirtymää 

venäläisten turistien ansiosta. Aikaisempina matkailun huippuvuosina Kymenlaakso ei siis ole 

hyötynyt kaupan näkökulmasta venäläisistä turisteista siinä määrin kuin nyt tehdyissä tulevai-

suuden ennusteissa ja kaupan mitoituksessa oletetaan. 

 

Maakuntakaavassa osoitettu 1 684 000 k-m2:n mitoitus vähittäiskaupalle on positiivisimpienkin 

ostovoima- ja tilantarveskenaarioiden perusteella merkittävästi ylimitoitettu vuoteen 2040 ulot-

tuvilla tarkasteluilla. Mitoitus yli kaksinkertaistaisi maakunnassa nykyään sijaitsevan vähittäis-

kaupan pinta-alan ja on nykyiseen vähittäiskaupan pinta-alantarpeeseen nähden lähes nelinker-

tainen.  

 

Maakuntakaavan suurta vähittäiskaupan mitoitusta on perusteltu erityisesti venäläismatkailijoi-

den ostosmatkoilla ja tämän synnyttämällä tilantarpeella. Edellä mainittu taitos venäläismatkaili-

joiden määrässä sekä tulevaisuuteen suuntautuvien ennusteiden epävarmuus kuitenkin asettavat 

mitoituksen tarkastelun uuteen valoon. Mikäli väestönkasvu toteutuisi selvityksessä osoitetun 

maksimimitoituksen suuntaisena, vaadittaisiin Kymenlaaksoon edelleen arviolta lähes 8 miljoonaa 

venäläismatkailijaa, jotta kaikki kaupan mitoitus voisi toteutua myyntiteholtaan kannattavassa 

mittaluokassa. Venäläismatkailijoiden määrän tarvearvioon sisältyy jo 30 %:a kaavaylimitoitusta. 

On kuitenkin hyvin todennäköistä, että maakunnan väestökehitys ei lähde maksimiskenaarion 

kaltaiseen kasvuun, minkä seurauksena mitoitus edellyttäisi jopa lähes 14 miljoonan venäläis-

matkailijan saapumista Kymenlaaksoon oletuksella, että tuoteostoihin käytettävä rahasumma 

pysyisi nykyisellä melko suurella tasolla (150 € / matkailija).  

 

Venäläismatkailijoiden ja väestön määrän suhteen mitoituksen tarkasteluun sisältyy monia mui-

takin epävarmuustekijöitä. On arvioitu, että venäläisten matkailu olisi muuttumassa tyypiltään 

ostosmatkailusta enemmän vapaa-ajanviettoon ja rauhoittumiseen perustuvaksi matkailuksi. 



 

Vähittäiskaupan seuranta   43 

 

 

 

 
 
 

  

 
Error! 

Bookmark 
not 

defined. / 42 

Taustalla on esimerkiksi nettikaupan merkittävä kasvu Venäjällä sekä yleinen kulutus- ja matkai-

lutottumusten muutos. Toisaalta ilmiönä verkkokauppa saattaa pienentää myös vakinaisen väes-

tön ostovoimaan perustuvaa liiketilantarvetta; ostosten siirtyessä yhä enemmän verkkoon vähe-

nee kivijalkaliiketilojen tarve. Verkkokaupan merkityksen kasvu saattaa potentiaalisesti vaikuttaa 

erityisesti keskustan ulkopuolella sijaitsevien kaupan alueiden elinvoimaisuuteen heikentävänä 

tekijänä, sillä keskusta-alueilla kaupan säilymistä tukevat niin tiivis asutus kuin muukin, kaupan 

toimintaa tukeva kulttuuri-, viihde- ja vapaa-ajantarjonta. Verkkokaupan vaikutusta mitoitukseen 

ei ole kuitenkaan tässä selvityksessä arvioitu. 

 

Vähittäiskaupan ylisuuri mitoitus saattaa aiheuttaa ongelmia kaupan verkoston tasapainoiselle 

kehittymiselle maakunnassa. Suuret mitoitukset pienentävät maakuntakaavan ohjausvaikutusta 

ja pahimmassa tapauksessa saattavat vaikuttaa keskusta-alueiden elinvoimaisuuteen ja kaupal-

listen toimintojen kehittymisedellytyksiin. Maakuntakaavan kokonaismitoituksesta peräti 

1 070 000 k-m2 (64 %) on osoitettu keskustojen ulkopuolisille kaupan alueille ja tästä lähes 

900 000 k-m2 km/kma/km-r -alueille, joille sallitaan päivittäistavara- ja keskustahakuisen eri-

koistavarakaupan sijoittuminen. Erityisesti Kouvolassa nykyään vaikeuksissa olevan keskusta-

alueen asema heikentyisi nykyiseenkin nähden merkittävästi, mikäli risteysalueen mitoitus toteu-

tuisi kokonaisuudessaan keskustan kanssa kilpailevilla toiminnoilla. Potentiaalisesti samankaltai-

nen kehitys on riskinä toteutua myös Kotkan ja Karhulan keskustatoimintojen alueilla, joiden 

lähellä sijaitsee suuria kaupan aluevarauksia ja mitoituksia. Karhulan keskustan palvelutarjonta 

onkin jo nykytilanteessa heikentynyt. Palvelurakenteeltaan näivettyvät keskusta-alueet puoles-

taan ovat koko maakunnan väestö- ja elinkeinotavoitteiden toteutumisen kannalta erittäin epä-

toivottava tulevaisuuskuva. Kaupan suuryksikköalueiden tarkemmassa kaavoituksessa onkin 

suunnittelumääräysten mukaisesti varmistettava seudun ja koko maakunnan palvelurakenteen 

tasapainoisen kehittymisen edellytykset. Tämä tarkoittaa yleis- ja asemakaavatasolla tehtäviä 

tarkempia toimialarajauksia sekä kaupallisten vaikutusten arviointien edellyttämistä hankkeilta, 

joilla voidaan olettaa olevan keskustoja heikentävä vaikutus. 

 

Toisaalta sama koskee myös kaupan alueita; vajaakäyttöiset ja mahdollisesti tyhjenevistä liiketi-

loista koostuvat kaupan alueet tai pitkälle tulevaisuuteen venyvät aluevaraukset heikentävät 

muiden, alueille paremmin soveltuvien elinkeinojen ja yritysten sijoittumisedellytyksiä kyseisille 

alueille. Näillä alueilla saattaisi olla edellytyksiä kehittyä esimerkiksi logistiikan, varastoinnin ja 

tuotantotoiminnan alueina. Maakuntakaavassa osoitettuja kaupan alueita tulisikin tarkastella 

laajemmin osana koko Kymenlaakson elinkeinorakennetta ja -verkostoa sekä arvioida, voitaisiin-

ko osa kaupan mitoituksesta osoittaa monipuolisemmin eri toimintojen käyttöön. Kaupan kehit-

tyminen tulisi maakunnan tasolla keskittää keskustatoimintojen ohella parhaiten saavutettaville 

kaupan alueille Kouvolan ja Kotkan lähiympäristössä. Hyvä asukassaavutettavuus turvaa kaupan 

alueiden kehittymisedellytykset, mikäli esimerkiksi venäläismatkailijoiden määrä ja alueelle tuo-

ma ostovoima ei kasva odotusten mukaisesti. Pääsääntöisesti maakuntakaavan kaupan alueet on 

sijoitettu hyvin saavutettaville paikoille erityisesti autoliikenteen näkökulmasta ja suurten taaja-

mien läheisyyteen. Kuitenkin tulisi pohtia erityisesti Summan kaupan alueen vaihtoehtoisten 

käyttötarkoitusten luotaamista; alue ei ole maakunnan väestöön tai liikenteelliseen verkkoon 

nähden erityisen hyvin saavutettavissa siitäkin huolimatta, että Summa sijaitsee E18-

moottoritien risteysalueella. Pelkästään haminalaisten ostovoiman perusteella Summalla ei ole 

merkittäviä kehittymisen edellytyksiä maakuntakaavan osoittamassa mittakaavassa. Kaupan 

suhteen Summa voisi myös toimia reservialueena, jonka toteuttaminen voisi riippua esimerkiksi 

venäläismatkailijoiden määrässä tapahtuvista muutoksista tulevina vuosikymmeninä. 

 

Venäläisten ostosmatkailijoiden kaupan kysynnän aiheuttama kaupan pinta-alantarve tulisi ensi 

sijassa toteuttaa Vaalimaalla, jossa ristiriita muun maankäytön kehittämisen kannalta on kaikkein 

pienintä. Muissa keskuksissa kaupan kehittyminen tulisi tapahtua ennen kaikkea vakinaisen väes-

tön määrän ja ostovoiman perusteella ja heille sijainniltaan sopivilla alueilla. Venäläismatkailijoi-

hin perustuvan mitoituksen toteutuminen tulisi kohdistaa ennen kaikkea nykyisiin vahvoihin kau-
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pan keskuksiin ja keskustoihin, mikä tukee kaupan verkoston kehittymistä koko maakunnan ta-

solla. 

 

Venäläisten ostosmatkailijoiden lisäksi Kymenlaaksoon kohdistuvaa matkailua tulisi ajatella laa-

jemmin ja miettiä, minkälaisia tarpeita ja odotuksia matkailijoilla on 10-20 vuoden kuluttua ja 

toisaalta minkälaisille matkailijoille maakuntaa voisi suunnata ja myydä nykyistä enemmän. Mat-

kailun trendeinä on erityisesti elämyshakuisuus, rentoutuminen, kulttuuri ja ruoka. Kymenlaak-

solla on tarjota E18-moottoritien varren kaupallisten keskittymien lisäksi erityisinä valttikortteina 

esimerkiksi kaunista merenrantaa, viihtyisiä kaupunkeja ja kiinnostavia tapahtumia. Tulisikin 

laajemmin pohtia näiden tekijöiden korostamista ja hyödyntämistä matkailun suunnittelussa niin 

kotimaisten, venäläisten kuin muidenkin matkailijoiden näkökulmasta. Ostosmatkailun kehittämi-

nen yksinään ei riitä tuomaan venäläisiä ja muita matkailijoita alueelle. Esimerkkinä tästä toimii 

myös Vaalimaa: osa kaupan sijoittumisen perusteita sinne on ollut RAY:n kasinohanke, jonka 

peruuntuessa myös siihen liittynyt kauppakeskusinvestointi on epävarma. Kauppa itsessään ei 

välttämättä houkuttele matkailijoita tulevaisuudessa ja esimerkiksi Vaalimaan matkailuun liitty-

välle kaupan alueelle tarvitaan kaupan lisäksi muitakin matkailullisia vetovoimatekijöitä. Matkai-

lun ja kaupan yhteistyö, ostosympäristöissä kehittyvät viihtymisen ja vapaa-ajankonseptit sekä 

uudet matkailuhankkeet (esim. KymiRing) voivat kehittää Kymenlaakson kaupallista palvelura-

kennetta, mutta merkittävää tukea kaupan alueiden kehittymiselle muista kuin venäläismatkaili-

joista ei kuitenkaan ole; matkailijoiden kauppa- ja palvelutarpeet toteutuvat pääsääntöisesti 

matkailukeskuksissa tai kaupunkikeskustoissa. 

 

Kaupunkikeskustat on nähty vaikeina alueina kehittää kauppaa. Keskusta-alueet on jo valmiiksi 

tiiviiksi rakennettu, mistä syystä kaupan kehittäminen on hidasta ja kallista. Osittain taustalla on 

myös toimitilakehittämisen ja -rakentamisen liiketoimintalogiikkaa koskeva yksipuolisuus ja jäyk-

kyys. Keskusta-alueiden kaupallinen kehittäminen eri toimintoja yhdistellen edellyttääkin näke-

myksellisyyttä, rohkeutta, innovatiivisuutta sekä pitkäjänteistä yhteistyötä kaupunkien ja kunti-

en, rakennusliikkeiden ja kaupan toimijoiden välillä. Yhtenä hyvänä esimerkkinä voidaan mainita 

Kotkan Kantasataman outlet-hanke, joka palvelisi toteutuessaan niin alueen asukkaita kuin venä-

läismatkailijoita ja muita turisteja. Toisaalta on otettava huomioon väistämättömät kaupunkikehi-

tyksen muutostrendit: keskustojen ja taajamien laajenemisen sijaan kasvun mahdollisuuksia 

haetaan olevan rakennetun ympäristön tiivistämisestä ja yhdyskuntarakenteen taloudellisuudesta 

ja tehokkuudesta. Kaupunkiseuduilla panostetaan nyt ja tulevaisuudessa aiempaa selvästi 

enemmän myös liikennejärjestelmien uudistumiseen, missä korostuvat joukkoliikenneratkaisut 

sekä kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen. Tämä vahvistaa keskustojen merkitystä 

myös kaupan alueina.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän hetken tulevaisuuden näkymien valossa Kymenlaakson 

maakuntakaavan kaupan mitoitusta ei ole tarpeen lisätä. Paremminkin on tarpeen harkita, onko 

tarpeen rajoittaa kaupan toimialoja keskustan ulkopuolisilla alueilla ja osoittaa osa mitoituksesta 

tulevaisuuden kaupan reservialueiksi, joilla voi toteutua myös muuta toimitilarakentamista. Pit-

kän aikavälin ennusteisiin liittyy aina epävarmuutta ja pitkällä aikavälillä mm. taloudellisen tilan-

teen voidaan arvioida tasaantuvan. Näin ollen, pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia arvioita ei kanna-

ta perustaa pelkästään nykyisiin heikkoihin talousnäkymiin. Kuitenkin kaiken maakuntakaavassa 

jo nyt osoitetun kaupan pinta-alan toteutuminen vaatii Kymenlaakson seudun merkittävää elpy-

mistä niin asukasluvun kuin matkailijamäärienkin osalta.



 

Vähittäiskaupan seuranta  

 

 

 

 
 
 

  

 
0-1 

LIITE 1 

HANKKEIDEN TOTEUTUMISEN TILANNE 

 

  



 

Vähittäiskaupan seuranta  

 

 

 

 
 
 

  

 
0-2 

Kunta Alue Kem2 
(2012) 

Tarkenne Status 2016 Kem2 
(2016) 

Sisältö 2016 Arvio 
toteutu-
misajan-
kohdasta 

Maakun-
takaava 
merkintä 

Maa-
kunta-
kaavan 
mitoi-
tus, 
kem2 

Lisätietoja 

Hamina Summan riste-
ysalue pohjois-
puoli 

145 
000 

Ikea, Ikano, Tivaa Ei toteutunut    kma 120 000 Ei  konkreettisia 
hankkeita tällä 
hetkellä 

Hamina Summan riste-
ysalue etelä-
puoli 

67 000 Outlet, tiva-kauppaa, 
liikenneasemapalveluita 

Osittain to-
teutunut 

5 000 Disa's Fish: päivittäista-
varakauppa 2000 k-m2 
+ 3000 k-m2 (ravintola, 
kahvila, oheistuotteet) 

 kma 120 000 Ei  konkreettisia 
hankkeita tällä 
hetkellä 

Hamina Keskusta 3 000 Torihallin liikekeskus Ei toteutunut      Hanke ei etene. 

Kotka Jumalniemi 26 000 Masku ja A.Ahlström, ei 
tietoa sisällöstä 

Ei toteutunut   Kiinteistön uusi omistaja 
kehittää hanketta.  Tut-
kitaan vaihtoehtoa, 
jossa hanke yhdistyisi 
naapuritontin kanssa. Ei 
tietoa sisällöstä.  

 2020 kma 230 000  

Kotka Jumalniemi 45 000 kaupunki/YIT kehittä-
jänä 

Ei toteutunut       kma 230 000  

Kotka Jumalniemi 3 000 K-citymarketin laajen-
nus 

Ei toteutunut       kma 230 000  

Kotka Jumalniemi 2 500 Liikenneasema Ei toteutunut       kma 230 000  

Kotka E18-
Kyminlinnantien 
väli (Jumalnie-
mi) 

8 000 Rakentamatonta liiketi-
laa 

Ei toteutunut      kma 230 000 Kiinteistön toimin-
taa kehitetään 
tulevaisuudessa. Ei 
tietoa laajuudesta. 
Hanke mahdollisesti 
yhdistyy viereiseen, 
uuteen tonttiin, 
joka puretaan liit-
tymäratkaisujen 
tieltä. 

Kotka Jylppy 5 000 Starkin uudisrakennus 
Korelassa 

Toteutunut 5 000 Tilaa vaativa kauppa 
(rauta)  

kmt 50 000  
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Kotka Keltakallio 2 400 Scan-auton uusi liike- 
ja korjaamotila Ristin-
kalliossa 

Toteutunut  2 400 Autokaupan liike- ja 
korjaamotila 

  kmt 60 000  

Kotka Keltakallio 6 000 Kaarniemen liikeraken-
nus 

Suunnitteilla  30 000  Ei tietoa sisällöstä.   kmt 60 000 Tutkitaan vaihtoeh-
toa, jossa liikera-
kentamisen määrä 
suurempi kuin 
vuonna 2012.  

Kotka Keltakallio    11 600 Ei tietoa sisällöstä.  kmt 60 000 Vanhan teollisuus-
tontin kaavamuutos 
liiketilaksi.  

Kotka Karhula 14 000 Kanjonin kattaminen  Ei toteutunut         c   Yrittäjä vetäytynyt 
hankkeesta. Kaava 
vaatisi päivittämistä 
(rakennusoikeus ei 
riittävä hankkeen 

kustannuksiin näh-
den) ja suunnitelta-
va kokonaisuutena 
kanjoni+muu Kar-
hulan keskusta. 

Kotka Karhula 4 000 Lidlin tontin toteutta-
maton rakennusoikeus 

 Ei toteutunut        c   Alue käytössä Lidlin 
parkkipaikkana.  

Kotka Hovinsaari 650 2 päivittäistavarakaup-
paa 

Osittain to-
teutunut 

350    A (taaja-
matoimin-
tojen alue) 

  Toinen hanke to-
teutunut (korvaava 
uusperustanta).  

Kotka Hovinsaari  Ruununmaankatu, 
Nyman Shipstore laa-
jennus 

 800 Tukkukauppa   A (taaja-
matoimin-
tojen alue) 

  

Kotka Kotkansaari  Kantasatama  21 000 
+ 

36 000 

1. vaiheessa  mm. out-
let-keskittymä ja hotelli. 
Lisäksi varaukset mm. 
merimuseon laajentami-
selle ja huvi- ja viihde-
palveluille.  2. vaihe 
36 000 kem2  

2018 (1. 
vaihe) 

c   

Kotka Rasinkylä    7 000 Kaksi uutta kaavoitettua 
liiketonttia.  

 A (taaja-
matoimin-
tojen alue) 
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Pyhtää Ahvenkosken 
eritasoliittymä 

4 000 Liikekeskus, matkailu-
palveluita 

Suunnitteilla 4 000 Liikekeskus, matkailu-
palveluita 

Ei tietoa mv (mat-
kailu ja 
virkistys) 

 Asemakaava val-
mis. Hanke ei 
edennyt toivotussa 
aikataulussa, mutta 
ei ole rauennut.  

Pyhtää Siltakylän eri-
tasoliittymä 

25 000 Tilaa vaativaa kauppaa, 
liikenneasema 

Suunnitteilla 25 000 Tilaa vaativaa kauppaa, 
liikenneasema 

Ei tietoa km 25 000 Asemakaava val-
mis. Hanke ei 
edennyt toivotussa 
aikataulussa, mutta 
ei ole rauennut. 

Virolahti Vaalimaa 1 000 Autokauppaa Ei toteutunut    kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa 4 000 Kalakauppa ja -
ravintola 

Suunnitteilla 3 800 Kalakauppa, ravintola, 
jalostustilat 

2016-
2017 

kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa 17 000 mm. kalakauppaa Suunnitteilla 20 000 Kalakauppa, ravintola, 
kauppakeskus 

Ei tietoa kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa 15 000 KT-tontti Ei toteutu-
nut* 

   kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa 15 000 KT-tontti Ei toteutu-
nut* 

   kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa 40 500 Kauppakeskus Keskeytynyt 35 000 Kauppakeskus/outlet-
keskus, hotelli 

2017 kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa   Suunnitteilla 50 000 Kauppa- ja viihdekeskus 2017-
2019 

kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa   Suunnitteilla 25 000 Outlet-kylä 2018 kma-r 100 000  

Virolahti Vaalimaa   Suunnitteilla 3 000 Kauppa ja kahvilatoimin-
taa 

2017 kma-r 100 000  

Kouvola Tervaskangas 12 000 Tilaa vaativaa kauppaa  Ei toteutunut       kma 390 000  

Kouvola Tornionmäki 2 000 Laajan tavaravalikoi-
man kauppaa 

 Ei toteutunut        A (taaja-
matoimin-
tojen alue) 

   

Kouvola Tornionmäki   Toteututunut 2 000 Päivittäistavarakauppa  A (taaja-
matoimin-
tojen alue) 

  

Kouvola Kotkankallio 500 K-marketin laajennus  Ei toteutunut        A (taaja-
matoimin-
tojen alue) 

  Asemakaava vahva. 
Laajennusvalmius 
olemassa.  

Kouvola  Korjala   Rakenteilla 8 400 Autokauppa ja huolto-
toimintaa, laajennus 

2016 kmt 65 000 Nykyisen toiminnan 
laajennus, jonka 
jälkeen kokonais-
pinta-ala n. 18 000 
k-m2. 



 

Vähittäiskaupan seuranta  

 

 

 

 
 
 

  

 
0-5 

Kouvola Matkakeskus 10 000 Kauppakeskus Suunnitteilla   Sisältöä tarkennetaan 
parhaillaan. Kaupallisia 
toimintoja tulossa, mut-
ta ei tietoa, mikä niiden 
osuus. Myös mm. hotelli 
ja erilaiset viihdepalvelut 
ja konferenssipalvelut 
mietinnässä. 

  c   Asemakaava vireil-
lä.  

* Vaalimaan kaikki hankkeet eivät täysin jäljitettävissä, ts. vastaako joku nykyisistä hankkeista näitä tontteja.  

  



 

Vähittäiskaupan seuranta  
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LIITE 2 

VÄHITTÄISKAUPAN LASKENNALLINEN TILANTARVE KYMENLAAKSOSSA KUNNITTAIN 2015-2040 

 



 

Vähittäiskaupan seuranta  
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PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA

MINIMIVAIHTOEHTO (TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE) MAKSIMIVAIHTOEHTO (KYMENLAAKSON VÄESTÖTAVOITE)

Tilantarve (k-m2) Tilantarve (k-m2)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 % 2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 %

Kymenlaakso 107 900 108 800 110 300 111 800 113 000 114 000 6 100 4 % 107 900 119 800 128 600 138 200 148 200 159 100 51 200 28 %

Kotka-Haminan seutu 51 900 52 500 53 400 54 300 55 100 55 700 3 800 5 % 51 900 57 300 61 500 66 000 70 700 75 800 23 900 27 %

Kotka 32 800 33 400 34 100 34 800 35 400 36 000 3 200 6 % 32 800 36 000 38 600 41 400 44 400 47 600 14 800 26 %

Hamina 12 600 12 600 12 700 12 700 12 800 12 800 200 1 % 12 600 14 300 15 400 16 700 18 000 19 400 6 800 33 %

Miehikkälä 1 300 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 -100 -8 % 1 300 1 300 1 400 1 500 1 500 1 600 300 15 %

Pyhtää 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 3 600 400 9 % 3 200 3 500 3 700 3 900 4 200 4 400 1 200 22 %

Virolahti 2 000 2 000 2 000 2 100 2 100 2 100 100 5 % 2 000 2 200 2 400 2 500 2 600 2 800 800 25 %

Kouvolan seutu 56 000 56 300 56 900 57 500 57 900 58 300 2 300 3 % 56 000 62 500 67 100 72 200 77 500 83 300 27 300 29 %

Kouvola 51 800 52 100 52 600 53 100 53 500 53 800 2 000 3 % 51 800 57 800 62 100 66 800 71 700 77 000 25 200 29 %

Iitti 4 200 4 200 4 300 4 400 4 400 4 500 300 5 % 4 200 4 700 5 000 5 400 5 800 6 300 2 100 29 %

TILAA VIEVÄ ERIKOISTAVARAKAUPPA

MINIMIVAIHTOEHTO (TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE) MAKSIMIVAIHTOEHTO (KYMENLAAKSON VÄESTÖTAVOITE)

Tilantarve (k-m2) Tilantarve (k-m2)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 % 2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 %

Kymenlaakso 137 800 142 900 148 100 153 600 159 300 164 800 27 000 11 % 137 800 160 600 181 200 204 500 230 700 259 800 122 000 48 %

Kotka-Haminan seutu 66 300 69 100 71 700 74 600 77 600 80 500 14 200 13 % 66 300 76 900 86 600 97 700 110 100 123 700 57 400 47 %

Kotka 41 900 43 800 45 800 47 900 50 000 52 100 10 200 14 % 41 900 48 300 54 400 61 300 69 100 77 700 35 800 46 %

Hamina 16 100 16 600 17 000 17 500 18 000 18 500 2 400 9 % 16 100 19 100 21 700 24 700 28 000 31 700 15 600 53 %

Miehikkälä 1 600 1 600 1 600 1 600 1 700 1 700 100 0 % 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400 2 600 1 000 38 %

Pyhtää 4 100 4 400 4 600 4 800 5 000 5 200 1 100 17 % 4 100 4 700 5 200 5 800 6 500 7 200 3 100 41 %

Virolahti 2 600 2 700 2 700 2 800 2 900 3 000 400 8 % 2 600 3 000 3 300 3 700 4 100 4 500 1 900 42 %

Kouvolan seutu 71 500 73 800 76 400 79 000 81 700 84 300 12 800 10 % 71 500 83 700 94 600 106 800 120 600 136 100 64 600 49 %

Kouvola 66 200 68 300 70 600 73 000 75 400 77 800 11 600 10 % 66 200 77 500 87 500 98 800 111 500 125 800 59 600 49 %

Iitti 5 300 5 500 5 800 6 000 6 300 6 500 1 200 13 % 5 300 6 200 7 100 8 000 9 100 10 300 5 000 51 %

MUU ERIKOISTAVARAKAUPPA

MINIMIVAIHTOEHTO (TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE) MAKSIMIVAIHTOEHTO (KYMENLAAKSON VÄESTÖTAVOITE)

Tilantarve (k-m2) Tilantarve (k-m2)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 % 2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 %

Kymenlaakso 165 400 171 200 177 700 184 500 191 200 198 000 32 600 12 % 165 400 192 900 217 600 245 400 276 800 311 900 146 500 48 %

Kotka-Haminan seutu 79 500 82 700 86 100 89 700 93 100 96 800 17 300 13 % 79 500 92 400 104 000 117 200 132 000 148 600 69 100 47 %

Kotka 50 300 52 500 55 000 57 500 60 000 62 500 12 200 14 % 50 300 58 000 65 300 73 600 82 900 93 300 43 000 46 %

Hamina 19 300 19 900 20 400 21 000 21 600 22 300 3 000 9 % 19 300 23 000 26 100 29 600 33 600 38 100 18 800 53 %

Miehikkälä 1 900 1 900 1 900 2 000 2 000 2 100 200 5 % 1 900 2 200 2 400 2 600 2 800 3 100 1 200 37 %

Pyhtää 4 900 5 200 5 500 5 800 6 000 6 300 1 400 18 % 4 900 5 600 6 200 7 000 7 800 8 700 3 800 43 %

Virolahti 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500 3 600 500 10 % 3 100 3 600 4 000 4 400 4 900 5 400 2 300 42 %

Kouvolan seutu 85 900 88 500 91 600 94 800 98 100 101 200 15 300 10 % 85 900 100 500 113 600 128 200 144 800 163 300 77 400 49 %

Kouvola 79 500 81 900 84 700 87 600 90 600 93 400 13 900 10 % 79 500 93 000 105 100 118 600 133 900 151 000 71 500 49 %

Iitti 6 400 6 600 6 900 7 200 7 500 7 800 1 400 13 % 6 400 7 500 8 500 9 600 10 900 12 300 5 900 50 %

VÄHITTÄISKAUPPA YHTEENSÄ

MINIMIVAIHTOEHTO (TILASTOKESKUKSEN VÄESTÖENNUSTE) MAKSIMIVAIHTOEHTO (KYMENLAAKSON VÄESTÖTAVOITE)

Tilantarve (k-m2) Tilantarve (k-m2)

2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 % 2015 2020 2025 2030 2035 2040 k-m2 %

Kymenlaakso 411 100 422 900 436 100 449 900 463 500 476 800 65 700 9 % 411 100 473 300 527 400 588 100 655 700 730 800 319 700 43 %

Kotka-Haminan seutu 197 700 204 300 211 200 218 600 225 800 233 000 35 300 11 % 197 700 226 600 252 100 280 900 312 800 348 100 150 400 42 %

Kotka 125 000 129 700 134 900 140 200 145 400 150 600 25 600 12 % 125 000 142 300 158 300 176 300 196 400 218 600 93 600 41 %

Hamina 48 000 49 100 50 100 51 200 52 400 53 600 5 600 7 % 48 000 56 400 63 200 71 000 79 600 89 200 41 200 48 %

Miehikkälä 4 800 4 700 4 700 4 800 4 900 5 000 200 0 % 4 800 5 300 5 800 6 300 6 700 7 300 2 500 31 %

Pyhtää 12 200 12 900 13 500 14 100 14 600 15 100 2 900 16 % 12 200 13 800 15 100 16 700 18 500 20 300 8 100 37 %

Virolahti 7 700 7 900 8 000 8 300 8 500 8 700 1 000 8 % 7 700 8 800 9 700 10 600 11 600 12 700 5 000 38 %

Kouvolan seutu 213 400 218 600 224 900 231 300 237 700 243 800 30 400 8 % 213 400 246 700 275 300 307 200 342 900 382 700 169 300 44 %

Kouvola 197 500 202 300 207 900 213 700 219 500 225 000 27 500 8 % 197 500 228 300 254 700 284 200 317 100 353 800 156 300 44 %

Iitti 15 900 16 300 17 000 17 600 18 200 18 800 2 900 11 % 15 900 18 400 20 600 23 000 25 800 28 900 13 000 45 %

Muutos 2015-2030 Muutos 2015-2030

Muutos 2015-2030 Muutos 2015-2030

Muutos 2015-2030 Muutos 2015-2030

Muutos 2015-2030 Muutos 2015-2030


