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LÄHTÖKOHDAT
SELVITYKSEN TAVOITTEET

• Virolahdelle avautui marraskuussa 2018 Zsar Outlet Village -ostoskeskus. Zsar outlet toimija arvioi, että ulkomaalaisista asiakkaista suurin osa 
lienee tulossa Venäjältä mutta moni myös Kaukoidästä, lähinnä Kiinasta ja Etelä-Koreasta. Keskukseen odotetaan noin 

• Voimassa olevassa kaavassa todetaan: 

• Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla 
enintään 100 000 k-m2. 

• Kaavaluonnoksessa mainitaan:

• Jos alue on noin 80 % toteutunut (80 000 k-m2) ja selvityksiin perustuen voidaan osoittaa tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve, niin kerrosala voidaan ylittää 
korkeintaan 50 % (50 000 k-m).”

• Virolahden kunta totesi kaavaluonnokseen liittyvässä lausunnossa: 

• ”2040 tähtäävässä maakuntakaavaratkaisussa tulisi katse kääntää rohkeasti tulevaisuuteen, ja osoittaa Vaalimaalle Virolahden kunnan aiemmin esittämä 300 000 k-
m2:n rakennusoikeus vähittäiskaupan suuryksiköille ja muille ajanvietetoiminnoille.”

• Tämän työn tavoitteena on selvittää, mikä on Virolahden kaupan hankkeiden ja kaavoituksen nykytila, mikä on Vaalimaan 
ostosmatkailupotentiaali sekä mitkä ovat kaupallisen mitoituksen vaikutukset erilaisissa vaihtoehdoissa. 

• Työssä laaditaan lyhyt katsaus kaupan kehittymisen kannalta keskeisiin tekijöihin, joiden perusteella voidaan arvioida 
maakuntakaavan ratkaisua. 

• Työ liittyy aikaisemmin tehtyihin maakuntakaavatason kaupan selvityksiin:

• Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus (Santasalo, 2013)

• Kaupan suuryksikköalueiden rakenteellinen tarkastelu ja vaikutusten arviointi (Santasalo, 2013)

• Kymenlaakson vähittäiskaupan seuranta (Ramboll, 2016)



VAALIMAAN SIJAINTI

Vaalimaan kaupan alue sijaitsee Suomen 
ja Venäjän rajalla, Kymenlaakson 
itäosassa.

Etäisyyksiä merkittävimpiin kaupunkeihin:

• Kotka (Karhula): 58 km, 40 min

• Hamina: 40 km, 30 min

• Kouvola: 93 km, 1h 10 min

• Helsinki: 187 km, 2h 

• Lappeenranta: 62 km, 50 min

• Viipuri: 60 km, 60 min (+ylitys)

• Pietari: 200 km, 2h 50 min (+ylitys)



KAAVA- JA HANKETILANNE VAALIMAALLA
VAALIMAAN KAUPALLISIA HANKKEITA (1/2)

• Fish Trading House Oy, varasto-, kauppa- ja ravintolatilat,  
kalanjalostustilat myöhemmin

• vuokra- ja osto-optiosopimus 2012 

• rakennusvelvoite 3 000 kem2, rakennettu 1995 kem2

• toiminta käynnistynyt 2016 varasto- ja huolintatoimintojen osalta 
(hallinto-oikeuteen kiinteistökaupasta tehty valitus hidastanut hankkeen 
etenemistä; oikeuden päätös – ja hankkeen eteneminen kaupan ja 
ravintolan osalta odotettavissa vuoden 2019 alkupuoliskolla)

• ensimmäisen vaiheen työllisyysvaikutus täydessä laajuudessa noin 10 
henkilöä

• East Gate Development Koy, Zsar-Outletkylä I ja II

• vuokra- ja osto-optiosopimus 2014 

• rakennusoikeus 30 000 kem2, I-vaiheen (12 000 kem2) rakentaminen 
käynnistyi syksyllä 2017 ja ovet avautuvat joulumarkkinoille 2018, 
yrityksen tavoitteena aloittaa II-vaiheen (18 000 kem2) rakentaminen 
vuoden 2019 aikana

• I-vaiheen työllisyysvaikutus 350-400 henkilöä, ÍI-vaiheen noin 300 
henkilöä

• lisäksi tonttivaraus, joka on voimassa 31.12.2020 saakka, 
rakennusoikeus 52 000 kem2, 



KAAVA- JA HANKETILANNE VAALIMAALLA
VAALIMAAN KAUPALLISIA HANKKEITA (2/2)

• Kiinteistö Oy Vaalimaantie/Länsikeskus I ja II

• vuokra- ja osto-optiosopimus 2017 

• rakennusoikeus 30 000 kem2, tavoitteena aloittaa I-vaiheen (11 000 
kem2) rakentaminen keväällä 2019 niin, että ovet avautuvat keväällä 
2020, II-vaiheen rakentamisen aikataulu avoin

• I-vaiheen työllisyysvaikutus noin 90 henkilöä

• Vaalimaa Trading Oy, kalakauppa- ja ravintola, 
kauppakeskus

• yksityinen hanke, ennakkomarkkinoinnista vastaa Evälahti Oy

• rakennusoikeus 20 000 km2, ennakkomarkkinointi on aloitettu keväällä 
2018, rakentamisen aikataulu avoin



KAAVA- JA HANKETILANNE VAALIMAALLA

Nykytila
Tiedossa/ 
rakenteilla

Muu 
rakennus-

oikeus Yhteensä

Olemassa olevat 
(Rajamarket ym)

6 500 6 500

Fish Trading House 1 995 1 005 3 000

Zsar Outlet 12 000 18 000 52 000 82 000

Länsikeskus 11 000 19 000 30 000

Vaalimaa Trading 20 000 20 000

Yhteensä 20 500 20 005 91 000 141 500

• Nykyisten tietojen perusteella Vaalimaalla on 
nykytilanteessa noin 20 000 k-m2 vähittäiskaupan 
kerrosalaa (ml. Rajamarket ja muut yksiköt)

• Tiedossa (rakenteilla) olevia hankkeita on yhteensä noin 
20 000 k-m2

• Muuta rakennusoikeutta (hankkeet valmisteluvaiheessa, 
toimijoita ei vielä tiedossa) on yhteensä 91 000 k-m2



VAALIMAAN ASEMAKAAVAT
KORTTELIT 208 JA 221

• KM-1: Liikerakennusten korttelialue, jolle saa sijoittaa MRL 71a §:ssä 
tarkoitetun vähittäiskaupan suuryksikön sekä majoitus-, matkailu- ja 
hyvinvointipalveluiden rakennuksia. 

• Kortteli 208 ja korttelin 221 pohjoispuoli on asemakaavassa osoitettu 
liikerakennusten korttelialueena, jolle saa sijoittaa MRL 71a §:ssä 
tarkoitetun vähittäiskaupan suuryksikön sekä majoitus-, matkailu- ja 
hyvinvointipalveluiden rakennuksia. Alueen liikennejärjestelyissä 
tulee kiinnittää erityistä huomiota kevyen liikenteen 
liikenneturvallisuuteen ja ajoneuvoliikenteen sujuvuuteen. 

• Korttelin 208 rakennusoikeus on 10 000 k-m2 ja korttelin 221 KM-1-
korttelialueen rakennusoikeus on 60 800 k-m2 , josta enintään 31 
000 k-m2 saa käyttää vähittäiskaupan suuryksiköille. 

• Liikerakennusten korttelialue (KL) Korttelin 221 eteläinen osa on 
asemakaavassa osoitettu liikerakennusten korttelialueena. Yksittäisen 
myymäläyksikön kerrosala saa olla enintään 2000 k-m2 ja 
korttelialueelle ei saa rakentaa maankäyttö- ja rakennuslain 71d 
§:ssä määriteltyä vähittäiskaupan suuryksikköä. Korttelin 221 KL-
korttelialueen rakennusoikeus on 4000 k-m2 . 

Zsar Outlet

Vaalimaa 
Trading

Länsikeskus



VAALIMAAN ASEMAKAAVAT
KORTTELIT 200, 201 JA 220

• Liikerakennusten korttelialue (KL) Alueelle jo toteutettu kortteli 200 
sekä korttelit 201 ja 220 on asemakaavassa osoitettu 
liikerakennusten korttelialueena (KL). 

• Yksittäisen myymäläyksikön kerrosala saa olla enintään 2000 k-m2 . 
Alueille ei saa rakentaa maankäyttö- ja rakennuslain 71a §:ssä 
tarkoitettua vähittäiskaupan suuryksikköä. 

• Jo toteutetun korttelin 200 rakennusoikeus on yhteensä 4030 k-m2 . 
Korttelin 220 rakennusoikeus on 3200 k-m2 ja korttelin 201 
rakennusoikeus on 15 000 k-m2 . Fish Trading House

Zsar Outlet



KYMENLAAKSON
MAAKUNTAKAAVA-
LUONNOS



Maakuntakaava 2040, luonnos

• Vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueen merkinnällä (kma_r) osoitetaan seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan kohdealueet, joilla on rajakaupan 
ominaispiirteitä

• Jos alue on noin 80 %  toteutunut (80 000 k-m2) ja selvityksiin perustuen voidaan osoittaa tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve, niin kerrosala voidaan 
ylittää korkeintaan 50 % (50 000 k-m2) 

Suunnitteluratkaisun perustelut:

• Vaalimaan kaupallinen keskittymä sijaitsee olemassa olevan tiiviin yhdyskuntarakenteen ulkopuolella, mutta alue palvelee nimenomaan raja‐aseman ylittäviä 

matkailijoita. Rajaan liittyvä matkailijoiden luoma kysyntä on erittäin ainutlaatuinen tekijä Suomen olosuhteissa. Koska rajakaupan kehittyminen on vaikeasti 
ennakoitavaa ja nopeasti muuttuvaa, on tarpeen varautua kaupan rakentamisen laajentamiseen niissä tilanteissa, joissa tarkoitukseen osoitettu kerrosala on 
käytetty ja selvityksin voidaan osoittaa tulevan tarpeen kasvu. Selvityksen yhteydessä tulee arvioida, miten suunniteltu rajakaupan kasvu vaikuttaa koko 
Kymenlaakson kaupan palveluverkostoon.

Ohjausvaikutukset ja toteutus:

• Merkintä ohjaa erityisesti venäläisille suunnattujen kaupan ja matkailupalveluiden palveluja lähellä rajaa olevalle alueelle. Alueet toteutuvat kuntakaavoituksen 
kautta yleis‐ ja asemakaavoilla.

Maakuntakaava, kauppa ja merialue – kaupallisten vaikutusten arviointi / Vaalimaa

• Vaalimaan merkitys palveluverkossa painottuu niin vahvasti matkailuun, että alueen mitoituksen kasvattaminen ei suuresti muuta nykyistä palveluverkkoa. Vaalimaa on 
sen verran kaukana asukkaiden painopisteestä ja Kotkan palveluverkko jo nyt niin kattava, ettei Vaalimaalle suuntaudu merkittävästi maakunnan asukkaiden ostovoimaa. 
Lähialueelta ostovoimaa voi Vaalimaalle suuntautua. Näin ollen Vaalimaan kauppapaikan kehittämisellä ei arvioida olevan haitallisia vaikutuksia keskustoihin tai niiden 
kehittämiseen

• Lähialueen peruspalvelut ovat jo nykyisellään Virojoella eikä Vaalimaan rajakaupan palveluiden arvioida vaikuttavan negatiivisesti alueen peruspalveluihin ja 
päivittäistavarakaupan tarjontaan.

MAAKUNTAKAAVA
VAALIMAAN MITOITUKSEN TAUSTAT JA KYSYMYKSET



VÄHITTÄISKAUPPA MRL:SSÄ
• Maankäyttö- ja rakennuslaki ohjaa vain vähittäiskaupan suuryksiköiden (yli 

4 000 k-m2) ja myymäläkeskittymien sijoittumista. Ohjauksen piiriin eivät 
kuulu esimerkiksi tukkukauppa taikka kaupalliset palvelut (ml. viihteen ja 
vapaa-ajan palvelut). 

• MRL:n mukaan vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on 
keskusta-alue, ellei muu sijainti kaupan palveluiden saavutettavuus 
huomioon ottaen ole perusteltu.

• MRL:n 71 b §:ssä vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset 
sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavalle:

• suunnitellulla maankäytöllä ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-
alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen;

• alueelle sijoittuvat palvelut ovat mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa 
joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä; sekä

• suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehitystä, jossa 
asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitalliset 
vaikutukset mahdollisimman vähäiset.

• MRL ei tunne varsinaisesti matkailu- tai rajakaupan käsitettä. 
Kaavamerkintöjä ollaan Vaalimaan lisäksi käytetty Etelä-Karjalan 
maakuntakaavassa (KM-3/KM-r) sekä Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa 
(km-ma)

• Etelä-Karjalan maakuntakaavassa KM-r –kaavamerkinnällä on osoitettu 
Mustola (47 400 k-m2), Nuijamaa (45 800 k-m2) sekä Teppanala (25 000 k-
m2)
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BENCHMARK
HELSINKI OUTLET, PORTTIPUISTO, VANTAA
• Pääkaupunkiseudun ensimmäisestä outletista tulee kaupungin 

ostoskorttelia muistuttava ulkoilmakylä, jossa asiakkaat 
kulkevat ympärivuotisesti ulkona "ostoskadulla”. Ostoskadun 
varrella olevissa tiloissa toimii 40 suomalaista ja kansainvälistä 
myymälää. Muotijättien lisäksi kylään sijoittuu urheilu- ja 
sisustusbrändejä, 3500 -neliöinen lasten liikunnallinen 
leikkipuisto ja 3 - 5 ravintolaa. Muihin brändeihin lukeutuvat 
ainakin Espresso House, Icepeak, Luhta, Peak Performance, 
Pizza Hut, Pomar, Samsonite ja Turo. Vuokralaisista yksi 
kolmasosa on suomalaisia, kolmannes pohjoismaisia ja 
kolmasosa maailmanlaajuisia brändejä. Liikkeet myyvät 
tuotteita 30 - 70 prosenttia normaalihintoja edullisemmin.

• Rakennusoikeutta alueella on 22 000 k-m2. Ostoskortteliin tulee 
myymälätilaa noin 10000 k-m2. 

• Alueella järjestetään myös erilaisia tapahtumia. Ensimmäisen 
toimintavuoden tavoite on miljoona kävijää. Viidentenä 
aukiolovuotena kävijämäärän odotetaan olevan kaksi 
miljoonaa, jolloin kylä olisi kävijämäärältään Pohjoismaiden 
suurin.

• Helsinki Outlet avaa ovensa Vantaan Porttipuistossa
marraskuussa 2019.

Vertailun vuoksi Vaalimaan hankkeet

• Fish Trading House Oy, varasto-, kauppa- ja ravintolatilat

• rakennusoikeus 3 000 k-m2 (rakennettu noin 2 000 k-m2)

• Zsar-outletkylä I ja II

• rakennusoikeus 20 000 k-m2 (rakennettu 12 000 k-m2)

• lisäksi tonttivaraus, jonka rakennusoikeus 52 000 k-m2

• Länsikeskus I ja II

• rakennusoikeus 30 000 k-m2

• Vaalimaa Trading Oy, kalakauppa- ja ravintola, kauppakeskus

• rakennusoikeus 20 000 k-m2

• Rakennusoikeus yhteensä 125 000 k-m2 (osa muuta kuin kaupan 
kerrosalaa)



BENCHMARK
KOTKAN KANTASATAMA -HANKE

• Kotkan Kantasataman alueella on ollut vuosia vireillä 
ns. Old Port Outlet -hanke. Keväällä 2018 keskuksen 
operaattoriksi esiteltiin brittiläinen Freeport, jolla on 
vastaavia Outlet-keskuksia Euroopassa ja esim. 
malesiassa

• Kotka Old Portin on tarkoitus nojata varsinkin 
italialaisiin muotimerkkeihin. 

• Alueelle olisi suunnitelmien mukaan tulossa outlet-
keskuksen ja hotellin lisäksi myös Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun uusi kampus. Kotkan kaupunki 
haluaisi puolestaan rakentaa alueelle uuden 
tapahtuma-areenan. Suunnitelmia on ollut myös 
risteilyliikenteen aloittamisesta Kotkan ja Pietarin 
välillä.

• Kantasataman hankkeen kerrosala olisi noin 21 000 
m2 ja vuokrattava pinta-ala noin 14 200 m2.

• Sopimuksen mukaan Outlet-keskuksen rakentamisen 
piti alkaa syyskuussa 2018 ja outletin ensimmäisen 
vaiheen oli määrä valmistua vuoden 2019 lopussa. 
Rakennustöihin ei alueella kuitenkaan ole ryhdytty. 

https://yle.fi/uutiset/3-10387745

http://kotkaoldport.com/media/1066/150622-kotka-brochure_english-final-14.pdf

https://yle.fi/uutiset/3-10387745
http://kotkaoldport.com/media/1066/150622-kotka-brochure_english-final-14.pdf


BENCHMARK
STOCKHOLM QUALITY OUTLET / BARKARBY HANDELSPLATS

• Outletissa toimii yli 60 myymälää (mm. Hugo Boss, Nike, Mexx, Ecco ja Björn 
Borg) ja sieltä löytyy yli 500 brändiä

• Tuotteiden hinnat ovat 30 - 70 % normaalihintaa alempia

• Outlet-keskukseen on junayhteys, matka esimerkiksi Tukholman keskustasta 
kestää noin 20 minuuttia

• Stockholm Quality Outlet on osaa laajempaa kaupallista keskittymää, 
Barkarby Handelsplatsia

• keskittymä on ruotsin toiseksi suurin ja siellä toimii mm. Ikea, Bauhaus
ja Plantagen, pienempiä erikoiskaupan liikkeitä kuten KappAhl, Lindex
ja Jysk sekä kahviloita ja ravintoloita

• koko alueella on yhteensä yli 80 myymälää

• liiketilaa koko alueella on yhteensä noin 132 000 k-m2

• Barkarbyn, kuten useiden muualla Euroopassa sijaitsevien vastaavan 
kaltaisten keskittymien toiminta perustuu osaltaan matkailuun ja 
vapaa-aikaan



BENCHMARK
MUITA KANSAINVÄLISIÄ OUTLET-KESKUKSIA

Woodbury Outlet, New York, USA

Yksi maailman suurimmista yhtenäisistä Outlet-keskittymistä (72 000 m2 ja
220 liikettä). Sisältö painottuu erityisesti muotibrändeihin. Sijainti noin tunnin
ajomatkan päässä Manhattanilta. Alueen vieressä sijaitsee myös tavarataloja, 
tilaa vaativan kaupan yksiköitä ja hotelleja.

Chesire Oaks Designer Outlet, Chesire, UK

Ison-Britannian suurin Designer Outlet, jonka kaupallinen pinta ala on noin
33 500 m2 ja jossa sijaitsee lähes 150 putiikkia, ravintolaa ja kahvilaa. Lisäksi
alueella sijaitsee useita tavarataloja, viihde- ja liikuntakeskuksia, Akvaario yms. 
Sijainti noin puolen tunnin ajomatkan päässä Liverpoolista ja tunnin matkan
päässä Manchesterista. 

Bicester Luxury Outlet, Oxfordshire, UK

Britannian suosituin Outlet-keskus (yli 6 miljoonaa kävijää vuosittain), jonka
pinta-ala on noin 27 000 m2 ja jossa sijaitsee yli 150 liikettä. Sijainti alle tunnin
ajomatkan päässä Lontoosta. Britanniaan tulee vuosittain noin miljoona
kiinalaista turistia, joista arviolta puolet vierailee Bicesterin Outletissa. 
Vetovoimatekijöinä kymmeniä prosentteja normaalia alemmat hinnat
designvaatteista sekä skandinaavinen ympäristö.   



BENCHMARK
OUTLET-KESKUSTEN TUNNUSLUKUJA

• Hammerson-sijoitusyhtiö omistaa Value Retail ja VIA Outlet –
portfolioita, joihin kuuluu merkittävä määrä Outlet-keskuksia 
Euroopassa

• Value Retail: 9 high-end Outlet-kylää UK:ssa ja Länsi-Euroopassa. 
Yhteensä 190 000 m2 kaupan kerrosalaa ja yli 1000 myymälää. 
Kohderyhminä turistit ja hyvätuloiset paikalliset. Outlet-keskuksista
kuuluisimmat Bicester Village, La Vallee Pariisissa ja La Roca 
Barcelonassa. Euroopan johtava luxus-outlet –toimija.

• VIA: yhteensä 11 Outlet-keskusta yhdeksässä Euroopan maassa, 
yhteensä yli 260 000 m2 kaupan pinta-alaa ja yli 1 100 myymälää. 
Outlet-keskuksista merkittävimpiä ovat Batavia Stad Amsterdamissa,  
Fashion Areena Prahassa, Zweibrücken fashion outlet Saksan ja
Ranskan rajalla.

• Luksustuotteisiin painottuvalla Value Retail –portfoliolla
keskimääräinen vierailijan käyttämä rahasumma on 76 euroa ja
VIA Outleteissa puolestaan 34 euroa. (Zsarin omissa
materiaaleissa eurooppalaisten Outlettien keskiostokseksi
määritellään noin 250 €.)

• Vuonna 2016 Value Retail –outleteissa keskimääräinen
myyntiteho oli 15 000 €/m2 ja VIA-outleteissa 3 900 €/m2

https://www.hammerson.com/media/press-releases/2018-half-year-results/

https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/a284d1252/2311_Zsar-presentation_-2585.pdf

https://www.hammerson.com/media/press-releases/2018-half-year-results/
https://tapahtumat.tekes.fi/uploads/a284d1252/2311_Zsar-presentation_-2585.pdf


BENCHMARK
TUURIN KYLÄKAUPPA, ALAVUS

• Veljekset Keskisen kyläkauppa Tuurissa, 
Alavudella on ollut pitkään yksi 
merkittävimmistä ostosmatkailukohteista 
Suomessa

• Alueella käy vuosittain arviolta 6 miljoonaa 
kävijää, joista valtaosa tulee lähialueen 
ulkopuolelta

• Kohteen suosio perustuu erityisesti edullisiin 
hintoihin, laajaan tarjontaan sekä monipuolisiin 
oheistapahtumiin. Kyläkaupan yhteydessä on 
myös suosittu Caravan-alue sekä hotelli.

• Tavaratalon myyntiala on arviolta noin 
40 000 k-m2 ja alueen kokonaiskerrosala (ml. 
hotellit yms. tilat) on arviolta 80 000 – 100 000 
k-m2

Tuurin ostosmatkailualueella on vuonna 2010 valmistuneen vaikutusarvioinnin 
mukaan 6 miljoonaa asiakaskäyntiä vuodessa. Alueen matkailijoista 2/3 saapuu yli 
100 kilometrin etäisyydeltä, eli käytännössä Etelä-Pohjanmaan maakunnan 
ulkopuolelta. Asiakkaiden yhdensuuntainen ostosmatka on keskimäärin 150 km.

Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa Tuurin Kyläkaupan alueen vähittäiskaupan 
alue on osoitettu km-ma –merkinnällä, jonka sallima vähittäiskaupan 
enimmäismitoitus on 180 000 k-m2



BENCHMARK
SUOMALAISIA KAUPAN KOHTEITA

Kohde Vuokrattava 
kaupan ala

Myynti 
(milj. €)

Kävijät 
(milj.)

Myynti 
(€/kävijä)

Myynti 
(€/m²)

Tuurin kyläkauppa 40 000 m²
(tavaratalo)

111 (liikevaihto) 6 18,5 2 775

Ideapark Lempäälä 91 712 m² 250 7 35,7 2 726

Jumbo Vantaa 85 000 m² 419,6 12,1 34,7 4 936

Matkus, Kuopio 65 000 m² 84 3 28 1 292

Veturi, Kouvola 48 500 m² 124,5 3,3 37,7 2 567

Suomen 
kauppakeskukset 
2017

2,15 milj. m² 6 358 milj. € 401 milj. 15,9 2 956

Lähde: Kauppakeskusyhdistys, Kauppakeskukset 2018 -julkaisu



BENCHMARK
VÄHITTÄISKAUPAN SUURYKSIKKÖALUEIDEN KOKOLUOKKA 
UUDELLAMAALLA
• Uudenmaan kaupan palveluverkkoselvityksen mukaan 

maakunnan suurimmat keskustan ulkopuoliset 
vähittäiskaupan keskittymät ovat Roihupelto, 
Suomenoja, Varisto-Petikko ja Tammisto.

• Kaikissa kohteissa liiketilojen määrä on noin 
100 000 – 150 000 k-m2

• Uusimaa 2050 –maakuntakaavaluonnoksessa 
pääkaupunkiseudun (Helsinki, Espoo, Vantaa) 
ulkopuolella liiketilojen enimmäismitoitus (ml. 
paikallinen vähittäiskauppa) ei ylitä 100 000 k-m2 kuin 
Hyvinkään Sveitsinportaalissa sekä Porvoon 
Kuninkaanportissa (enimmäismitoitus 125 000 k-m2).

Lähde: Uudenmaan kaupan palveluverkon kehitys ja vertailu 2016



BENCHMARK
YHTEENVETO KOHTEISTA SUHTEESSA VAALIMAAN 
KEHITTÄMISEEN JA MITOITUKSEEN
• Suurimmillakin kaupan alueilla, niin koti- kuin ulkomailla, kaupan kerrosala jää tyypillisesti alle 150 000 k-m2

• Matkailuun perustuvissa Outlet-keskuksissa kaupan toimintoja on tyypillisesti noin 20 000 – 50 000 k-m2. Suurimmissa 
keskuksissa voidaan ylittää 100 000 k-m2, mutta keskukset ovat tyypillisesti lähellä eurooppalaisia metropoleja ja 
saavutettavissa hyvin myös joukkoliikenteellä (alle tunnin joukkoliikennematka metropolista)

• Outlet-keskuksissa sijaitsee kaupan toimintojen lisäksi myös muita vapaa-ajan ja matkailun toimintoja (hotelleja, 
ajanvietettä, liikunta- ja hyvinvointipalveluita)

• Eurooppalaisissa outlet-keskuksissa vierailijakohtainen keskimääräinen myynti on noin 30-80 euroa (Hammerson), 
suomalaisissa suurimmissa kauppakeskuksissa vierailijakohtainen myynti jää alle 40 euron (keskim. 16 €/kävijä)

• Pääkaupunkiseudun suurimmilla kaupan alueilla nykyinen kaupan kerrosala jää alle 150 000 k-m2:n. Alueilla on merkittävä 
määrä tilaa vaativan kaupan toimintoja.

→ Vaalimaan maakuntakaavan mitoitus (100 000 k-m2, ehdollisena 150 000 k-m2) on verrattuna kotimaisiin ja 
kansainvälisiin esimerkkeihin varsin suuri. Toteutuessaan mitoitukseltaan esim. 150 000 k-m2 laajuisena Vaalimaa olisi 
eurooppalaisessakin mittakaavassa varsin merkittävä kaupallinen keskus. Huomioitavaa on, että tyypillisesti suurimmat 
Outlet-keskukset sijaitsevat hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

→ Kaikki verrokit ovat ison kaupungin tai kaupunkiseudun sisällä tai välittömässä läheisyydessä. Lähiostovoima tuo 
varmuutta. Liikenneyhteydet myös julkisilla kulkuneuvoilla.



LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

BENCHMARK-TARKASTELUT

VAALIMAAN 
OSTOSMATKAILUPOTENTIAALI

VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET



VENÄLÄISTEN MATKAILU SUOMEEN

Lähde: TAK Oy 2018: Venäläisten matkailu Kaakkois-Suomessa

• Venäläisten matkailu suomeen on ollut kasvussa vuoden 
2013 jälkeisen notkahduksen jälkeen. Venäläisten matkat 
Suomeen vähenivät huippuvuoden 2013 tasosta (5,2 milj. 
matkaa) noin 3 miljoonaan matkaan vuonna 2016

• Matkoista valtaosa tulee Kaakkois-Suomen raja-asemien 
kautta (yhteensä noin 2,5 miljoonaa matkaa vuonna 2017)

• Venäläisten matkoista noin 55 % kohdistuu Lappeenranta-
Imatra –alueelle, 22 % pääkaupunkiseudulle ja noin 12 % 
Kotka-Haminan seudulle



ULKOMAISET MATKAILIJAT SUOMESSA

• Vuonna 2017 Suomessa vieraili yhteensä noin 2,8 
miljoonaa yöpynyttä ulkomaalaismatkailijaa; 2000-luvulla 
kasvua ollut yhteensä lähes miljoona matkailijaa (+56 %)

• Matkailijoista noin 2,2 miljoonaa tulee Euroopasta

• Suurimpia yksittäisiä maita ovat Venäjä (382 000 yöpynyttä 
matkailijaa), Ruotsi (341 000 matkailijaa), Saksa (297 000 
matkailijaa) Kiina ja Hong Kong (241 000 matkailijaa) ja Iso-
Britannia (229 000 matkailijaa)

• Kiinalaisten ja venäläisten matkailu Suomeen on kasvanut eniten 
2000-luvulla (Kiina + 226 000 matkailijaa, Venäjä +195 000 
matkailijaa)

• Kymenlaaksossa vieraili vuonna 2017 noin 28 000 
yöpynyttä matkailijaa
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Kiinalaiset ja eteläkorealaiset yöpyneet 
matkailijat Suomessa

Kiina ja Hong Kong Korean tasavalta (Etelä-Korea)



MATKAILIJOIDEN
RAHANKÄYTTÖ

Taulukossa on kuvattu matkailijoiden 
keskimääräistä rahankäyttöä Suomessa vierailua 
kohden vuonna 2017 asuinmaan ja kulutuksen 
kohteen mukaan jaoteltuna.  

Ostoksiin käytettiin keskimäärin noin 125 
€/matka. Maakohtainen vaihtelu oli kuitenkin 
suurta. Venäläiset käyttivät ostoksiin keskimäärin 
175 €, kiinalaiset 201 € ja eteläkorealaiset 124 
€/matka.

VisitFinland/TAK, matkailijatutkimus 2018: http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2018/06/T2018-Visit-Finland-matkailijatutkimus-2017.pdf?dl

http://www.visitfinland.fi/wp-content/uploads/2018/06/T2018-Visit-Finland-matkailijatutkimus-2017.pdf?dl


VENÄLÄISTEN RAHANKÄYTÖN 
KEHITYS KAAKKOIS-SUOMESSA

• Venäläismatkailijoiden keskimääräinen 
matkailijakohtainen rahankäyttö tuoteostoihin on 
vaihdellut 115-231 €:n välillä

• Viimeisimpänä tarkasteluvuotena (2017) 
keskimääräinen venäläismatkailija käytti 
tuoteostoihin noin 171 €

• Venäläisten ostoskori on painottunut nykyisin yhä 
enemmän elintarvikkeisiin; ostoksiin 
käytettävästä keskimääräisestä 171 eurosta lähes 
puolet (83 €) käytetään elintarvikkeisiin

• Venäläisten ostosmatkailuun ja ostosten 
tekemiseen Suomessa vaikuttavat hintataso, 
ruplan kurssi sekä kaupan tarjonta. Venäläiset 
käyttävät yhä merkittävimmässä määrin 
internettiä ostosten tekemiseen.

Lähde: TAK Oy 2018: Venäläisten matkailu Kaakkois-Suomessa



VAALIMAAN MITOITUSVAIHTOEHTOJEN EDELLYTTÄMÄ 
ASIAKASTARVE
• Oheisessa kaaviossa on tarkasteltu eri mitoitusvaihtoehtojen tarvitsemaa 

vierailijamäärää erilaisilla keskiostosoletuksilla

• Outlet-tyyppisissä keskuksissa keskiostos on Euroopassa noin 40-80 €/vierailija, 
suomalaisissa kauppakeskuksissa noin 30-40 €/vierailija. Vaalimaalle tulisi 
suunnitelmien mukaan myös muunlaista kauppaa kuin premium-luokan outlet-
myymälöitä, minkä vuoksi koko alueen keskimyynti ei todennäköisesti 
merkittävästi poikkea myynniltään suurimmista kauppakeskuksista.

• Myyntiteho 3 000 €/m2 on tyypillinen erikoistavarakaupan keskittymien 
myyntiteho, mutta esim. kauppakeskuksissa vuokrattavan myyntipinta-alan 
mukainen myyntiteho on noin 2500-4900 €/m2

• Mitoitukseltaan 100 000 k-m2 (70 000 my-m2) keskus tarvitsisi 3-5,3 miljoonaa 
kävijää riippuen keskiostoksesta (40-70 €)

• 150 000 k-m2 kokoinen keskus (105 000 my-m2) edellyttäisi puolestaan 4,5-7,8 
miljoonaa kävijää vuosittain

• Toimiakseen järkevällä myyntiteholla yli 150 000 k-m2:n kokoinen kaupallinen 
keskittymä edellyttäisi yli 5 miljoonaa vuosittaista kävijää melko korkeillakin 
keskimyyntioletuksilla. Todennäköisemmin minimikävijämäärävaatimus olisi noin 7-8 
miljoonaa vuosittain, mikä on selkeästi enemmän kuin Outlet-keskuksissa 
keskimäärin kansainvälisellä tasolla ja erittäin suuri kävijämäärä myös suomalaisiin 
kauppakeskuksiin verrattuna.

• Vaalimaalla on nykytilanteessa noin 2,4 miljoonaa rajanylitystä vuosittain (yksi 
vierailu tyypillisesti 2 rajanylitystä). Suomessa vierailee yhteensä noin 2,8 miljoonaa 
yöpyvää matkailijaa. Yli 6 miljoonan vuosittaisen kävijän ylittyminen olisi 
epätodennäköistä.  

70 000
my-m2

105 000
my-m2

140 000
my-m2

175 000
my-m2

210 000
my-m2

40 €/vierailija 5 250 000 7 875 000 10 500 000 13 125 000 15 750 000

50 €/vierailija 4 200 000 6 300 000 8 400 000 10 500 000 12 600 000

70 €/vierailija 3 000 000 4 500 000 6 000 000 7 500 000 9 000 000

100 €/vierailija 2 100 000 3 150 000 4 200 000 5 250 000 6 300 000
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YHTEENVETO: SWOT-TARKASTELU VAALIMAAN SIJAINNISTA 
VÄHITTÄISKAUPAN PAIKKANA

VAHVUUDET
• E18-moottoritieyhteys suoraan pääkaupunkiseudulle
• Ainutlaatuinen Outlet-keskus, joita ei Suomessa vielä ole 

muualla
• Olemassa olevia hankkeita on paljon ja kiinnostusta Vaalimaan 

kohteeseen on erilaisilla toimijoilla
• Alueelle on kehitetty infraa (katu, vesihuolto), joka kestää 

kovempaakin rakentamista

HEIKKOUDET
• Ei lähiostovoimaa – täysin riippuvainen sekä ulkomaisten että 

suomalaisten ostosmatkailusta
• Ympärillä ei ostosmatkailua tukevaa muuta matkailutoimintaa; 

alueen muu matkailutarjonta heikkoa
• Etäisyys pääkaupunkiseudulle yli 2 h; ei mahdollisuuksia esim. 

stopover-matkailun hyödyntämiseen
• Ei julkisen liikenteen tarjontaa (pl. alueelle suuntautuvat 

ryhmämatkat)

MAHDOLLISUUDET
• Venäläismatkailun kasvu ja palautuminen vuoden 2013 tasolle ja sen 

yli
• Ulkomaalaisten, erityisesti aasialaisten, matkailu Suomeen 

voimakkaassa kasvussa – myös muita kiinnostavia matkakohteita 
kuin pk-seutu ja Lappi kehitettävä

• Mahdollista kehittää ainutlaatuinen Outlet- ja elämyskohde, joka 
houkuttelee ostosmatkailijoita niin Suomesta kuin 
kansainvälisestikin.

UHAT
• Venäjän poliittisen ja taloudellisen tilanteen epävakaus ja sen 

vaikutukset venäläisten (ostos)matkailuun Suomeen
• Vantaan Porttipuistoon kehittyvä Outlet-keskus vie sekä suomalaisia 

että kv-asiakkaita (sijainti lentoaseman tuntumassa)
• Verkkokaupan vaikutukset ostosmatkailuun ja ostosten tekemiseen 

pitkällä aikajänteellä → onko tulevaisuudessa ostosmatkailua?
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VAALIMAAN MITOITUKSEN VAIKUTUKSET KAUPAN 
PALVELUVERKON KEHITTYMISEEN JA KESKUSTOIHIN

• Vaalimaa ei kaupan tarjonnallaan suoraan uhkaa olemassa olevien keskustojen kaupallista 
toimintaa tai sen kehittymistä. Lähimmät kaupunkikeskustat ovat Haminassa (40 km), 
Kotkassa (58 km) ja Lappeenrannassa (62 km). 

• Teoriassa kaikista näistä kohteista voi suuntautua jossain määrin vähittäiskaupan ostovoimaa 
Vaalimaalle. Kotkassa ja Lappeenrannassa on kuitenkin paikallinen kaupan tarjonta niin 
merkittävää, että ostovoiman virtauksella ei ole merkitystä keskustojen tai muiden kaupan 
alueiden kehittymiseen. Vaalimaan kohde on miellettävissä ennen kaikkea matkailukohteeksi 
eikä niinkään seudun kaupallisten palvelujen verkoston osaksi.

• Haminassa pienempi kaupan tarjonta sekä Vaalimaan suhteellinen läheisyys saattaa 
synnyttää vaikutuksia myös kaupalliseen tarjontaan ja sen kehittymiseen.

• Vaalimaan kaupallisella mitoituksella saattaa olla vaikutuksia myös esimerkiksi Kymenlaakson
ja Etelä-Karjalan kaupan hankkeiden tulevaan kehittymiseen. Molemmissa maakunnissa 
kaupan mitoituksen perusteena on ollut oletus venäläismatkailun kehityksestä. 



VAIKUTUKSET ASIOINTIMATKOIHIN JA KESTÄVIIN 
LIIKKUMISTAPOIHIN

• Vaalimaan alue sijoittuu täysin irralleen olemassa olevasta alue- ja yhdyskuntarakenteesta. Rajakaupan 
konseptina on toimia destinaatio-tyyppisenä kohteena, joka vetää puoleensa asiointimatkoja erityisesti 
Venäjältä, mutta myös muista maista ja Suomesta. Kohde on jossain määrin verrattavissa esim. Keskisen 
kyläkauppaan, jossa keskimääräinen asiointimatka on noin 150 km.

• Vaalimaan alue on saavutettavissa ainoastaan autolla. Alueelle on mahdollista tehdä esim. bussilla erilaisia 
ryhmä- ja ostosmatkoja niin Suomesta kuin Venäjältäkin. Pääasiallinen kulkumuoto kohteeseen on 
kuitenkin oma auto.

• Vaalimaan kehittyminen kaupan kohteena ei tue tavoitetta kestävien liikkumistapojen edistämisestä 
kaupan alalla. Vaalimaan kohde on kuitenkin miellettävä ennen kaikkea matkailukohteena ja on 
verrattavissa täten laajemmin erilaisiin destinaatio- ja matkailukohteisiin (esim. laskettelukeskukset, 
kylpylät). 

• Asiointimatkojen näkökulmasta vähittäiskaupan mitoituksella on vaikutuksia erityisesti Vaalimaan 
houkuttelevuuteen; mitä suurempi ja monipuolisempi kohde, sitä kauempaa asiointeja tulee ja sitä 
pidemmäksi asiointimatkat kasvavat. Näin ollen myös mahdolliset haitalliset vaikutukset seudun 
kaupallisiin palveluihin ja liikkumisen kestävyyteen ovat sidoksissa toiminnan volyymiin.



VAIKUTUKSET ELINKEINOELÄMÄN KEHITTYMISEEN JA 
MATKAILUUN

• Vaalimaan rajakaupan kohteesta on mahdollista kehittää Kymenlaakson mittakaavassa 
merkittävä matkailukohde, joka voi synnyttää ympärilleen uudenlaisia 
liiketoimintamahdollisuuksia (esim. majoitustoimintaa, elämyspalveluita, matkailutoimintoja 
tukevia palveluita). 

• Vähittäiskaupan mitoitus luo edellytyksiä Vaalimaan kehittymiseen myös muiden toimintojen 
sijaintipaikkana. Mitoitusta tarkasteltaessa tulee huomioida enimmäismitoituksen koskevan 
vain vähittäiskaupan toimintoja. 

• Mitä suurempi ja monipuolisempi kaupan tarjonta Vaalimaalle muodostuu, sitä 
houkuttelevampi alue on ostosmatkailukohteena niin ulkomaisille kuin kotimaisillekin 
vierailijoille.

• Vaalimaalle kohdistuvat asiointimatkat esim. pääkaupunkiseudulta voivat synnyttää 
ohikulkuliikenteeseen perustuvaa kysyntää E18-tien varrella myös muualla Kymenlaaksossa.



Maankäyttö- ja rakennuslaissa maakuntakaavalle asetetut erityiset sisältövaatimukset (MRL 71 §)

• Suunnitellulla maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskusta-alueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen

• Vaalimaa sijoittuu etäälle Kymenlaakson sekä Etelä-Karjalan kaupunkien keskustoista

• Vaalimaan kaupan palvelujen tarjonta poikkeaa keskustojen tarjonnasta

• Merkittävä oman kaupungin kaupan palvelujen käyttöä vähentävä asiointi Haminasta, Kotkasta ja Kouvolasta ei ole todennäköisesti merkittävää

➢ Vaalimaan kaupalla ei voida katsoa olevan merkittävää vaikututusta Kymenlaakson tai Etelä-Karjalan keskustoihin

• Kaavassa osoitettavien kaupan alueiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä

• Suomen puolelta Vaalimaalla asioitaessa ei ole käytettävissä kaupassakäynnin mahdollistavaa säännöllistä joukkoliikennettä. 

• Asiointi Venäjän puolelta ei perustu reittibussiliikenteeseen. Tätä ei voida myöskään edellyttää tai asettaa kriteeriksi lain tavoitteiden noudattamista 
arvioitaessa. On kuitenkin muistettava, että osa matkailijoista tulee Vaalimaalle linja-autolla.

➢ Vaalimaan raja- ja matkailukaupan kohde on luonteeltaan tavanomaisesta poikkeava, eikä liity ihmisten päivittäisiin asiointitarpeisiin. Kohde on destinaatio-
tyyppinen ostosmatkailukohde, johon suuntautuvat asioinnit ovat hyvin satunnaisia ja kertaluonteisia. Tämän vuoksi saavutettavuus joukkoliikenteellä ja 
kevyellä liikenteellä ei ole tässä tapauksessa keskeistä. Heikko joukkoliikennesaavutettavuus voi kuitenkin merkittävästi heikentää alueen 
liiketoimintapotentiaalia.

• Suunnitellun maankäytön on edistettävä sellaisen kaupan palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat 
mahdollisimman vähäisiä

• Vaalimaan kaupan toiminta perustuu pääasiassa venäläisiin ja muunmaalaisiin matkailijoihin, joiden osalta asioinnin ei voida edellyttää noudattavan 
sisältövaatimusta

• Suomen puolelta asioitaessa matkat ovat pitkiä, mutta asiointitiheys hyvin harva, mikä ei aiheuta merkittäviä liikenteellisiä haittoja. Asioinnit ovat yksittäisiä 
vapaa-ajanmatkoja, joiden ohessa asioidaan. 

➢ Vaalimaan kauppa ei ole luonteensa vuoksi merkittävästi ristiriidassa sisältövaatimuksen kanssa. Kestävän kehityksen näkökulmasta voidaan kuitenkin 
esittää kritiikkiä, onko autoiluun perustuva ostosmatkailukohde nykypäivänä tavoiteltava. Toisaalta vastaavaa kritiikkiä voidaan esittää mistä tahansa 
muustakin matkailukohteesta.

RAJAKAUPAN SUHDE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKIIN
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JOHTOPÄÄTÖKSET

• Vaalimaan alueelle osoitettu 100 000 k-m2:n (150 000 k-m2 ehdollisena) on erittäin suuri suhteessa olemassa oleviin kansainvälisiin Outlet-kohteisiin sekä 
suomalaisiin keskustojen ulkopuolisiin kaupan kohteisiin. Mitoitusta tarkasteltaessa tulee muistaa, että MRL ja maakuntakaava ohjaavat vain vähittäiskauppaa, 
joten kyseiseen mitoitukseen eivät sisälly esim. palvelut tai vapaa-ajan- sekä elämystoiminnot.

• Rajakaupan alueena Vaalimaan kaupallisen toiminnan tulisi perustua rajanylitysliikenteeseen ja sen synnyttämään potentiaaliin. Vaalimaata ollaan kuitenkin 
kehittämässä entistä laajemmin matkailupalveluiden kohteeksi (ml. ostosmatkailu) ja alueelle houkutellaan myös muita kuin venäläismatkailijoita. Vaalimaa 
toimii ostosmatkailukohteena myös suomalaisille asiakkaille. Tämän vuoksi merkinnän rajoittuminen vain rajakauppaan on harhaanjohtavaa. Vaalimaata tulisi 
käsitellä rajakaupan lisäksi myös laajemmin matkailua palvelevana ja matkailuelinkeinoa kehittävänä kohteena, mikä voisi näkyä myös kaavan sisällössä.

• Vaalimaan ostosmatkailukohteen kehittymistä rajoittavat erityisesti paikallisen lähiostovoiman vähäisyys sekä heikko saavutettavuus julkisella liikenteellä. 
Tyypillisesti Outlet-kohteet ovat hyvin saavutettavissa joukkoliikenteellä ja sijaitsevat lähellä metropolia ja/tai lentoasemaa. Pelkästään kaupallisella ja 
elämystarjonnallakin menestyviä kohteita on olemassa (esim. Keskisen kyläkauppa), mutta nämä ovat harvinaisia. Lisäksi esim. Keskisen kyläkaupan 
kehittyminen nykyiseen kokoluokkaansa ei olisi mahdollista nykyisen MRL:n puitteissa. 

• Kaavoituksessa ei oteta kantaa tietyn kohteen liiketaloudellisiin menestymisedellytyksiin. Liiketoimintapotentiaalin arvioimisen kautta voidaan kuitenkin tehdä 
johtopäätöksiä kohteen kaupallisen mitoituksen toteutumisen todennäköisyydestä sekä toisaalta toteutumisen edellytyksistä. Vaalimaalle toteutuessaan 
vähittäiskaupan yli 150 000 k-m2:n laajuinen tarjonta ei voi nykytiedon valossa menestyä pelkkään ostosmatkailuun perustuen, vaan tueksi tarvitaan 
merkittävästi myös kotimaista ja paikallista ostovoimaa. Mitä suuremmaksi mitoitus kasvaa, sitä houkuttelevampi kohde on myös kotimaisten asiakkaiden 
silmissä. Tämä puolestaan synnyttää negatiivisia vaikutuksia niin kaupan asiointiliikenteen aiheuttaman, henkilöautoiluun perustuvan asiointisuoritteen kautta 
kuin mahdollisesti myös lähialueen kaupunkikeskustojen ja kaupallisten keskittymien heikentyvien toimintaedellytysten muodossa. Suoranaista vaikutuksen 
voimakkuutta ei voida kuitenkaan erityislaatuisesta luonteesta johtuen yksiselitteisesti määrittää, vaan se riippuu esim. Vaalimaan kaupallisen tarjonnan 
mittakaavasta, rakenteesta ja luonteesta, markkinointitoimenpiteistä ja niiden kohdentamisesta sekä muiden keskusten kaupallisen rakenteen kehittymisestä.

• Muut kaupan hankkeet Kymenlaaksossa (esim. Kotkan Kantasatama) ja Etelä-Karjalassa voivat vaikuttaa Vaalimaan kaupan kehittymismahdollisuuksiin. Onko 
Vaalimaan kaupan toteutuminen esitetyssä mitoituksessaan realistista ja millä aikavälillä?

• Tulevaisuudessa menestyvien kaupallisten keskittymien tarjonnassa korostuvat entistä laajemmin palvelut sekä vapaa-ajan ja elämysten entistä suurempi rooli. 
Tämä asettaa haasteita vähittäiskaupan sijainnin ohjaukselle. Koska kaupan ohjauksen piiriin eivät kuulu esim. hotelli- ja elämystoiminnot, on kaupallisen 
mitoituksen lisäksi mahdollista toteuttaa varsin laajasti erilaisia muita toimintoja, muun maankäytöllisen ohjauksen reunaehtojen puitteissa. 



SUOSITUKSET 
MITOITUS JA VAIHEISTUS

• Kymenlaakson maakuntakaavaluonnoksessa Vaalimaan vähittäiskaupan mitoitus on esitetty ehdollisena 
niin, että 100 000 k-m2:n mitoitusta voidaan kasvattaa 50 %:lla (150 000 k-m2), mikäli noin 80 % 
kaupan maksimimitoituksesta on toteutunut ja selvityksin voidaan osoittaa kaupan rakentamisen lisätarve

• Ehdollisella merkinnällä voidaan suhteellisen joustavasti vastata markkinoiden synnyttämään muuttuvaan 
liiketilatarpeeseen

• 150 000 k-m2 on vähittäiskaupan mitoituksena suuri verrattuna olemassa oleviin kotimaisiin ja kansainvälisiin kaupan 
alueisiin. Maksimimitoitus konkretisoituu kuitenkin vasta, kun markkinat osoittavat sille olevan tarvetta ja muut 
reunaehdot sen sallivat. Benchmark-tarkastelun ja vaikutusten arvioinnin perusteella ei voida suositella esitettyä 
suurempia rakennusoikeuksia.

• Mitoituksessa huomioidaan vain vähittäiskauppa; alueelle toteutuvia hotelleita, elämys- ja viihdepalveluita yms. ei 
sisällytetä vähittäiskaupan kerrosalaan. Niiden toteuttaminen edellyttää toki normaaliin tapaan kaavoitusta.

• Mitoituksen vaiheistuksen myötä asemakaavoituksessa tulee tarkemmin ottaa kantaa vähittäiskaupan 
enimmäismitoitukseen eri kaava-alueilla.

• Alueen asemakaavojen ja hankkeiden toteutumista tulisi säännönmukaisesti seurata, jotta viranomaisilla on käsitys 
vähittäiskaupan laadun ja määrän kehittymisestä Vaalimaan alueella



SUOSITUKSET 
MAAKUNTAKAAVAMERKINTÄ

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan kohdealueet, joilla on rajakaupan ominaispiirteitä.

Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen 
palveluiden yhteensovittaminen.

Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden 
yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 000 k-m2. Jos alue on noin 80 % toteutunut (80 000 k-m2) ja selvityksiin perustuen voidaan osoittaa 
tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve, niin kerrosala voidaan ylittää korkeintaan 50 % (50 000 k-m2).

---------------------------------------------------------------------------------

Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävät vähittäiskaupan kohdealueet, joilla on rajakaupan ja matkailua palvelevan vähittäiskaupan
ominaispiirteitä.

Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen 
palveluiden yhteensovittaminen.

Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a §:ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä. Vähittäiskaupan 
myymälätilojen yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 000 k-m2. Jos alueen vähittäiskaupan kerrosalasta on noin 80 % toteutunut (80 000 
k-m2) ja selvityksiin perustuen voidaan osoittaa tuleva kaupan rakentamisen merkittävä lisätarve, niin kerrosala voidaan ylittää korkeintaan 50 % 
(50 000 k-m2).


